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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek
PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce
lesa

Česká republika

Sb.

Sbírka

ČSN

Česká technická norma

TNA

Těžké nákladní automobily

DA

Dieselagregát

TS

Trafostanice

EIA

Hodnocení vlivů na životní
prostředí

TSK

Technická správa komunikací

TUV

Teplá užitková voda

hl. m.

Hlavní město

ÚAP

Územně analytické podklady

HPP

Hrubé podlažní plochy

ÚČOV

Ústřední čistírna odpadních vod

HPV

Hladina podzemní vody

ÚMČ

Úřad městské části

IHk

Max. krátkodobé
koncentrace

ÚP

Územní plán

VN

Vysoké napětí

CO

Oxid uhelnatý

CZT

Centrální zásobování teplem

ČR

(hodinové)

IHd

Průměrné denní koncentrace

VKP

Významný krajinný prvek

IPR

Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy

VZT

Vzduchotechnika

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

k. ú.

Katastrální území

ZPF

Zemědělský půdní fond

KN

Katastr nemovitostí

KPP

Koeficient podlažních ploch

KZ

Koeficient zeleně

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického
tlaku A

LNA

Lehké nákladní automobily

MČ

Městská část

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

N

Odpady kategorie nebezpečné

NN

Nízké napětí

NO

Nebezpečné odpady

NO2

Oxid dusičitý

NP

Nadzemní podlaží

NPÚ

Národní památkový ústav

O

Odpady kategorie ostatní

OA

Osobní automobily

OPVZ

Ochranné pásmo vodního
zdroje

PM10, PM2,5

Suspendované částice frakce

PP

Podzemní podlaží
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ÚVOD
Dokumentace EIA se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny výstavbou a provozem záměru Trojlístek.
Předmět záměru
Předmětem předkládané dokumentace EIA je výstavba a provoz bytového domu doplněného o drobné
obchodní plochy o celkové hrubé podlažní ploše nadzemní části 20 815 m2. Hrubá podlažní plocha
podzemní části se mírně liší v závislosti na variantě návrhu (HPP podzemní části se pohybuje v rozmezí
10 522,7 - 11 957,9 m2 – viz dále). Plocha řešeného území je 19 986 m2.
Záměr je z hlediska hmotového řešení navržen ve dvou variantách. Ve variantě 1 je objekt komponován
ze tří hmotových segmentů o výšce 17, 22 a 30 nadzemních podlaží. Pro tuto variantu jsou dále navrženy
tři možné způsoby dopravního napojení. Ve variantě 2 hmotového řešení návrh uvažuje s umístěním čtyř
samostatně stojících částí (sekcí) o 10 a 14 nadzemních podlažích s jedním způsobem dopravního
napojení.
Z hlediska kapacit záměru jsou všechny posuzované varianty shodné. Kapacita záměru je cca 220 bytů,
245 parkovacích stání umístěných v podzemních podlažích a 55 parkovacích stání umístěných na terénu
pro návštěvy bytů a obchodních ploch. Doplňující funkcí záměru budou drobné obchodní plochy, které
budou poskytovat zázemí např. pro kavárnu, fitness či lékařskou ordinaci.
V rámci stavby budou vybudovány veřejně přístupné parkové plochy a pěší komunikace navazující na
stávající chodníky.
Součástí posuzovaného záměru je dále výměna stávajícího povrchu komunikace za tzv. tichý asfalt
v úseku cca 430 m v ulici Spojovací mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně. Tímto
navrženým opatřením dojde k celkovému zlepšení akustické situace v území.
Zahájení výstavby se předpokládá na počátku listopadu 2017, přičemž výstavba bude trvat cca
24 měsíců. Před uvedením do provozu není předpokládán zkušební provoz.
Návaznost na další záměry v území
Posuzovaný záměr navazuje na projekt Zelené město situovaný východním směrem od hodnoceného
záměru. 1. etapa projektu Zelené město byla již dokončena, 2. etapa je v současné době ve výstavbě
a bude dokončena do doby zahájení výstavby posuzovaného záměru. 3. etapa je v současné době ve
schvalovacím procesu.
Všechny výše uvedené etapy projektu Zelené město jsou zahrnuty do dopravně-inženýrských podkladů,
které tvoří přílohu č. 1 dokumentace EIA.
Přehled posuzovaných variant
Posuzovaný záměr Trojlístek je z hlediska technického řešení posuzován ve čtyřech variantách, které
vychází z návrhu architektonického studia LOXIA a. s.
Variantní řešení záměru bylo předloženo na základě požadavků vznesených v rámci zjišťovacího řízení
záměru.
V rámci předkládané dokumentace EIA jsou posouzeny varianty možného řešení objektu, a to jak
z hlediska dopravního napojení, tak i z hlediska hmotového řešení. Z hlediska kapacit záměru jsou
všechny posuzované varianty shodné.
- EKOLA group, spol. s r.o. -
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V předkládaném materiálu jsou posuzovány následující varianty řešení:
Varianta 1a – Věžový objekt, napojení z východu (původní návrh hodnocený v oznámení záměru)
Varianta 1a představuje původní řešení hodnocené v oznámení záměru „Trojlístek, Praha 9,
k.ú. Hrdlořezy“ (EKOLA group, spol. s r.o., červen 2014). Objekt záměru je navržen věžového typu.
Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) a povrchového parkoviště pro návštěvníky (55 PS) bude
umístěno na východní straně objektu.
Varianta 1b – Věžový objekt, napojení z okružní křižovatky
Objekt záměru je navržen věžového typu, je identický s variantou 1a i variantou 1c. Dopravní napojení
podzemních garáží (245 PS) a povrchového parkoviště pro návštěvníky (55 PS) bude umístěno na
západní straně objektu z okružní křižovatky.
Varianta 1c - Věžový objekt, napojení z okružní křižovatky i východu
Objekt záměru je navržen věžového typu, je identický s variantou 1a i variantou 1b. Dopravní napojení
podzemních garáží (245 PS) bude umístěno na západní straně objektu z okružní křižovatky doplněné
o druhý vjezd z východní strany objektu (z ul. V Třešňovce).
Napojení povrchového parkoviště pro návštěvníky (40 PS) bude umístěno na západní straně objektu z
okružní křižovatky, doplněno o druhé parkoviště (15 PS) na východní straně objektu napojené z ul.
V Třešňovce.
Varianta 2 – Čtyři objekty, napojení z okružní křižovatky
V této variantě je navrženo alternativní hmotové řešení – čtyři nadzemní části objektu se společnou
podzemní částí. Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) bude umístěno na západní straně
objektu z okružní křižovatky. Povrchové parkoviště pro návštěvníky bytů (30 PS) bude umístěno na
západní straně objektu a bude napojeno z okružní křižovatky, doplněno o druhé parkoviště pro
návštěvníky obchodů (25 PS) jižně od sekce B, napojené z ul. V Třešňovce.
V předkládané dokumentaci EIA jsou hodnoceny následující časové horizonty:
•

Stávající stav

2015

•

Fáze výstavby

2018

•

Fáze provozu – po dokončení areálu Trojlístek

2020

•

Fáze provozu – horizont naplnění ÚP hl. m. Prahy

cca 2030

Zprovoznění záměru se předpokládá v roce 2020.
Posouzení EIA
Navržený záměr je možné zařadit jako podlimitní dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B,
pod pořadové číslo 10.6 „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.“
- EKOLA group, spol. s r.o. -
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Záměr je posouzen v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Na základě předloženého oznámení záměru „Trojlístek, Praha 9, k.ú. Hrdlořezy“ (EKOLA group, spol.
s r.o., červen 2014) s přihlédnutím k jednotlivým vyjádřením v průběhu zjišťovacího řízení dle § 7 zákona
č. 100/2011 Sb., v platném znění příslušný úřad dospěl k závěru, že záměr „Trojlístek, Praha 9, k.ú.
Hrdlořezy“ bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, o posuzování vlivů na životní
prostředí (závěr zjišťovacího řízení č. j. S-MHMP-914097/2014/OZP/VI/EIA/924-2/Pac ze dne 2. 10.
2014).
V rámci zpracování dokumentace EIA byla ve spolupráci s oznamovatelem a projektantem stavby
korigována technická stránka záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení
k minimalizaci jednotlivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí.
Kapitola H dokumentace EIA obsahuje „Vypořádání připomínek vznesených v rámci zjišťovacího řízení
záměru“. Tato kapitola reaguje na připomínky jednotlivých dotčených orgánů státní správy
a samosprávy, veřejnosti a spolků vznesené v rámci zjišťovacího řízení předloženého záměru.
Vypořádání připomínek tak umožňuje lepší orientaci v poměrně obsáhlé dokumentaci. Zde je možné
např. nalézt odkazy na příslušné pasáže dokumentace, ve kterých je reagováno na vznesenou
připomínku.
Předkládaná dokumentace je přehledné shrnutí zpracované na základě průzkumů, podkladů
a jednotlivých podrobných expertních posouzení. Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska
negativních dopadů záměru na okolí, byla věnována detailní pozornost v přílohách (příloha č. 1-12),
které jsou nedílnou součástí vlastní dokumentace.
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn výkresovou částí (příloha č. 12), která poskytuje
přehled o dané situaci a o místních podmínkách. Údaje z mapových podkladů byly doplněny
o informace získané na příslušných veřejných institucích. Množství informací bylo získáno rovněž
průzkumem terénu.

- EKOLA group, spol. s r.o. -
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ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma

Daramis Development s.r.o.

A. II. IČ

28187768

A. III. Sídlo (bydliště)

Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7 - Holešovice

A. IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Tomáš Amort
Loxia a.s.
Perucká 26
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel.: +420 221 511 711

- EKOLA group, spol. s r.o. -
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D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

ÚDAJE O ZÁMĚRU

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

Trojlístek

Kategorie:

kategorie II
sloupec B

Pořad. číslo:

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.“
Pozn.: Záměr je zařazen jako podlimitní k tomuto pořadovému
číslu.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem předkládané dokumentace EIA je výstavba a provoz bytového domu, resp. domů
doplněných o drobné obchodní plochy o celkové hrubé podlažní ploše nadzemní části 20 815 m2. Hrubá
podlažní plocha podzemní části se mírně liší v závislosti na variantě návrhu (HPP podzemní části se
pohybuje v rozmezí 10 522,7 - 11 957,9 m2 – viz následující tabulky).
Plocha řešeného území je 19 986 m2.
Kapacita záměru je cca 220 bytů, 245 parkovacích stání umístěných ve 2-3 podzemních podlažích
+ 55 parkovacích stání umístěných na terénu pro návštěvy bytů a obchodních ploch. Doplňující funkcí
záměru budou drobné obchodní plochy, které budou poskytovat zázemí např. pro kavárnu, fitness či
lékařskou ordinaci.
V rámci stavby budou vybudovány veřejně přístupné parkové plochy a pěší komunikace navazující na
stávající chodníky.
Součástí posuzovaného záměru je dále výměna stávajícího povrchu komunikace za tzv. tichý asfalt
v úseku cca 430 m v ulici Spojovací mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně. Tímto
navrženým opatřením dojde k celkovému zlepšení akustické situace v území.
Záměr je z hlediska hmotového řešení navržen ve dvou variantách. V první variantě je objekt
komponován ze tří hmotových segmentů o výšce 17, 22 a 30 nadzemních podlaží se společnou
podzemní částí objektu (o dvou podzemních podlažích). Ve druhé variantě návrh uvažuje s umístěním
čtyř samostatných nadzemních částí objektu o 10 a 14 nadzemních podlažích a společnou podzemní
částí (o dvou až třech podzemních podlažích).

- EKOLA group, spol. s r.o. -
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Tabulka 1 Základní bilance ploch záměru pro varianty 1A
Plocha řešeného území

19 986 m2

Zastavěná plocha nadzemní části

1 120 m2

Zastavěná plocha podzemní části

5 629 m2

Počet nadzemních podlaží

17, 22, 30

Počet podzemních podlaží

2

Předpokládaný počet bytů

220

Počet navržených garážových PS

245

Počet navržených povrchových PS

55

HPP podzemní části

10 805,3 m2

HPP nadzemní části

20 815 m2

HPP - bydlení

19 428 m2

HPP - obchodních prostor

1 387 m2

Tabulka 2 Základní bilance ploch záměru pro varianty 1B
Plocha řešeného území

19 986 m2

Zastavěná plocha nadzemní části

1 400,6 m2

Zastavěná plocha podzemní části

5 399,1 m2

Počet nadzemních podlaží

17, 22, 30

Počet podzemních podlaží

2

Předpokládaný počet bytů

220

Počet navržených garážových PS

245

Počet navržených povrchových PS

55

HPP podzemní části

10 522,7 m2

HPP nadzemní části

20 815 m2

HPP - bydlení

19 428 m2

HPP - obchodních prostor

1 387 m2

Tabulka 3 Základní bilance ploch záměru pro varianty 1C
Plocha řešeného území

19 986 m2

Zastavěná plocha nadzemní části

1 621,6 m2

Zastavěná plocha podzemní části

5 620,1 m2

Počet nadzemních podlaží

17, 22, 30

Počet podzemních podlaží

2

Předpokládaný počet bytů

220

Počet navržených garážových PS

245

Počet navržených povrchových PS

55

HPP podzemní části

10 930,3 m2

HPP nadzemní části

20 815 m2

HPP - bydlení

19 428 m2

HPP - obchodních prostor

1 387 m2

Tabulka 4 Základní bilance ploch záměru pro variantu 2
Plocha řešeného území
Zastavěná plocha nadzemní části

19 986 m2
2 644 m2
- EKOLA group, spol. s r.o. -
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6 484 m2

Počet nadzemních podlaží

10, 14

Počet podzemních podlaží

2, 3

Předpokládaný počet bytů

220

Počet navržených garážových PS

245

Počet navržených povrchových PS

55

HPP podzemní části

11 957,9 m2

HPP nadzemní části

20 815 m2

HPP - bydlení

19 428 m2

HPP - obchodních prostor

1 387 m2

Soulad s platným ÚP hl. m. Prahy
Dle platného ÚP hl. m. Prahy se posuzovaný záměr nachází na k.ú. Hrdlořezy, na funkčních plochách SVF, OB-E, ZMK.
Posuzovaný záměr, předkládaný k posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, koresponduje s funkčním využitím území a mírou využití území.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k oběma hmotovým variantám záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace je součástí kap. H předkládané dokumentace EIA.
Obrázek 1 Výřez z platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy

Zdroj: mpp.praha.eu Legenda:

hranice řešeného záměru bez přípojek

Funkční plocha SV – všeobecně smíšené
Funkční plocha SV-F zahrnuje kromě pozemku navrhované stavby i další pozemky. Celková výměra
funkční plochy SV-F včetně pozemků jižně od navrhované stavby je 32 602 m2, maximální hrubá podlažní
plocha v celé funkční ploše SV-F činí 45 643 m2.

- EKOLA group, spol. s r.o. -
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Část této funkční plochy je již vyčerpána stávající budovou Kaufland, která využívá 9 664 m2 HPP, tj. cca
21,2 % z celkové HPP pro plochu SV-F. Navrhovaný záměr Trojlístek využívá z celkové kapacity HPP
funkční plochy SV-F 20 815 m2 HPP, z toho 19 428 m2 pro bydlení, tj. cca 42,7 % z celkové HPP plochy SVF a 1 387 m2 HPP pro obchodní plochy, což činí cca 3 % z celkové HPP plochy SV-F. Z celkové funkční
plochy SV-F zbývá i po umístění posuzovaného záměru do předmětné plochy 15 164 m2 HPP, která není
vyčerpána.
Žádná z navrhovaných funkcí nepřesahuje 60 % funkční plochy SV-F. Nejedná se o výjimečně přípustné
využití.
Splnění míry využití území odvozené od koeficientů KPP a KZ funkční plochy SV-F ÚP hl. m. Prahy
posuzovaným záměrem je číselně vyjádřeno v následujících tabulkách, zvlášť pro každou z variant.

Tabulka 5 Splnění koeficientů KPP a KZ pro funkční plochu SV-F dle platného ÚP hl. m. Prahy v hranici
posuzovaného záměru ve variantě 1A
Koeficient

Požadovaná plocha

Navržená plocha

Kód míry využití území F

Hrubá podlažní plocha

KPP = 1,4

max. 20 847 m2

20 815 m2

Vyhovuje

Plocha zeleně

KZ = 0,45

min. 6 701 m2

7 905 m2

Vyhovuje
14 891 m2

Plocha započitatelné funkční plochy

Tabulka 6 Splnění koeficientů KPP a KZ pro funkční plochu SV-F dle platného ÚP hl. m. Prahy v hranici
posuzovaného záměru ve variantě 1B
Koeficient
Hrubá podlažní plocha
Plocha zeleně

Požadovaná plocha

Navržená plocha

2

KPP = 1,4

max. 20 847 m

20 815 m

KZ = 0,45

2

2

min. 6 701 m

7 178 m

2

Kód míry využití území F
Vyhovuje
Vyhovuje
14 891 m2

Plocha započitatelné funkční plochy

Tabulka 7 Splnění koeficientů KPP a KZ pro funkční plochu SV-F dle platného ÚP hl. m. Prahy v hranici
posuzovaného záměru ve variantě 1C
Koeficient
Hrubá podlažní plocha
Plocha zeleně

Požadovaná plocha

Navržená plocha

2

KPP = 1,4

max. 20 847 m

20 815 m

KZ = 0,45

2

2

min. 6 701 m

7 316 m

2

Kód míry využití území F
Vyhovuje
Vyhovuje
14 891 m2

Plocha započitatelné funkční plochy

Tabulka 8 Splnění koeficientů KPP a KZ pro funkční plochu SV-F dle platného ÚP hl. m. Prahy v hranici
posuzovaného záměru ve variantě 2
Koeficient
Hrubá podlažní plocha
Plocha zeleně

Požadovaná plocha

Navržená plocha

2

KPP = 1,4

max. 20 847 m

20 815 m

KZ = 0,45

2

2

min. 6 701 m

6 910 m

2

Kód míry využití území F
Vyhovuje
Vyhovuje
14 891 m2

Plocha započitatelné funkční plochy

Funkční plocha OB – čistě obytné
Z funkční plochy OB-E není posuzovaným záměrem čerpána žádná plocha HPP.
Splnění míry využití území odvozené od koeficientu KZ funkční plochy OB-E ÚP hl. m. Prahy
posuzovaným záměrem je číselně vyjádřeno v následujících tabulkách, zvlášť pro každou z variant.
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Tabulka 9 Splnění koeficientu KZ pro funkční plochu OB-E dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy v hranici
posuzovaného záměru ve variantě 1A
KZ
Plocha zeleně
KZ = 0,5
Plocha započitatelné funkční plochy

Požadovaná plocha

Navržená plocha

2

min. 959,5 m

1 487,5 m

2

Kód míry využití území F
Vyhovuje
1 919 m2

Tabulka 10 Splnění koeficientu KZ pro funkční plochu OB-E dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy v hranici
posuzovaného záměru ve variantě 1B
KZ
Plocha zeleně

KZ = 0,5

Požadovaná plocha

Navržená plocha

2

min. 961,125 m

1 843,3 m

2

Kód míry využití území F
Vyhovuje
1 922,3 m2

Plocha započitatelné funkční plochy

Tabulka 11 Splnění koeficientu KZ pro funkční plochu OB-E dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy v hranici
posuzovaného záměru ve variantě 1C
KZ
Plocha zeleně

KZ = 0,5

Požadovaná plocha

Navržená plocha

2

min. 961,125 m

1 931,0 m

2

Kód míry využití území F
Vyhovuje
1 922,3 m2

Plocha započitatelné funkční plochy

Tabulka 12 Splnění koeficientu KZ pro funkční plochu OB-E dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy v hranici
posuzovaného záměru ve variantě 2
KZ
Plocha zeleně

KZ = 0,5

Požadovaná plocha

Navržená plocha

2

min. 961,125 m

1 936,7 m

2

Kód míry využití území F
Vyhovuje
1 922,3 m2

Plocha započitatelné funkční plochy
Pozn. V dané funkční ploše není zahrnuta žádná stavba. HPP tedy není nutné dokládat.

Dotčená funkční plocha OB-E byla využita již při výpočtu zeleně projektu Zelené město, proto je i nyní
doloženo splnění KZ v celé funkční ploše OB-E včetně zohlednění již realizované 1. etapy projektu Zelené
město, a to pro všechny čtyři posuzované varianty záměru Trojlístek. Výkresy včetně výpočtů splnění KZ
se nacházejí v příloze č. 12 předkládané dokumentace (výkres č. 34-37).
Funkční plocha ZMK – zeleň městská a krajinná
Pro funkční plochu ZMK není stanovena míra využití území. V této ploše nebudou realizovány žádné
objekty ani zpevněné plochy.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. město Praha

Městská část:

Praha 9

Obec:

Praha

Katastrální území:

Hrdlořezy

Posuzovaný záměr se nachází na území hl. m. Prahy v katastrálním území Hrdlořezy, na nezastavěném
pozemku v blízkosti křižovatky ulic Spojovací, Koněvova, Českobrodská, severně od stávajícího areálu
Kaufland. Východně od zájmové lokality se nachází již dokončená 1. etapa projektu Zelené město,
západně se nachází ulice Spojovací.
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Obrázek 2 Umístění záměru

Zdroj: http://www.mapy.cz Legenda:

hranice řešeného záměru bez přípojek

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
- novostavba
Druh stavby
- bytový dům doplněný o drobné obchodní plochy
Předmětem dokumentace je výstavba a provoz bytového domu doplněného o drobné obchodní plochy
o celkové hrubé podlažní ploše 20 815 m2. Plocha řešeného území je 19 986 m2.
Kapacita objektu je cca 220 bytů, 245 parkovacích stání umístěných ve 2-3 podzemních podlažích
+ 55 parkovacích stání umístěných na terénu pro návštěvy bytů a obchodních ploch. Doplňující funkcí
záměru budou drobné obchodní plochy, které budou poskytovat zázemí např. pro kavárnu, fitness či
lékařskou ordinaci.
V rámci stavby budou vybudovány veřejně přístupné parkové plochy, pěší komunikace navazují na
stávající pěší komunikace a rekultivace zelených ploch jižně od ul. V Třešňovce.
Bytový dům je z hlediska hmotového řešení navržen ve dvou variantách. Ve variantě 1 je objekt
komponován ze tří hmotových segmentů o výšce 17, 22 a 30 nadzemních podlaží se společnou
podzemní částí objektu (o dvou podzemních podlažích). Ve variantě 2 návrh uvažuje s umístěním čtyř
nižších samostatných nadzemních částí objektu o výšce 10 a 14 nadzemních podlaží se společnou
podzemní částí objektu (o dvou až třech podzemních podlažích).
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V nejnižších nadzemních podlažích je navržena recepce a drobné obchodní plochy, ve vyšších podlažích
pak bytové jednotky.
Zahájení výstavby se předpokládá na počátku listopadu 2017. Předpokládaná doba výstavby je
24 měsíců. Před uvedením do provozu se nepředpokládá zkušební provoz.
Možnost kumulace s jinými záměry
Součástí předkládané dokumentace je vyhodnocení potencionálních kumulací s dalšími záměry v území.
Fáze výstavby
Zahájení výstavby posuzovaného záměru se předpokládá na konci roku 2017 a dokončení v roce 2020.
V nejbližším okolí zájmové lokality je mimo zkoumaný záměr plánována výstavba či probíhá výstavba
dalších etap areálu Zelené město – II a III. Z dostupných podkladů vyplývá následující:
Zelené město - II. etapa
Areál Zelené město II je v současné době ve výstavbě, přičemž dokončení záměru lze očekávat v roce
2016, případně 2017. Lze tedy předpokládat jeho zprovoznění ještě před zahájením výstavby
posuzovaného záměru.
Zelené město - III. etapa
Záměr Zelené město - III. etapa je v současné době v procesu projednávání dokumentace k územnímu
rozhodnutí. Z dostupných údajů vyplývá, že výstavba této části areálu je zamýšlena v letech 2017-2018,
a zprovoznění v roce 2018. Z daného vyplývá, že v době výstavby posuzovaného záměru bude
pravděpodobně již Zelené město III v provozu. V modelových výpočtech je tak zohledněna kumulace
posuzovaného záměru s provozem areálu Zelené město III a není zapotřebí sledovat kumulaci s
výstavbou tohoto areálu.
Je možné očekávat, že ul. Spojovací a Českobrodská bude využívána nejen obslužnou staveništní
dopravou záměru Trojlístek, ale i další obslužnou staveništní dopravou záměrů plánovaných na území
MČ Praha 9. Vzhledem k tomu, že není možné předjímat přesné termíny výstavby plánovaných záměrů,
byl v rámci vyhodnocení kumulativních vlivů záměrů z hlediska vlivu na životní prostředí, resp.
kumulativních vlivů obslužné staveništní dopravy proveden teoretický výpočet maximální intenzity
obslužné staveništní dopravy v ulici Spojovací a Českobrodská. Jedná se o stanovení hypotetické nejvyšší
možné intenzity obslužné staveništní dopravy, při níž budou dodrženy příslušné limity z hlediska
životního prostředí (limity hluku). Výpočet prokázal, že je na komunikaci Spojovací a Českobrodská z
akustického pohledu rezerva pro případnou další obslužnou staveništní dopravu jiných záměrů.
Z provedeného výpočtu vyplývá, že i v době nejvytíženější fáze výstavby záměru Trojlístek z
hlediska intenzit obslužné staveništní dopravy bude možné ulici Spojovací a Českobrodská zatížit navíc
175 TNA v každém směru za 24 hod. Při navýšení intenzit obslužné staveništní dopravy o 175 TNA
v každém směru, tzn. o 350 TNA obousměrně za 24 hodin, bude hygienický limit hluku z výstavby
dodržen. Je ovšem důležité konstatovat, že se jedná o teoretický výpočet, neboť k daným kumulativním
vlivům v reálu vůbec nemusí dojít.
Případný souběh výstavby posuzovaného záměru se záměry v okolí bude koordinován příslušným
stavebním úřadem městské části Praha 9.
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Fáze provozu
V předložené dokumentaci jsou vyhodnoceny kumulativní vlivy i pro fázi provozu. Ve výhledovém stavu
je uvažováno s provozem areálu Zelené město II. a III. etapa a s vlivem ostatních připravovaných záměrů
v širším okolí. Je tak vyhodnocena celková výhledová náplň území.
Z nejbližšího okolí záměru jsou ve vyhodnocení kumulativních vlivů zahrnuty následující připravované či
stavěné záměry:
Zelené město - II. etapa
Zahrnuje dle platného stavebního povolení celkem 333 bytů. Dle výsledků průzkumu I. etapy Zeleného
města je možné předpokládat, že tento areál vyvolá zhruba 430 příjezdů / 430 odjezdů osobních vozidel
za 24h. Tuto předpokládanou vyvolanou dopravu bylo nutné přiřadit na jednotlivé komunikace na
sledované síti dle předpokládané distribuce, kterou je možné uvažovat obdobnou, jako byla zjištěna v
průběhu dopravního průzkumu I. etapy Zeleného města.
Zelené město - III. etapa
Zahrnuje dle dostupné dokumentace celkem 87 bytů. Dle výsledků průzkumu I. etapy je možné
předpokládat, že tento areál vyvolá zhruba 110 příjezdů / 110 odjezdů osobních vozidel za 24h. Tuto
předpokládanou vyvolanou dopravu bylo nutné přiřadit na jednotlivé komunikace na sledované síti dle
předpokládané distribuce, kterou je možné uvažovat obdobnou, jako byla zjištěna v průběhu průzkumu
I. etapy Zeleného města.
Další plánované záměry v širším území
V širším území je uvažováno či je již povolena výstavba řady dalších záměrů, z nichž část bude generovat
dopravu (zdroj dopravy – běžně byty, domy) a část bude dopravu přitahovat (cíl dopravy – např.
kanceláře, obchody), přičemž značná část dopravy z těchto záměrů bude využívat obdobnou
komunikační síť, jaká bude využívána posuzovaným záměrem.
Jako příklad těchto záměrů je možné uvést:
•

Revitalizace nádraží Žižkov – Sever, Praha 3

•

Rezidenční obytný soubor Na Vackově – zóna A.I, Praha 3, k. ú. Žižkov

•

Bytový a administrativní komplex Krejcárek

Časový horizont realizace těchto záměrů aktuálně není přesně znám, ovšem lze očekávat, že v příštích 35 letech bude část z těchto záměrů realizována.
Pro vyhodnocení veškerých potenciálních kumulací ve fázi provozu záměru je v dopravně inženýrských
podkladech ve výhledovém horizontu roku 2020 počítáno s růstovými faktory dopravy, které jsou
aplikovány v rámci zpracovaných modelů tak, aby odrážely předpokládaný růst dopravy na
komunikačním systému. Významná část takto predikovaného růstu se vztahuje právě k dopravě
generované novými záměry v území. Model připravovaný TSK dále uvažuje, že až 1/3 ze všech ploch
definovaných platným územním plánem hl. m. Prahy k zástavbě bude v provozu a generovat dopravu již
v krátkodobém výhledu 5 let. Významná část takto definovaného růstu dopravy se vztahuje právě k již
povoleným či uvažovaným záměrům v území.
Výhledový stav v roce 2020 po uvedení záměru Trojlístek do provozu je založený na výhledovém modelu
TSK, který již zohledňuje etapovou výstavbu vybraných významných záměrů v okolí, stejně jako dalších
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menších záměrů v území formou postupného naplňování územního plánu i předpokládaný růst obecné
dopravy na území hl. m. Prahy. Model je vytvořen s takovými předpoklady, které jednoznačně definují
kumulativní dopad záměru s dalšími v úvahu připadajícími záměry v širším území, jejichž realizace
připadá v úvahu v daném časovém horizontu.
Stav dopravy pro výhledový horizont naplnění územního plánu hl. m. Prahy (orientačně rok 2030) je
uvažován dle podkladu od IPR hl. m. Prahy, který počítá s dostavbou komunikační sítě a s naplněním
rozvojových ploch na území Prahy podle tohoto plánu. Z hlediska dopravní situace je zohledněna
především výstavba navazující nadřazené komunikační sítě (např. dokončení předpokládaných částí
Městského a Pražského okruhu atd.). Současně jsou do modelu zaneseny nejenom veškeré známé
projekty v širším území, ale i celková náplň rozvojových ploch na území hl. m. Prahy. V rámci tohoto
modelu jsou tak vyhodnoceny i kumulace se všemi v úvahu připadajícími záměry v území.
Výše uvedené skutečnosti prokazují, že v rámci dopravně inženýrských podkladů jsou dostatečně
vyhodnoceny kumulativní dopady se všemi v úvahu připadajícími záměry v okolí a to i bez ohledu na
skutečnost, zda jsou tyto záměry taxativně vyjmenovány v této dokumentaci.
Akustická studie, Rozptylová studie a Hodnocení zdravotních rizik (příloha č. 2, 3 a 4 předkládané
dokumentace) vycházejí z Dopravně-inženýrských podkladů (European Transportation Consultancy,
s.r.o., leden 2016), ve kterých jsou zahrnuty veškeré výše zmíněné kumulativní vlivy.

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr reaguje na poptávku po novém bydlení v Praze. Zájmová lokalita posuzovaného záměru se
nachází v dojezdové vzdálenosti centra města Prahy, a zároveň splňuje požadavky na klidné bydlení
v blízkosti zeleně. Doplňující funkcí záměru budou drobné obchodní plochy, které budou poskytovat
zázemí např. pro kavárnu, fitness či lékařskou ordinaci.
Součástí posuzovaného záměru je dále výměna stávajícího povrchu v ulici Spojovací za tzv. tichý asfalt
v úseku cca 430 m mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně. Tímto navrženým opatřením
dojde k celkovému zlepšení akustické situace v území.
Realizací záměru dojde ke kultivaci předmětné lokality vybudováním kvalitního parteru s veřejně
přístupnými parkovými úpravami a veřejně přístupnými drobnými obchodními plochami, jež doplní
potřebné funkce pro bydlení. Součástí záměru je přirozené doplnění komunikační sítě pro pěší, a tím
rozšíření nabídky pěších komunikací pro veřejnost.
Stručný přehled posuzovaných variant
Posuzovaný záměr Trojlístek je navržen ve 2 variantách hmotového řešení (varianta 1 - věžový objekt,
varianta 2 – čtyři samostatně stojící objekty). Věžový objekt (var. 1) je dále navržen se třemi různými
způsoby dopravního napojení objektu na komunikační síť (var. 1A, 1B, 1C). Technické řešení
a architektonicko-stavební koncepce vychází z návrhu architektonického ateliéru LOXIA a. s.
Variantní řešení záměru bylo zpracováno na základě požadavků vznesených v rámci zjišťovacího řízení
záměru. V rámci předkládané dokumentace jsou posouzeny varianty možného řešení objektu, a to jak z
hlediska dopravního napojení, tak i z hlediska hmotového řešení. Základní řešení jednotlivých variant je
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patrné z následujících obrázků. Detailněji je řešení jednotlivých variant, vč. řešení garáží, patrné z přílohy
č. 12 předkládané dokumentace.
Z hlediska kapacit záměru (počtu parkovacích stání, počet bytů v objektu, HPP nadzemní části) jsou
všechny posuzované varianty shodné. V předkládaném materiálu jsou posuzovány následující varianty
řešení:
Varianta 1A – Věžový objekt, napojení z východu
Tato varianta představuje původní řešení hodnocené v oznámení záměru „Trojlístek, Praha 9,
k.ú. Hrdlořezy“ (EKOLA group, spol. s r.o., červen 2014). V první variantě je objekt komponován ze tří
hmotových segmentů o výšce 17, 22 a 30 nadzemních podlaží. Bytový objekt je navržen o 2 podzemních
podlažích. Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) a povrchového parkoviště pro návštěvníky
(55 PS) bude umístěno na jihovýchodní straně objektu.
Obrázek 3 Schéma varianty 1A – Věžový objekt, napojení z východu
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Varianta 1B - Věžový objekt, napojení z okružní křižovatky
Objekt záměru je navržen o třech hmotových segmentech o výšce 17, 22 a 30 nadzemních podlaží.
Podzemní podlaží jsou navržena dvě. Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) a povrchového
parkoviště pro návštěvníky (55 PS) bude umístěno na západní straně objektu z okružní křižovatky.
Obrázek 4 Schéma varianty 1B – Věžový objekt, napojení z okružní křižovatky

Varianta 1C - Věžový objekt, napojení z okružní křižovatky i východu
Objekt záměru je navržen ze tří hmotových segmentů o výšce 17, 22 a 30 nadzemních podlaží. Podzemní
podlaží jsou navržena dvě. Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) bude umístěno na západní
straně objektu z okružní křižovatky doplněné o druhý vjezd z východní strany objektu (z ul. V Třešňovce).
Napojení povrchového parkoviště pro návštěvníky (40 PS) bude umístěno na západní straně objektu z
okružní křižovatky, doplněno o druhé parkoviště (15 PS) na východní straně objektu.
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Obrázek 5 Schéma varianty 1C – Věžový objekt, napojení z okružní křižovatky i východu

Varianta 2 - Čtyři objekty
V této variantě je navrženo alternativní hmotové řešení – čtyři nižší segmenty (A, B, C a D) se společnou
podzemní částí. Část A a B mají 2 podzemní podlaží, části C a D jsou navrženy o 3 podzemních podlažích,
přičemž v 1. PP budou umístěny vstupní haly, kočárkárna a sklepní místnosti, 2. a 3. PP bude sloužit pro
podzemní garážová stání. Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) bude umístěno na západní
straně objektu z okružní křižovatky. Povrchové parkoviště pro návštěvníky bytů (30 PS) a jeho napojení
bude umístěno na západní straně objektu z okružní křižovatky, doplněno o druhé parkoviště pro
návštěvníky obchodů (25 PS) mezi objekty, napojené z ul. V Třešňovce.
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Obrázek 6 Schéma varianty 2 – Čtyři objekty

V předkládané dokumentaci jsou hodnoceny následující časové horizonty:
Stávající stav

2015

Fáze výstavby

2018

•

Bez výstavby záměru Trojlístek v území

•

S výstavbou záměru Trojlístek

Fáze provozu – po dokončení areálu Trojlístek

2020

•

Bez záměru Trojlístek

•

Se záměrem Trojlístek (vč. kumulace s provozem areálu ZM II a areálu ZM III a dalších známých
záměrů v území)
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Fáze provozu – horizont naplnění ÚP hl. m. Prahy

cca 2030

•

Bez záměru Trojlístek

•

Se záměrem Trojlístek (vč. kumulace s kompletní náplní území dle platného ÚP SÚ hl. m. Prahy)

Od výše uvedených časových horizontů a stavů (viz též kapitola E dokumentace záměru) se dále odvíjí
posuzování hlukové zátěže, znečištění ovzduší i hodnocení vlivů na zdraví obyvatel (příloha č. 2 Akustická
studie, příloha č. 3 Rozptylová studie, příloha č. 4 Hodnocení zdravotních rizik).

B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru
Architektonické a stavebně technické řešení
Předmětem dokumentace je výstavba a provoz bytového domu doplněného o drobné obchodní plochy
a občanskou vybavenost o celkové hrubé podlažní ploše 20 815 m2. Plocha řešeného území je 19 986 m2.
V rámci stavby budou vybudovány veřejně přístupné parkové plochy a pěší komunikace navazují na
stávající chodníky. V souvislosti se záměrem jsou navrženy i parkové úpravy, které budou přístupny
veřejnosti.
Součástí posuzovaného záměru je dále výměna cca 430 m stávajícího povrchu komunikace v ulici
Spojovací za tzv. tichý asfalt v úseku mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně. Tímto
navrženým opatřením dojde k celkovému zlepšení akustické situace v území.
Posuzovaný záměr je uvažován ve dvou hmotových variantách návrhu.
V první variantě se bude bytový dům skládat ze tří hmotových segmentů o výšce 17, 22 a 30 nadzemních
podlaží a zvýšené atiky pro umístění technických zařízení na střeše.
V 1. a ve 2. nadzemním podlaží je navržena recepce, obchodní plochy (např. fitness, kavárna aj.)
v ostatních podlažích budou umístěny bytové prostory. V návaznosti na vstup do budovy budou pak
umístěna parkovací stání na terénu pro návštěvy bytů a obchodních ploch. V podzemních podlaží (1.
a 2. podzemní podlaží) jsou kromě parkovacích stání navrženy sklepní prostory, výměníková stanice,
technické místnosti a další pomocné prostory.
Hmotová varianta 1 je z hlediska dopravního napojení objektu navržena třemi různými způsoby, tyto
podvarianty jsou označeny 1A, 1B a 1C.
Varianta 1A je shodná s řešením posuzovaným v oznámení záměru „Trojlístek, Praha 9, k.ú. Hrdlořezy“
(EKOLA group, spol. s r.o., červen 2014), kdy vjezd do prostoru garáží i vjezd pro návštěvníky bytů
a obchodních ploch je navržen z jihovýchodní strany objektu z ulice V Třešňovce.
Varianta 1B uvažuje s dopravním napojením záměru výhradně přes stávající okružní křižovatku
jihozápadně od navrhovaného objektu v ulici V Třešňovce. Přes okružní křižovatku je navržen přístup do
podzemních garáží i na povrchové parkoviště pro návštěvníky areálu.
Varianta 1C je z hlediska dopravního řešení navržena s přístupem do areálu přes stávající okružní
křižovatku i z jihovýchodní strany objektu z ulice V Třešňovce. Z okružní křižovatky v ul. V Třešňovce je
navržen jeden vjezd do podzemních garáží a zároveň přístup k povrchovým stáním pro návštěvy
obchodních ploch. Druhý vjezd z jihovýchodní strany z ul. V Třešňovce bude sloužit pro vjezd do
podzemních garáží a pro přístup k povrchovým parkovacím stáním pro návštěvníky bytů.
Druhá varianta je z hlediska funkčního řešení a kapacit záměru (počet parkovacích stání, počet bytů
v objektu, HPP nadzemní části, HPP podzemní části) shodná s variantou 1. Jedná se ovšem o rozdílné
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hmotové řešení objektu. Jedná se o návrh 4 nižších oddělených nadzemních sekcí na společném
suterénním parkingu. Jižní sekce A, B jsou navrženy o výšce 10 nadzemních podlaží a zvýšenou atikou
kolem technického vybavení na střeše o dvou podzemních podlažích, severní sekce C a D dosahují
v návrhu 14 nadzemních podlaží a jsou navrženy o třech podzemních podlažích. Zároveň je navržena i
zvýšená atika kolem technického vybavení na střeše. Obchodní plochy jsou umístěny v 1. nadzemním
podlaží částí A a B při jižní straně, ostatní podlaží a sekce C a D jsou čistě bytové.
U segmentů C a D jsou v nejnižších bytových podlažích navrženy předzahrádky, které budou oploceny.
Mezi jednotlivými sekcemi je navržen parter pro rezidenty a povrchová parkovací stání pro návštěvy
bytů a obchodních ploch. Dopravní napojení objektů je navrženo ze stávající okružní křižovatky v ulici
V Třešňovce, kde je umístěn hlavní vjezd rezidentů do podzemních garáží a příjezd k povrchovým stání
pro návštěvníky bytů. Pouze návštěvnická stání pro obchodní plochy jsou umístěna při jižní straně
obchodních jednotek s vjezdem z ulice V Třešňovce.
Zahájení výstavby se předpokládá na počátku listopadu 2017. Předpokládaná doba výstavby je
24 měsíců. Před uvedením do provozu se nepředpokládá zkušební provoz.
Před vstupem do domu je navržen předjezd pro vozidla záchranné služby, hasičů a taxi. V návaznosti na
vstup jsou pak umístěna parkovací stání na terénu pro návštěvy, jejichž povrch bude proveden ze
zatravňovacích tvárnic.
Technika prostředí
Vytápění
Posuzovaný záměr bude vytápěn pomocí teplovodního systému, kdy zdrojem tepla bude
horkovodní/teplovodní tlakově nezávislá výměníková stanice. V návrhu je společná výměníková stanice
pro celý záměr a všechny technologie požadující topnou vodu. Pro rozvod topného média bude položen
nový dvoutrubkový systém venkovních rozvodů z předizolovaných trubek v bezkanálovém uložení.
Bytové jednotky budou vytápěny pomocí deskových otopných těles a nadpodlahových konvektorů,
komerční plochy kombinací deskových otopných těles a nadpodlahových konvektorů. Teplá voda bude
připravována centrálně v zásobníkovém ohřívači vody napojeném na systém. Všechna odběrná místa
budou měřena měřiči tepla.
Bilance potřeb tepla
Potřeba tepla je v současném stupni projektové dokumentace předpokládaná shodná pro všechny čtyři
posuzované varianty záměru (1A, 1B, 1C a 2):
Vytápění

VZT

TV

Potřeba tepla

1010 kW

40kW

200 kW

Roční spotřeba tepla

8 700 GJ/rok

140 GJ/rok

2 900 GJ/rok

Vzduchotechnika a chlazení
Návrh klimatizace a větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu
prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. V zásadě je klimatizace a VZT zařízení použito
pouze pro prostory, které nelze větrat okny a pro prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití
těchto zařízení. Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými provozními podmínkami byly
od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky.
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Jelikož se jedná o stavbu energeticky náročnou, je v tomto projektu ve všech případech, kdy je to
technicky a koncepčně možné, navrženo využití odpadního tepla rekuperací (v deskových a rotačních
rekuperátorech) a cirkulací vzduchu (ve směšovacích komorách jednotek). Vzduchotechnické jednotky
budou umístěny v jednotlivých nebytových prostorách v 1. NP, 2. NP a 1. PP v prostoru strojovny nebo
pod stropem větraných prostor.
Pro instalaci kondenzačních jednotek pro chlazení komerčních nebytových prostor v 1. NP a 2. NP je
navržena centrální chladící jednotka umístěná pro varianty 1A, 1B a 1C na terénu severně od objektu.
Pro variantu 2 jsou navrženy dvě venkovní kondenzační jednotky pro chlazení komerčních prostor.
Kondenzační jednotky pro variantu 2 budou umístěny u severní fasády objektu A na terénu a na střeše
komerčních prostor nad 2. NP objektu B. Kondenzační jednotky pro bytové jednotky jsou navrženy
jednak v prostoru garáží v 1. PP a dále na střeše jednotlivých sekcí budovy pro varianty 1A, 1B a 1C (na
střeše východní, západní i jižní věže) a pro variantu 2 na střechách jednotlivých sekcí A, B, C a D.
Vzduchotechnická zařízení pro větrání prodejních částí budou zajišťovat větrání, částečné pokrytí
tepelných ztrát prostupem a případně pokrytí tepelných zisků větráním řešených prostor.
Vodorovné akustické zakrytí kondenzačních jednotek bude pouze u nižších sekcí věžové varianty
(varianta 1 záměru) a jednotek pro komerci (viz příloha č. 2 dokumentace EIA), ostatní kondenzační
jednotky budou shora otevřené bez krytí.
Kondenzační jednotky umístěné v garážích budou umístěné na stěnách na konzolách tak, aby nedošlo
k narušení průjezdného profilu nebo výraznému omezení parkovacích stání.
Varianta 1A, 1B, 1C - chladicí jednotky
Byty:
Byty v objektu záměru budou chlazeny lokálními chladicími jednotkami. Cca ½ bytů bude mít chladicí
jednotky instalovány na střechách objektů, pro další ½ bytů budou chladicí jednotky instalovány
v suterénu. Celkem bude na střechách objektu instalován následující počet chladicích jednotek
s předpokládanou hladinou celkového akustického výkonu:
Věž západní:

LW,A = 65 dB (plný výkon)/60 dB (snížený výkon) - 50 chladících jednotek

Pozn.: Kolem místa instalace chladicích jednotek bude provedena protihluková stěna převyšující horní rovinu
chladících jednotek min. o 1 m

Věž jižní:

LW,A = 65 dB (plný výkon)/60 dB (snížený výkon) - 38 chladících jednotek

Pozn.: Místa instalace chladicích jednotek budou zastíněny akustickým krytem, který bude v horní rovině osazen
tlumiči hluku pro odvod vzduchu a u paty stěny krytu tlumiči pro přívod vzduchu. Předpokládané snížení hladiny
celkového akustického výkonu A, LW,A všech jednotek je 9 dB.

Věž východní:

LW,A = 65 dB (plný výkon)/60 dB (snížený výkon) - 32 chladících jednotek

Pozn.: Místa instalace chladicích jednotek budou zastíněny akustickým krytem, který bude v horní rovině osazen
tlumiči hluku pro odvod vzduchu a u paty stěny krytu tlumiči pro přívod vzduchu. Předpokládané snížení hladiny
celkového akustického výkonu A, LW,A všech jednotek je 9 dB.

Na okrajích střech věží je uvažována atika výšky 1 m nad místem instalace chladících jednotek.
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Komerční prostory:
Komerční prostory budou chlazeny centrální chladicí jednotkou instalovanou ve venkovním prostoru na
terénu v úrovni 1. NP v severní části areálu. Jednotka bude vykazovat následující hladinu celkového
akustického výkonu A: LW,A = 78 dB. Vzhledem k blízkosti okolní obytné zástavby bude chladicí jednotka
instalována v protihlukovém krytu.
Varianta 1A, 1B, 1C - vzduchotechnika
Komerční prostory:
Přívod vzduchu bude z terénu v úrovni 1. NP u severní fasády západní věže (LW,A = 50 dB), odvod vzduchu
bude umístěn v severní části nad terasu v 1. NP (LW,A = 60 dB).
Podzemní garáže:
Podzemní garáže budou větrány podtlakově.
Přívod vzduchu do garáží bude umístěn ve stěně v úrovni 1. PP vedle vjezdu/výjezdu garáží
(LW,A = 60 dB), odvod vzduchu bude umístěn v severní části nad terasu v úrovni 1. NP (LW,A = 60 dB).
Množství odváděného vzduchu:
•

Var. 1A - 17 250 m3/h

•

Var. 1B - 18 500 m3/h

•

Var. 1C - 19 500 m3/h

Větrání kuchyní bytů (digestoře) a hygienických zařízení bytů:
Větrání bude podtlakové s nuceným odvodem vzduchu nad střechu jednotlivých věží. Celkem bude na
jednotlivých střechách následující počet vyústění stoupaček s předpokládaným akustickým výkonem
vyústění stoupačky.
Věž západní:
Kuchyně:

LW,A = 55 dB - 6 x vyústění stoupaček

WC + koupelny:

LW,A = 55 dB - 9 x vyústění stoupaček

Věž jižní:
Kuchyně:

LW,A = 53 dB - 4 x vyústění stoupaček

WC + koupelny:

LW,A = 53 dB - 7 x vyústění stoupaček

Věž východní:
Kuchyně:

LW,A = 53 dB - 3 x vyústění stoupaček

WC + koupelny:

LW,A = 53 dB - 5 x vyústění stoupaček
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Varianta 2 - chladicí jednotky
Byty:
Byty v sekcích záměru A, B, C a D budou chlazeny lokálními chladicími jednotkami. Cca ½ bytů bude mít
chladicí jednotky instalována na střechách objektů, pro další ½ bytů budou chladicí jednotky instalovány
v suterénu. Celkem bude na střechách objektů instalován následující počet chladicích jednotek
s předpokládanou hladinou celkového akustického výkonu:
Objekt A:

LW,A = 65 dB (plný výkon)/60 dB (snížený výkon) - 22 chladicích jednotek

Pozn.: Kolem místa instalace chladících jednotek bude provedena protihluková stěna převyšující horní rovinu
chladících jednotek min. o 1 m

Objekt A:

LW,A = 65 dB (plný výkon)/60 dB (snížený výkon) - 22 chladicích jednotek

Objekt B:

LW,A = 65 dB (plný výkon)/60 dB (snížený výkon) - 22 chladicích jednotek

Objekt C:

LW,A = 65 dB (plný výkon)/60 dB (snížený výkon) - 38 chladicích jednotek

Objekt D:

LW,A = 65 dB (plný výkon)/60 dB (snížený výkon) - 38 chladicích jednotek

Pozn.: Kolem míst instalace chladicích jednotek bude na všech objektech provedena protihluková stěna převyšující
horní rovinu chladících jednotek min. o 1 m.
Na okrajích střech objektů A, B, C, D je uvažována atika výšky 1 m nad místem instalace chladících jednotek.

Komerční prostory:
Pro chlazení komerčních prostor jsou navrženy dvě venkovní kondenzační. Kondenzační jednotky budou
umístěny u severní fasády objektu A na terénu a na střeše komerčních prostor nad 2. NP sekce B.
Jednotky budou vykazovat následující hladinu celkového akustického výkonu A: LW,A = 74 dB.
Pozn.: Chladicí jednotky na střeše komerčních prostor objektu A, B nad 2.NP budou zastíněny akustickým krytem,
který bude v horní rovině osazen tlumiči hluku pro odvod vzduchu a u paty stěny krytu tlumiči pro přívod vzduchu.
Předpokládaný útlum hluku akustickým krytem ve směru šíření hluku nahoru je 15 dB.

Varianta 2 - vzduchotechnika
Komerční prostory:
Přívod vzduchu bude z terénu v úrovni 1. NP u severní fasády sekce A a v terénu u jižní a východní fasády
sekce B (LW,A = 50 dB), odvod vzduchu bude umístěn nad 2. NP sekce A a sekce B (LW,A = 50 dB).
Podzemní garáže:
Podzemní garáže budou větrány podtlakově.
Přívod vzduchu do garáží bude umístěn ve střeše vjezdu do garáží (LW,A = 45 dB) a v terénu u východní
fasády objektu B (LW,A = 50 dB), odvod vzduchu bude umístěn na terénu v úrovni 1. NP mezi sekcemi C a
D (LW,A = 50 dB).
Množství odváděného vzduchu: 20 500 m3/h
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Větrání kuchyní bytů (digestoře) a hygienických zařízení bytů:
Větrání bude podtlakové s nuceným odvodem vzduchu nad střechu objektů. Celkem bude na
jednotlivých střechách následující počet vyústění stoupaček s předpokládaným akustickým výkonem
vyústění stoupačky.
Objekt A:
Kuchyně:

LW,A = 55 dB - 5 x vyústění stoupaček

WC + koupelny:

LW,A = 55 dB - 5 x vyústění stoupaček

Objekt B:
Kuchyně:

LW,A = 55 dB - 5 x vyústění stoupaček

WC + koupelny:

LW,A = 55 dB - 5 x vyústění stoupaček

Objekt C:
Kuchyně:

LW,A = 55 dB - 5 x vyústění stoupaček

WC + koupelny:

LW,A = 55 dB - 5 x vyústění stoupaček

Objekt D:
Kuchyně:

LW,A = 55 dB - 5 x vyústění stoupaček

WC + koupelny:

LW,A = 55 dB - 5 x vyústění stoupaček

Elektroinstalace
Rozvody vysokého napětí (VN)
Posuzovaný záměr bude napojen z nové distribuční trafostanice (TS) 22/0,4kV s transformátorem o
výkonu 630 kVA. Tato nová TS bude zasmyčkována do sítě VN novým kabelem 3x 1x120 AXEKVCEY mezi
TS 712 a TS 8256. Spojkoviště na stávající kabel VN bude poblíž křižovatky ulic Spojovací a V Třešňovce v
místech stávající spojky na kabelu VN. V těchto místech bude stávající kabel VN přerušen a budou na něj
naspojkovány dva nové kabely (tvořící smyčku) 3x 1x120 AXEKVCEY, které budou zataženy do nové TS.
Rozvody nízkého napětí (NN)
Z nové TS bude objekt „Trojlístek“ napojen čtyřmi přímými kabely AYKY 3x240+120mm2 z TS do
rozvodny NN, umístěné v 1. PP (platí pro hmotové řešení varianty 1 i 2). V rozvodně NN budou umístěny
elektroměrové rozvaděče obchodních ploch, chladící jednotky obchodních ploch, garáží, výměníkové
stanice, společné spotřeby objektu, požárního zařízení apod. Elektroměrové rozvaděče bytové části
objektu budou umístěny na jednotlivých bytových patrech.
Z nové TS bude dle požadavků PRE provedeno kabelové propojení do okolní distribuční kabelové sítě NN
(PRE). Napojovací bod tohoto propojení bude stávající kabel NN AYKY 3x185+95 mm2 vedoucí podél
ulice Nad Smetankou z přípojkové skříně Nad Smetankou č.p. 142/57 do č.p. 142/41.
Tento kabel bude přerušen poblíž popisného čísla 142/55 a na oba směry přerušeného kabelu budou
naspojkovány dva nové kabely AYKY 3x185+95 mm2. Tyto dva nové kabely budou zataženy do nové
distribuční TS z které bude napojen nový obytný dům „Trojlístek“. Kabelová trasa těchto dvou kabelů z
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místa naspojkování překříží ulici Nad Smetankou (bude vybudován nový kabelový přechod vozovky)
a dále bude pokračovat v přilehlém chodníku novostavby „Trojlístku“ ulicí V Třešňovce až do nové TS.
Tabulka 13 Energetická bilance objektu - Výpočet dle normy ČSN 3 32130 edice 2 (09/2009)
TROJLÍSTEK

Pmax (kW) soudobost
2420
0,24
220
0,70
45
0,80
90
0,70
420
0,70
80
0,80
2
1,00
30
0,80
3307
0,83

220 bytů
Klimatizace cca. 1/3 bytů
Společná spotřeba objektu
Garáže
Komerční ( obchodní ) prostory ( cca. 1200m2)
Chladící jednotka komerčních prostor
Areál. osvětlení
Výměníková stanice
Celkem:
Celkem soudobě:

Pp (kW)
580,8
154,0
36,0
63,0
294,0
64,0
2,0
24,0
1217,8
1010,8

Byt stupeň elektrizace B – max. soudobý příkon Pb = 11 kW
Výpočtový proud : Iv = 1376A při cos ϕ = 0,95
Tabulka 14 Energetická bilance objektu - Výpočet bytů dle podnik. normy PRE KA 101, tab. č. 10
TROJLÍSTEK
220 bytů
Klimatizace cca. 1/3 bytů
Společná spotřeba objektu
Garáže
Komerční ( obchodní ) prostory ( cca. 1200m2 )
Chladící jednotka komerčních prostor
Areál. osvětlení
Výměníková stanice
Celkem:
Celkem soudobě:

Pmax (kW)
1210
220
45
90
420
80
2
30
2097

soudobost
0,21
0,70
0,80
0,70
0,70
0,80
1,00
0,80
0,83

Pp (kW)
254,1
154,0
36,0
63,0
294,0
64,0
2,0
24,0
891,1
739,6

Byt stupeň elektrizace B – max. souč. příkon Pb = 5,5 kW
Výpočtový proud : Iv = 965A při cos ϕ = 0,95

Náhradní zdroj elektrické energie
V objektu bude instalován náhradní zdroj energie o výkonu 550 kVA (dieselagregát - DA). Bude se jednat
o havarijní zdroj elektrické energie (při požáru). Zařízení bude instalováno v protihlukové kapotě
v suterénu vedle vjezdu a výjezdu garáže (směrem do venkovního prostoru bude stíněno zastřešením
vjezdu a výjezdu), takto je uvažováno pro všechny hodnocené varianty. Vyústění odvodu spalin
dieselagregátového soustrojí je pro varianty 1A, 1B a 1C navrženo nad terén v úrovni 1. NP cca 50 m
východně od posuzovaného bytového domu u křižovatky ulic Nad Smetankou a V Třešňovce. Vyústění
odvodu spalin dieselagregátového soustrojí je pro variantu 2 uvažováno nad terén západně od sekce C,
vedle vjezdu do podzemních garáží.
Hluk zařízení v protihlukové kapotě je vyjádřen průměrnou hladinou akustického tlaku A ve vzdálenosti
7 m od obrysu kapoty LpA-7 m = 70 dB (měřeno ve volném akustickém poli). V ústí výfuku DA nad terénem
bude hodnota LW,A = 85 dB při plném výkonu DA.
DA soustrojí bude v pravidelném provozu pouze při zkouškách v délce trvání 20 minut v denní době (cca
1-2 krát za měsíc).

- EKOLA group, spol. s r.o. -

34

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Zásady organizace výstavby
Uvedené informace v této kapitole jsou shodné pro všechny hodnocené varianty řešení záměru (1A, 1B,
1C a 2).
Charakter staveniště
Staveniště je situováno na pozemku investora. Hlavní vjezd a výjezd na staveniště bude zřízen z
ulice V Třešňovce. Pro příjezd bude využíváno jednak slepě ukončené rameno stávající okružní
křižovatky, v některých etapách stavby se předpokládá i vjezd na dno stavební jámy v pozici finální
rampy do garáží. V ulici V Třešňovce bude po celou dobu zachován volný průjezd pro obecnou dopravu.
Příjezd i odjezd nákladní dopravy je uvažován po ulici Spojovací či Českobrodské.
Sociální, administrativní a provozní potřeby zařízení staveniště budou zajištěny v sestavě mobilních
objektů kontejnerového typu umístěných v západní části pozemku stavby. Při staveništních buňkách
bude zřízena plocha pro parkování vozidel zaměstnanců stavby. O konečném typu buněk rozhodne
vybraný zhotovitel stavby. Na staveništi budou umístěny mobilní chemické záchody podle potřeb
zhotovitele stavby. Prostor staveniště bude oplocen.
Technologie stavby
Založení objektu bude provedeno pomocí kombinace pilot a tuhé základové desky. Nosný systém bude
tvořen z železobetonové monolitické konstrukce. U napojení na možný přechod skeletu bude nutné
počítat s průvlaky minimální výšky 1 m se spolupůsobením stěnových nosníku.
Technologické etapy stavby
Celková doba výstavby je předpokládána cca 24 měsíců. Výstavbu plánovaného záměru lze rozdělit na
následující čtyři základní technologické fáze s následující dobou předpokládaného trvání pro všechny
uvažované varianty (1A, 1B, 1C a 2) shodně:
1. fáze
Přípravné práce, kácení, sejmutí ornice

2 měsíce

2. fáze
Zemní práce – výkop stavební jámy, provádění základových pilot a ŽB nosné desky

4 měsíce

3. fáze
Hrubá stavba ŽB nosné konstrukce a vyzdívané konstrukce objektu

10 měsíců

4. fáze
Provádění přípojek, hrubých terénních prací, dokončovací práce, zpevněné plochy a sadové úpravy
8 měsíců
Nasazení a četnost stavebních mechanismů
Stavební a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi, za použití běžných stavebních
strojů a zařízení. Nasazení a četnost stavebních strojů je uvedeno v následujících tabulkách.
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Tabulka 15 - Seznam strojů a jejich využití v 1. technologické etapě výstavby
Zařízení
Kolové (pásové) rypadlo (lžíce do 0,5 m3)
Řetězová pila
Nákladní automobil

Využití
~6 h/den
~2 h/den
max. 50 jízd/den

Tabulka 16 - Seznam strojů a jejich využití v 2. technologické etapě výstavby
Zařízení
Vrtná souprava pro záporové piloty
Kolové (pásové) rypadlo (lžíce do 0,5 m3)
Kolový (pásový) nakladač
Vrtná souprava pro základové piloty
Věžový jeřáb (2x)
Čerpadlo na betonovou směs
Nákladní automobil (těžké nákladní automobily do 35
tun)
Automix
Stroj na hlazení železobetonové desky
Ruční okružní pila
Ruční rozbrušovačka
Vrtačka
Lehký nákladní automobil

Využití
~6 h/den
~7 h/den
~7 h/den
~6 h/den
~8 h/den
~6 h/den
Max. 120 jízd/den(v době
výkopu stavební jámy,
jediná nákladní doprava)
Max. 50 jízd/den
~8 h/den
~6 h/den
~6 h/den
~6 h/den
Max. 10 jízd/den

Tabulka 17 - Seznam strojů a jejich využití v 3. a 4. technologické etapě výstavby
Zařízení
Silo na maltové směsi
Stavební výtah
Ruční rozbrušovačka
Míchačka (obsah 250 l)
Ruční okružní pila
Ponorný (přítlačný) vibrátor
Nákladní automobil
Lehký nákladní automobil
Věžový jeřáb (2x)
Nakladač bobcat
Vrtačka
Kolové rypadlo (lžíce do 0,5 m3)
Finišer
Vibrační válec

Využití
~8 h/den
~8 h/den
~5 h/den
~8 h/den
~5 h/den
~8 h/den
Max. 40 jízd/den
Max. 20 jízd/den
~8 h/den
~6 h/den
~6 h/den
~5 h/den
~3 h/den
~3 h/den

Příjezdové a odjezdové trasy
Příjezdové a odjezdové trasy obslužné staveništní dopravy jsou uvedeny v kap. B. II. 4. 1 Nároky na
dopravní a jinou infrastrukturu.
Předpokládaná pracovní doba
Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny pouze během pracovních dnů od 7.00
do 21.00 h.
Denní časový rozvrh prací bude respektovat závěry a omezení vyplývající z Akustické studie (příloha č. 2
předkládané dokumentace záměru) uvedené v kap. D. I. 3. Vlivy na akustickou situaci.
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Předpokládaný počet pracovníků pracujících na stavbě
Pro provedení stavebních prací v rozsahu předmětné projektové dokumentace v daném čase je v
nejsilnější směně předpokládáno nasazení nejvýše 80 - 90 pracovníků během běžného pracovního dne.
Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Staveniště bude zřízeno, uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby
se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných
komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám
nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním
zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území.
Staveniště bude vhodným způsobem oploceno nebo jinak zajištěno. Oplocení nesmí ohrožovat
bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí
se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit výstražnými světly.
Stavební hmoty a výrobky budou na staveništi bezpečně ukládány. Budou-li uloženy na volných
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých
hmot budou vybaveny účinnými filtry.
Odvádění srážkových vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů
ploch staveniště, zejména vozovek, dále bude odvodněna stavební jáma.
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kde bude zachováno
současné užívání veřejnosti (chodníky, podchody, přechody apod.), budou po dobu společného užívání
bezpečně ochraňovány a udržovány v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků
pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta.
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání budou uvedeny do původního stavu.
Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi budou upraveny a udržovány, aby
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí.
Opatření k prevenci, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů záměru vč. opatření pro adaptaci na
klimatické změny
Pro realizaci (fázi výstavby) posuzovaného záměru byla navržena následující opatření k eliminaci, snížení
či kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo, která jsou zároveň součástí
projektové dokumentace stavby:
Akustická opatření
•

Výběr stavebních strojů bude proveden s co nejnižší hlučností, tzn. budou použity nové a méně
hlučné neopotřebované mechanismy. (Toto bude podmínka pro výběrové řízení dodavatele
stavby).

•

V případě, že to umožní technologie, budou použity menší mechanismy, případný kompresor
a elektrocentrála budou použity pouze v protihlukové kapotě.

•

Bude dodržena doba nasazení strojů a hlučnosti mechanismů uvedené v akustické studii (příloha
č. 2 předkládané dokumentace EIA).
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•

Na stavbu budou přiváženy již hotové díly. Při řezání ocelových profilů bude používána zejména
strojní pila, případně autogen. Z hlediska hluku bude omezeno použití rozbrušovačky. V případě
potřeby bude použito systémové bednění.

•

Stavební činnost bude prováděna pouze v denní době v časovém intervalu 7 – 21 hodin. Je
nepřípustné provádět hlučnou stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní
hodnoty hluku u chráněné zástavby v oblasti stavby.

•

Na stavbě bude ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních domů. V případě
stížností obyvatel na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník odpovědný za snížení hlučnosti
omezením pracovní činnosti na stavbě.

Opatření na ochranu ovzduší
•

V případě dlouhotrvajícího sucha a silnějšího větru budou omezeny stavební práce, případně
zamezeno šíření prachových částic do okolí clonami po obvodu staveniště.

•

V průběhu celé výstavby bude prováděn důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace, bude
pravidelně čištěn povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště.

•

Bude minimalizován pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně nejvíce
pojížděné úseky na staveništi budou zpevněny.

•

Budou vypínány motory, pokud nebudou v činnosti. Za nepříznivých rozptylových podmínek (mlha,
inverze) bude omezen souběh činností těžké strojní mechanizace na polovinu pracovní doby.

•

Automobily, které budou odvážet surovinu s frakcí menší než 4 mm, budou zaplachtovány.

•

V době déletrvajícího sucha bude zajištěno pravidelné skrápění staveniště.

•

Přesypová místa na staveništi (nakládka materiálu na vozidla) budou vybavena mobilním skrápěcím
nebo mlžícím zařízením, které bude spouštěno v době déletrvajícího sucha.

Opatření na ochranu fauny a flóry
•

Kácení dřevin bude prováděno mimo hnízdní období, v období vegetační klidu od 1. 11. do 30. 3.

•

Skrývky zeminy budou provedeny v druhé části sezónní aktivity většiny živočichů, tj. od 1. 8. do 15.
11., tj. v době po hlavním reprodukčním období a před zazimováním.

•

Při výstavbě bude zajištěno oplocení staveniště, budou vyloučeny zásahy do plochy ZMK
na severovýchodním okraji zájmového území.

•

Na nezastavěných plochách zeleně řešené plochy (resp. na jejich okrajích) v kontaktu s pásem
izolační zeleně a třešňovkou budou začleněny do vegetačních a terénních úprav prvky, které by
poskytly úkrytové a pobytové možnosti pro ještěrku obecnou a slepýše křehkého, popř. další druhy
(suché kamenné zídky, kamenné hromady se zeminou, kmeny na zemi apod.). Údržby těchto ploch
bude prováděna s ohledem na to, aby např. nedocházelo k usmrcování a zraňování živočichů.
Pozn.: Plochy pro výše uvedená opatření jsou vyznačeny v koordinačních situacích pro jednotlivé varianty
(příloha č. 12, výkresy 4-7 předkládané dokumentace EIA).

•

Pozemek zájmového území bude v případě varianty 2 ze severní strany za provozu bytového areálu
oplocen.

•

V části území vymezeném jako ÚSES bude navržena zeleň s ohledem na specifika této kategorie
autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability.
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V následujících fázích projektové dokumentace bude proveden aktualizovaný přírodovědný
průzkum (či biologické hodnocení), které prověří přítomnost zaznamenaných druhů živočichů. Na
základě aktualizovaného průzkumu bude případně zažádáno o udělení výjimek z ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona 114/1992 Sb., v platném znění.

Opatření na ochranu povrchových a podzemních vod
•

Po dobu výstavby bude při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečeno, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod a zanesení kanalizačních
řadů.

•

Stavební stroje zhotovitele stavby budou v dobrém technickém stavu, a to především s ohledem na
úkapy maziv a ostatních ropných produktů.

•

Na staveništi nebude prováděna údržba stavebních strojů, mechanizmů a dopravních prostředků s
výjimkou běžné denní údržby.

•

Voda (podzemní a dešťová) ze stavební jámy bude přečerpávána do stávajícího dešťového
kanalizačního řadu po usazení kalů v sedimentačních jímkách.

Opatření pro ochranu půd
•

Před zahájením stavebních prací bude na zastavovaných a zpevněných plochách areálů provedena
skrývka vrstvy humózní zeminy v tloušťce cca 30 cm, upřesnění bude provedeno na základě sond a
průzkumů před vlastní realizací záměru. Skrývku lze využít např. na rekultivaci zemědělských
pozemků, resp. bude postupováno podle pokynů příslušného orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu.

•

Podorniční vrstva bude využita pro terénní úpravy a v rámci vegetačních úprav areálu.

Pro provoz posuzovaného záměru byla navržena následující opatření k eliminaci, snížení či kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo, která jsou zároveň součástí projektové
dokumentace stavby:
Opatření ke snížení zátěže životního prostředí benzo(a)pyrenem a PM10
•

Vysazení dvou stromů o minimálním objemu koruny 4 m3 (nad rámec vysazovaných dřevin pro
kompenzaci dřevin kácených).

Opatření pro adaptaci na klimatické změny
•

Projekt navrženého záměru předpokládá realizaci akumulační nádrže na místě pozemku stavby o
objemu cca 5 m3, která bude sloužit pro zachytávání dešťových vod a jejich následné využití pro
zálivku zeleně v areálu posuzovaného objektu.

•

Plochy pro povrchová parkovací stání budou namísto zpevněných asfaltových povrchů realizovány
ze zatravňovacích tvárnic, aby byl zpomalen odtok dešťových vod z území a zároveň, aby nedošlo
k nadbytečnému vzniku nových zpevněných ploch v dotčeném území.

Akustická opatření
•

Bude provedena výměna stávajícího povrchu komunikace v ulici Spojovací za tzv. tichý povrch
v úseku cca 430 m mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně.
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Níže jsou uvedeny nutné podmínky, s kterými byl uvažován výpočet hluku pro varianty 1A, 1B a 1C:
•

Hlukové parametry, počty zdrojů TZB, včetně umístění musí odpovídat vypracované akustické studii
(Ing. Králíček, AKUSTPROJEKT s.r.o., květen 2016).

•

Chladicí jednotky pro byty na střechách věží objektu budou provozovány v noci na snížený výkon
(bude zajištěno automatickým přepnutím v elektrickém rozvaděči).

•

Kolem místa instalace chladících jednotek na střeše nejvyšší západní věže bude provedena
protihluková stěna převyšující horní rovinu chladících jednotek min. o 1 m. Vážená hodnota
vzduchové (laboratorní) neprůzvučnosti stěny bude v úrovni Rw ≥ 25 dB. Stěna bude ze strany
chladicích jednotek zvukoabsorbční.

•

Chladicí jednotky na střeše nižších věží – jižní a východní budou zastíněny akustickým krytem, který
bude v horní rovině osazen tlumiči hluku pro odvod vzduchu a u paty stěny krytu tlumiči pro přívod
vzduchu. Tímto opatřením bude omezen hluk vyzařovaný směrem k fasádám vyšších věží.

•

Kolem střech věží bude provedena atika s výškou min. 1 m nad místem instalace chladících jednotek.

•

Chladicí jednotka pro komerční prostory bude instalována v protihlukovém krytu (na terase v 1.NP).
V noci bude jednotka mimo provoz.

•

DA soustrojí musí být záloha elektrické energie pouze při haváriích typu požárů. Pravidelné zkoušky
provozu DA soustrojí provádět pouze v denní době – v dopoledních hodinách v délce trvání max.
20 minut.
Níže jsou uvedeny nutné podmínky, s kterými byl uvažován výpočet hluku pro variantu 2:

•

Hlukové parametry, počty zdrojů TZB, včetně umístění musí odpovídat vypracované akustické studii
(Ing. Králíček, AKUSTPROJEKT s.r.o., květen 2016).

•

Chladicí jednotky pro byty na střechách objektů A, B, C a D provozovat v noci na snížený výkon (bude
zajištěno automatickým přepnutím v elektrickém rozvaděči).

•

Kolem místa instalace chladících jednotek na střeše objektů A, B, C a D bude provedena protihluková
stěna (zvýšená atika) převyšující horní rovinu chladících jednotek min. o 1 m. Vážená hodnota
vzduchové (laboratorní) neprůzvučnosti stěny bude v úrovni Rw ≥ 25 dB. Stěna bude ze strany
chladících jednotek zvukoabsorbční.

•

Chladicí jednotky na střeše komerčních prostor objektu B nad 2.NP a u severní fasády komerčních
prostor objektu A budou zastíněny akustickým krytem, který bude v horní rovině osazen tlumiči
hluku pro odvod vzduchu a u paty stěny krytu tlumiči pro přívod vzduchu. Předpokládaný útlum
hluku akustickým krytem ve směru šíření hluku nahoru je 15 dB (střední hodnota útlumu hluku
akustickým krytem v 1/1-oktávových pásmech v rozsahu 63 – 8000 Hz).

•

Chladicí jednotky pro komerční prostory provozovat pouze ve dne. V noci budou jednotky mimo
provoz.

•

DA soustrojí musí být záloha elektrické energie pouze při haváriích typu požárů. Pravidelné zkoušky
provozu DA soustrojí provádět pouze v denní době – v dopoledních hodinách v délce trvání max.
20 minut.
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B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení:

11/2017

Termín dokončení:

10/2019

Předpokládaná lhůta výstavby činí 24 měsíců.
Termíny realizace stavby jsou závislé na termínech kladného projednání jednotlivých fází projektu
(územní a stavební řízení). Stavba bude zahájena po obdržení právoplatného stavebního povolení
a ukončení výběru zhotovitele stavby.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Městská část:

Praha 9

Katastrální území:

Hrdlořezy

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Výčet hlavních navazujících rozhodnutí je následující:
•

Rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) vydává Odbor
výstavby a územního rozvoje městské části Praha 9

•

Kácení dřevin rostoucích mimo les – rozhodnutí dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění ve
smyslu § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb. vydává Městský úřadu Prahy 9

•

Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu – řízení podle zákona č. 334/1992 Sb.,
v platném znění, souhlas vydává oddělení ochrany prostředí městské části Praha 9

•

Vodoprávní řízení – povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vydává Odbor výstavby
městské části Prahy 9

•

Stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) vydává Odbor výstavby
a územního rozvoje městské části Praha 9
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B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Trvalý zábor
Záměr je podle výpisu z katastru nemovitostí situován v katastrálním území Hrdlořezy. Zájmové území je
ve stávajícím stavu nezastavěné.
Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, zahrada a ovocný
sad. Celková plocha řešeného území je 19 986 m2.
Parcelní čísla pozemků dotčeného stavbou, jejich vlastník, rozloha, druh a způsob ochrany dle výpisu
z katastru nemovitostí jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 18 Přehled dotčených pozemků dle KN
Parc.

Vlastník

číslo

Rozloha

Druh

(m2)

pozemku

145/2

Daramis Heights s. r. o.

1 540

zahrada

144/2

Daramis Heights s. r. o.

3 552

ovocný sad

142/3

Daramis Heights s. r. o.

11 572

ovocný sad

519/6

Daramis Heights s. r. o.

249

ostatní plocha

142/90

Daramis Heights s. r. o.

235

ostatní plocha

519/1

Daramis Development s.r.o.

542

ostatní plocha

142/73

Zelené město, a.s.

9 052

ostatní plocha

144/4

Zelené město, a.s.

369

ovocný sad

143

Hlavní město Praha

1 191

zahrada

Tř.

Způsob ochrany

BPEJ

ZPF

2.26.14

IV.
IV.

ochrany

ZPF

2.26.14

ZPF/ památkově

2.26.14

chráněné území

2.26.44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26.14

IV.

2.26.14

IV.

památkově
chráněné území
památkově
chráněné území
památkově
chráněné území
ZPF
ZPF/ památkově
chráněné území

IV., V.

Zdroj: www.cuzk.cz

Dočasný zábor
Mimo vlastní pozemky stavby budou i minimálně dotčeny sousední pozemky pro provedení přípojek
inženýrských sítí. Pro jednotlivé varianty jsou uvažovány následující dočasné zábory půdy:
Varianta 1A-1C

347,9 m2

Varianta 2

426,2 m2

Bilance zeminy
Ve fázi výstavby je očekávána následující bilance zeminy pro jednotlivé varianty:
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Varianta 1A
Výkop stavební jámy

38 000 m3

Zpětný násyp

8 000 m3

Varianta 1B
Výkop stavební jámy

32 394,6 m3

Zpětný násyp

6 478,9 m3

Varianta 1C
Výkop stavební jámy

33 720,6 m3

Zpětný násyp

7 004,9 m3

Varianta 2
Výkop stavební jámy

35 700 m3

Zpětný násyp

3700 m3

Zemina nevyužitá pro zpětné zásypy bude postupně ze staveniště odvážena na skládku k tomuto účelu
určenou.
V případě znečištění výkopku nebezpečnými látkami bude postupováno v souladu s platnou legislativou
(více viz kapitola B.III.3 Odpady).
Zemědělský půdní fond (ZPF)
Realizací záměru dojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF). Výstavba
areálu bude vyžadovat jejich trvalý zábor v rozsahu různém pro každou z posuzovaných variant:
Varianta 1A

6 658,5 m2

Varianta 1B

7 295,3 m2

Varianta 1C

7 848,5 m2

Varianta 2

8 144,3 m2

V zájmovém území se nacházejí půdy s BPEJ 2.26.14 (IV. třída ochrany) a 2.26.44 (V. třída ochrany). Třídy
ochrany IV a V jsou definovány následovně:
IV. třída
Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen
omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.
V. třída
Půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí.
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Bonitované půdně ekologické jednotky
Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) jsou základní mapovací a oceňovací jednotkou půdy. BPEJ
jsou definovány na základě agronomicky zvláště významných charakteristik klimatu, půdy a konfigurace
terénu. Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem.
1. číslice v kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu, což je v tomto případě region T2 – teplý,
mírně suchý, s průměrnou roční teplotou 8-9 °C, s průměrným úhrnem srážek 500-600 mm,
pravděpodobností suchých vegetačních období 20-30 %, s vláhovou jistotou 2-4.
2. a 3. číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ), což je v tomto případě HPJ 26: Hnědé
půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim podobných horninách;
středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými vlastnostmi až stálým
převlhčením.
4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám. Pro předmětné BPEJ jsou
stanoveny tyto hodnoty:
Tabulka 19 Kód BPEJ – svažitost a expozice
kód
1
4

svažitost
3-7° mírný svah
7-12° střední svah

expozice
expozice všesměrná
jih

5. číslice vyjadřuje kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Hloubka půdního profilu je
omezena buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí.
Tabulka 20 Kód BPEJ – skeletovitost a hloubka půdy
kód
4

skeletovitost
středně skeletovitá

hloubka
hluboká, středně hluboká

Z hlediska ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění bude s ohledem na účel stavby
nutný souhlas orgánu zemědělského půdního fondu.
Před zahájením stavebních prací bude na zastavovaných a zpevněných plochách areálů provedena
skrývka vrstvy humózní zeminy v tloušťce cca 30 cm, upřesnění bude provedeno na základě sond a
průzkumů před vlastní realizací záměru. Skrývku lze využít např. na rekultivaci zemědělských pozemků,
resp. bude postupováno podle pokynů příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Podorniční vrstva bude využita pro terénní úpravy a v rámci vegetačních úprav areálu.
PUPFL
Na území posuzovaného záměru se nenacházejí pozemky určené k plnění funkce lesa.
Chráněná území
Na území posuzovaného záměru se nenachází žádná zvláště chráněná území ve smyslu § 14 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Předmětné území leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
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B. II. 2. Voda
Fáze výstavby
Voda pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna ze stávajícího vodovodního řadu v ulici
V Třešňovce.
Pitná voda
Pitná voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a její objem bude záviset na počtu
pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zařízení.
Spotřeba vody na staveništi se předpokládá 120 l/prac./den pro výrobní pracovníky stavby
a 60 l/prac./den pro administrativní pracovníky.
Technologická voda
Technologická voda ve fázi výstavby bude spotřebována především na výrobu maltových směsí
a ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Betonové směsi se budou na stavbu dovážet v automixech.
Určité množství vody se předpokládá rovněž na zkrápění vozovek a čištění staveništní techniky před
výjezdem ze staveniště apod.
Fáze provozu
Posuzovaný záměr bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě hl. m. Prahy. Objekt bude napojen
přípojkou na stávající vodovodní řad v ulici V Třešňovce. V rámci napojení vodovodní přípojky pro objekt
Trojlístek na stávající vodovodní řad, zde bude vysazena odbočka 150/100 (T-kus doplněný šoupětem
DN 100).
Pitná voda
Denní potřeba vody

Qd = 124,46 m3/den

Maximální denní potřeba vody

Qm = Qd x kd = 155,58 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qh = Qm x kh / 24 = 13,6 m3/h, tj. 3,8 l/s

Roční potřeba vody

Qrok = Qd x 365 = 45 428 m3/den

Požární voda
Potřeba požární vody je počítána na součinnost dvou odběrných míst, tj. hydrantů na stoupačce (2,2 l/s).
Celkem bude maximální potřeba požární vody 4,4 l/s při součinnosti dvou stoupaček.
Zálivka zeleně
Pro zálivku zeleně na pozemku posuzovaného záměru bude využívána dešťová voda. Pro tyto účely je
navržena akumulační nádrž pro zachytávání dešťových vod o objemu cca 5 m3. Akumulační nádrž bude
umístěna v suterénu objektu. Přesné umístění je patrné z výkresů č. 4-7, které jsou součástí přílohy č. 12
předkládané dokumentace EIA.
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B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Nároky na suroviny
Lze předpokládat, že ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím danému typu
stavby. Bude třeba použití běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků: písek, štěrk, cement, vápno,
beton, malta, ocelové konstrukce, materiály vnitřních konstrukcí, izolační materiály, sklo,
elektroinstalační a zdravotechnické materiály, materiály pro rozvod inženýrských sítí, zařízení interiérů,
pohonné hmoty, atd.
V prostoru staveniště budou zabezpečeny pouze plochy pro minimální předzásobení materiály
a hmotami. Ty budou na staveniště operativně dováženy v době jejich potřeby.
Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin a materiálů ve fázi
výstavby ani jejich přesná množství. Přesná množství budou uvedena v dalších fázích projektové
dokumentace po vybrání zhotovitele stavby.
Spotřeba surovin ve fázi provozu záměru bude adekvátní charakteru posuzované stavby (bytový dům).
Nároky na energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna z nové trafostanice pro
budoucí bytový dům.
Administrativní a sociální objekty zařízení staveniště budou vytápěny elektrickými konvektory.
Zásobování elektrickou energií ve fázi provozu a bilance potřeby elektrické energie jsou uvedeny v kap.
B. I. 6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Vytápění
Ve fázi výstavby budou administrativní a sociální objekty zařízení staveniště vytápěny elektrickými
konvektory.
Hlavním zdrojem tepla ve fázi provozu bude zásobování teplem CZT Pražské teplárenské a.s. napojením
na přivaděč horké vody 130/70 °C z ulice v Třešňovce. Výměníková stanice bude umístěna ve strojovně
vytápění a bude sloužit pro přípravu topné vody a TUV.
Bilance nároků na vytápění je uvedena v kap. B. I. 6 Stručný popis technického a technologického řešení
záměru.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající stav
Stávající intenzity dopravy byly stanoveny ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy. Na hlavní (sledované) síti
komunikací byly intenzity stanoveny na základě dlouhodobých měření dopravy zpracovávaných
pravidelně TSK hl. m Prahy.
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Mimo sledovanou komunikační síť byl proveden dopravní průzkum, který měl za úkol dále zpřesnit
jednotlivé dopravní proudy na síti komunikací a stanovit intenzity na komunikacích mimo sledovanou síť.
Dopravní průzkum byl vypracován na základě požadované metodiky podrobně popsané v Technických
podmínkách č. 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, ovšem s přihlédnutím k
metodice a požadavkům TSK hl. m. Prahy. Opakovaný dopravní průzkum byl prováděn v termínu
běžného pracovního dne (květen 2013, květen 2015, listopad 2015). Na základě výsledků dopravního
průzkumu a jeho srovnání s daty od TSK hl. m. Prahy byl jako nejreprezentativnější zvolen průzkum z
listopadu 2015, který byl proveden až po otevření tunelového komplexu Blanka, jehož otevření mohlo
mít určitý dopad na přilehlou komunikační síť. Ze srovnání s výsledky předchozích dopravních průzkumů
zpracovaných TSK hl. m. Prahy a jimi stanovenými průměrnými intenzitami dopravy na síti však
vyplynulo, že nedošlo vlivem otevření tunelu Blanka k významnému ovlivnění intenzit dopravy na
přilehlé komunikační síti.
Reálně zjištěné intenzity jsou tedy obdobné, jako je stanoveno podkladem od TSK hl. m. Prahy. Výsledky
průzkumu tedy byly využity zejména pro stanovení intenzit na vedlejší síti komunikací, která není
sledována TSK hl. m. Prahy (např. V Třešňovce, Učňovská, Pod Lipami).
V nedávné době byla na náklady investora dokončena úplná rekonstrukce světelného signalizačního
zařízení křižovatky Koněvova x Spojovací x Českobrodská, v rámci které došlo k rozšíření křižovatky o
nové jízdní pruhy, přeložce ul. Učňovská i výměně technického vybavení křižovatky. Křižovatka byla
upravena tak, aby umožnila dostavbu výhledového dopravního řešení tzv. „Polohrušky“ v koordinaci s
vybudováním Městského okruhu.
Fáze výstavby
Příjezdové a odjezdové trasy
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby pro stavební mechanizaci bude řešen vjezdem
a výjezdem do ulice V Třešňovce, která se dále napojuje na hlavni komunikaci Spojovací.
Pro příjezd bude využíváno jednak slepě ukončené rameno stávající okružní křižovatky, v některých
etapách stavby se předpokládá i vjezd na dno stavební jámy v pozici rampy do garáží.
V ul. V Třešňovce bude po celou dobu zachován volný průjezd pro obecnou dopravu a pěší provoz.
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby pro mechanizaci bude řešen vjezdem a výjezdem do
ulice V Třešňovce, která se napojuje na hlavní komunikaci Spojovací.
Většina staveništní dopravy bude vedena ulicí Spojovací do ulice Českobrodská. Část dopravy bude ale
také využívat ulici Spojovací směrem na sever. Lze předpokládat rozdělení staveništní dopravy na ulici
Spojovací 65 % dopravy směrem na jih k ulici Českobrodská a 35 % dopravy na sever dále po ulici
Spojovací (pravé odbočení do ulice Spojovací z ulice V Třešňovce).
Dále budou trasy obslužné staveništní dopravy vedeny po hlavních městských komunikacích směrem k
nadřazené komunikační síti, zejména západním směrem (k ul. Průmyslová, Pražskému okruhu apod.).
Průjezd nákladní staveništní dopravy po ul. Koněvova se nepředpokládá. Ul. Koněvova budou využívat
pouze osobní automobily stavební obsluhy.
Intenzita obslužné staveništní dopravy
Při zohlednění osobní dopravy se v nejvytíženější etapě výstavby z hlediska intenzit mimostaveništní
dopravy předpokládá příjezd celkem 60 nákladních a 30 osobních automobilů za den (7-21 h).
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Nákladní staveništní doprava v rámci záměru tedy v celkovém součtu (TNA, LNA, automixy) nepřesáhne
120 jízd za den (7 – 21 h) v obou směrech. Doba trvání této etapy (během zemních prací) se předpokládá
zhruba 40 pracovních dnů. V ostatních etapách se předpokládá doprava nižší.
Nasazení a četnost stavebních strojů
Nasazení a četnost stavebních strojů je uvedeno v kap. B. I. 6. Stručný popis technického
a technologického řešení záměru.
Fáze provozu
Dopravně-inženýrské podklady posuzovaného záměru tvoří přílohu č. 1 předkládané dokumentace EIA
(European Transportation Consultancy, s. r. o., leden 2016).
Návrh dopravního napojení záměru
Dle požadavků vznesených v rámci zjišťovacího řízení záměru je v rámci předkládané dokumentace EIA
posouzeno několik variant možného dopravního napojení objektu. Základní řešení jednotlivých variant je
patrné z přílohy č. 12 (výkresy č. 4-7 koordinační situace) předkládané dokumentace EIA.
Jedná se o následující varianty dopravního napojení objektu:
Varianta 1A - Věž, napojení z východu
Původní řešení hodnocené v oznámení záměru. Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS)
a povrchového parkoviště pro návštěvníky (55 PS) bude umístěno na východní straně objektu.
Varianta 1B - Věž, napojení z okružní křižovatky
Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) a povrchového parkoviště pro návštěvníky (55 PS) bude
umístěno na západní straně objektu z okružní křižovatky.
Varianta 1C - Věž, napojení z okružní křižovatky i východu
Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) bude umístěno na západní straně objektu z okružní
křižovatky doplněné o druhý vjezd z východní strany objektu (z ul. V Třešňovce).
Napojení povrchového parkoviště pro návštěvníky (40 PS) bude umístěno na západní straně objektu z
okružní křižovatky, doplněno o druhé parkoviště (15 PS) na východní straně objektu.
Varianta 2 - Čtyři objekty, napojení z okružní křižovatky
Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) bude umístěno na západní straně objektu z okružní
křižovatky. Povrchové parkoviště pro návštěvníky bytů (30 PS) a jeho napojení bude umístěno na
západní straně objektu z okružní křižovatky, doplněno o druhé parkoviště pro návštěvníky obchodů
(25 PS) mezi objekty, napojené z ul. V Třešňovce
MHD, pěší a cyklistická doprava
Lokalita má velice dobrou dopravní obslužnost MHD, což se týká autobusové a tramvajové dopravy. V
blízkosti křižovatky Koněvova x Spojovací x Českobrodská se nacházejí autobusové zastávky obsluhované
linkami č. 109, 146, 177, 183, 195 a 503. V trase ulic Českobrodská a Spojovací denně projíždí okolo 900
autobusů obousměrně.
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Mezi ulicemi Českobrodská a Učňovská je umístěna tramvajová smyčka (obratiště) pro tramvaje, kde se
nachází nástupní a výstupní zastávka linek č. 1, 9, 11 a 58. V nedávné době došlo k významnému
navýšení počtu spojů na tramvajové trati vedené po ul. Koněvově, a to z původních cca 720 spojů/24h až
na hodnotu okolo 900 spojů/24h.
Noční provoz je zajištěn prostřednictvím noční tramvajové linky č. 58 a noční autobusové linky č. 503.
Kombinace těchto druhů dopravy je schopna zajistit velmi kvalitní obsluhu areálu pomocí veřejné
dopravy.
Pěší napojení je řešeno jižním směrem k obchodnímu centru Kaufland, jež dále pokračuje k
autobusovým zastávkám v ul. Spojovací, východněji je objekt napojen chodníkem k tramvajovým
zastávkám.
Dále bude řešeno pěší propojení od vstupu do objektu/objektů směrem k stávajícímu parku umístěnému
mezi 1. a 2. etapou projektu Zelené město. Ve variantách 1A, 1B a 1C je navržena pěší komunikace do
severovýchodní části území k rekreačním terasám.
Z hlediska cyklistické dopravy řešení objektu respektuje a nikterak neovlivňuje stopu cyklotrasy A25,
vedené po ulici V Třešňovce a A245, vedené v ulici Spojovací.
Řešení dopravy v klidu
Parkovací stání pro obyvatele areálu budou umístěna primárně v podzemních garážích pod objektem.
Na povrchu je počítáno s vybudováním stání pro návštěvníky bytů a obchodních ploch (veřejná stání).
Řešení dopravy v klidu (výpočet parkovacích stání) bylo převzato z Dopravně-inženýrských podkladů
(European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), které tvoří přílohu č. 1 této dokumentace EIA
a je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a navazující ČSN 73
6110 – Projektování místních komunikací. (Pozn.: „Dle § 85 přechodných ustanovení Pražských
stavebních předpisů (IPR Praha, červenec 2016) je možné do 1. 8. 2017 podat projektovou dokumentaci
dle ČSN 73 6110 „Projektování na místních komunikacích“.)
Stávající areál je dle ČSN 73 6110 možno z pohledu charakteru území obecně zařadit do skupiny B, obce
nad 50 000 obyvatel, stavby uvnitř zastavěného území obce, mimo centrum města. Vzhledem k velmi
dobré obsluze území městskou hromadnou dopravou (tramvaje i autobusy) by tak teoreticky bylo
možné uvažovat s koeficientem redukce na úrovni 0,8. Vzhledem k zařazení území v rámci dříve platné
vyhlášky č. 26/1999 hl. m. Prahy, v rámci které bylo území zařazeno do zóny 4, tj. bez redukce, nebyl
redukční koeficient v daném případě aplikován. Koeficient redukce počtu stání (Kp) byl tedy stanoven na
úrovni 1,0. Koeficient vlivu automobilizace byl uvažován na základě metodického pokynu MHMP,
odboru dopravních agend na úrovni ka = 1,25.
V následující tabulce je uveden výpočet dopravy v klidu, tj. potřeba parkovacích stání pro daný záměr dle
ČSN 73 6110.
Tabulka 21 Bilance dopravy v klidu dle ČSN 73 6110
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V souladu s výpočtem dle ČSN 736110 musí být pro celý záměr zajištěno minimálně 300 parkovacích
stání. Z celkového počtu bude zhruba 245 PS určených pro obyvatele bytů a dlouhodobých stání pro
obchodní funkci (zaměstnanci) umístěno v podzemních garážích pod objektem, 55 PS návštěvnických
stání bude umístěno na povrchovém parkovišti.
Garáže budou vybudovány jako dvoupodlažní. Vjezdová rampa je uvažována o sklonu max. 10 %, vnitřní
rampy jsou pak uvažovány o sklonu 15 %. V garážích i na parkovišti bude vyčleněno odpovídající
množství stání pro držitele průkazu ZTP (8 stání). Jednotlivé varianty řešení garáží se liší zejména svým
tvarem a uspořádáním, které musí reflektovat danou variantu dopravní obsluhy. Celková kapacita garáží
a povrchových parkovišť je ve všech hodnocených variantách stejná. Požadavky ČSN jsou z pohledu
návrhu dostatečného počtu parkovacích stání splněny.
Výpočet byl dále ověřen i dle metodiky definované Pražskými stavebními předpisy (PSP). Dle tohoto
předpisu je území zařazeno do Zóny 8, tj. zóny bez uvažované redukce počtu návštěvnických stání (min.
100 %) ze základního počtu stání pro nebytové funkce. U vázaných stání bytové funkce je požadováno v
dané oblasti navýšení základního počtu stání na 140 %. Dle tohoto předpisu by pro daný záměr bylo
nutné vybudovat minimálně 346 PS, přičemž maximální počet není limitován. Z pohledu stání určených
pro obchody a návštěvnických stání je výpočet v podstatě shodný s výpočtem dle ČSN 736110 (57 vs.
58 PS), navýšení se týká čistě odstavných stání pro byty (243 vs. 288 PS). Je tedy zřejmé, že potřebný
počet stání dle požadavků PSP je mírně vyšší, než je tomu v případě výpočtu dle ČSN 736110.
V následující tabulce je uveden výpočet dopravy v klidu, tj. potřeba parkovacích stání pro daný záměr dle
Pražských stavebních předpisů (PSP).
Tabulka 22 Bilance dopravy v klidu dle PSP

Zdrojová a cílová doprava záměru
Výpočet generované dopravy záměru je založen na plánovaném počtu parkovacích stání (vypočteném
dle ČSN 73 6110) a dále na zjištěném koeficientu obrátkovosti vozidel na 1 parkovací stání za den.
Zjištěný denní obrat vozidel z 1. etapy Zeleného města dosahuje přibližné hodnoty 1,1 obratu na
1 PS/den. Tato hodnota byla kalibrována na základě informace o počtu bytů a požadovaném počtu
parkovacích stání. Tato hodnota rámcově odpovídá běžným hodnotám dosahovaným na území hl. m.
Prahy, které dosahují hodnot maximálně okolo 1,2 obratu/1PS/24h. Výpočet byl tedy proveden pro tuto
běžnou míru obrátkovosti. Z pohledu obrátkovosti vztažené na počet bytů se pak jedná o cca 1,3
obrátku/byt/24h. U obchodních ploch lze uvažovat s běžně dosahovaným koeficientem obrátkovosti na
úrovni cca 4,5 obratu/1PS/den.
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Tabulka 23 Intenzity osobních automobilů generované záměrem

Po dostavbě areálu je očekáváno celkem 450 příjezdů a 450 odjezdů do/z areálu denně. V noci (22:00 –
6:00 h) činí podíl 70 vozidel (40 příjezdů, 30 odjezdů) výhradně osobních vozidel, ve špičkové ranní
hodině pak 95 vozidel (30 příjezdů, 65 odjezdů) a ve špičkové odpolední hodině 80 vozidel (50 příjezdů,
30 odjezdů).
Dopravní proběh v garážích
Následující tabulka uvádí dopravní proběh v podzemních garážích a na povrchovém parkovišti –
realizované vozokilometry/24 hod zvlášť pro každou hodnocenou variantu záměru.
Tabulka 24 Dopravní proběh v garážích a na povrchovém parkovišti
Funkce
Varianta 1A
Bydlení (1.PP garáže)
Bydlení (2.PP garáže)
Návštěvy + obchody (povrch)
Celkem
Varianta 1B
Bydlení (1.PP garáže)
Bydlení (2.PP garáže)
Návštěvy + obchody (povrch)
Celkem
Varianta 1C
Bydlení (1.PP garáže)
Bydlení (2.PP garáže)
Návštěvy + obchody (vychodní parkoviště)
Návštěvy + obchody (zapadní parkoviště)
Celkem
Varianta 2
Bydlení (1.PP garáže)
Bydlení (2.PP garáže)
Návštěvy + obchody (vychodní parkoviště)
Návštěvy + obchody (zapadní parkoviště)
Celkem

Počet
parkovacích
stání

Průměrný
obrat na
stání/24h

Průměrná délka
obslužné smyčky
pro garáž (m)

Dopravní
proběh
v garážích
(vozokm/24h)

125
120
55
300

1,20
1,20
2,80
-

245
410
195
-

37
60
31
128

125
120
55
300

1,20
1,20
2,80
-

245
475
155
-

37
69
24
130

125
120
14
41
300

1,20
1,20
2,80
2,80
-

200
475
115
92
-

30
69
5
11
104

125
120
30
25
300

1,20
1,20
2,80
2,80
-

340
515
80
75
-

51
75
7
6
139

- EKOLA group, spol. s r.o. -

51

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Intenzity automobilové dopravy
Intenzity automobilové dopravy pro stávající stav (rok 2015) a výhledové stavy v roce 2018, 2020 a
horizont naplnění ÚP hl. m. Prahy (cca rok 2030) jsou uvedeny v příloze č. 1 předkládané dokumentace
EIA.
Intenzity MHD
Intenzity MHD pro stávající stav jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 25 Počty spojů MHD v průběhu pracovního dne

Pro výhledová období lze počítat s obdobným objemem spojů MHD jako ve stávajícím stavu.
Provoz na železnici
V následující tabulce jsou uvedeny stávající intenzity dopravy na železniční trati v úseku Praha Libeň –
Praha Běchovice a v úseku Praha Libeň – Praha Malešice.
Tabulka 26 Intenzita železniční dopravy – stav 2015

Výhledové intenzity železniční dopravy v roce 2020 jsou v úseku Praha Libeň – Praha Běchovice
předpokládány v počtu 425 spojů za 24 hodin obousměrně. V úseku Praha Libeň – Praha Malešice je
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předpokládaný počet železničních spojů 105 za 24 hodin obousměrně (viz příloha č. 1 předkládané
dokumentace EIA).
Výhledové intenzity železniční dopravy v horizontu naplnění ÚP hl. m. Prahy (v roce 2030) jsou v úseku
Praha Libeň – Praha Běchovice předpokládány v počtu 439 spojů za 24 hodin obousměrně. V úseku
Praha Libeň – Praha Malešice je předpokládaný počet železničních spojů 132 za 24 hodin obousměrně
(viz příloha č. 1 předkládané dokumentace EIA).
Kapacitní posouzení křižovatek
Na základě zpracovaných modelů byla vyhodnocena kapacita komunikační sítě v širším území, kde lze
předpokládat větší dopad dopravy generované areálem. Bylo provedeno kapacitní posouzení těchto
křižovatek a ulic:
•

Koněvova x Spojovací x Českobrodská x Učňovská

•

Spojovací x K Třešňovce

•

Okružní křižovatka v Třešňovce

•

Českobrodská x Pod Táborem

•

Spojovací x K Žižkovu

•

Spojovací x Novovysočanská

•

Koněvova x J. Želivského x Pod Krejcárkem

•

Ulice V Třešňovce

Křižovatka Koněvova x Spojovací x Českobrodská x Učňovská prošla v nedávné době komplexní
rekonstrukcí na náklady investora posuzovaného záměru. Součástí stavby bylo přeložení ul. Učňovská do
vhodnější polohy, navýšení počtu jízdních pruhů (ul. Spojovací i Koněvova), kompletní výměna
signalizačního zařízení i řídící jednotky. Cílem celé rekonstrukce bylo navýšení kapacity daného uzlu a
vytvoření kapacitní rezervy pro další výstavbu v území (Zelené město I-III, Trojlístek atd.). Provedenou
rekonstrukcí (zejména navýšením počtu jízdních pruhů a novým plně dynamickým řízením) bylo
dosaženo dle dříve zpracovávaných výpočtů navýšení kapacity o cca 950 voz/h, čímž je plně
vykompenzován dopad všech investorem připravovaných či dokončených záměrů na tuto křižovatku
(danou křižovatkou projíždí navíc pouze část dopravy generované předmětnými záměry).
Předpokládaná doprava generovaná areálem Trojlístek ve špičkové hodině dosahuje hodnot maximálně
30 příjezdů a 65 odjezdů/h ve špičkové ranní hodině, ve špičkové odpolední hodině pak do 50 příjezdů a
30 odjezdů/h. Tyto cesty se dále rozdělí na jednotlivé komunikace v území. Je tedy možné konstatovat,
že přitížení jednotlivých křižovatek v území bude nižší než cca 65 vozidel/h v jednom směru, tj. zhruba
1 vozidlo za minutu. Z celkového pohledu se jedná o natolik nízké hodnoty, které se nemohou žádným
způsobem negativně projevit na kapacitě jednotlivých křižovatek v území.
Podrobné posouzení kapacity výše uvedených křižovatek a ulice V Třešňovce je uvedeno v příloze č. 1
předkládané dokumentace EIA.
B. II. 4. 2 Nároky na ostatní infrastrukturu
Ochranná pásma
Posuzovaný záměr leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
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Stavební činnost bude prováděna v ochranných pásmech kabelů slaboproudého vedení, kabelů
silnoproudého vedení, vodovodního řadu, plynovodního řadu, kanalizačního řadu, pozemní komunikace
(ul. Spojovací) a trafostanice.
Parkové úpravy záměru zasahují do nefunkčního lokálního biokoridoru L4/257, který vede po severní
hranici zájmového území. Vzhledem k plánovanému využití daného území jako zelené plochy k ovlivnění
funkce lokálního biokoridoru umístněním záměru nedojde. Parkové úpravy v místě lokálního biokoridoru
budou navrženy projektantem s příslušnou autorizací v souladu s ÚP SÚ hl. m. Prahy a platnou
legislativou.
V zájmovém území se nenachází žádná další zvláště chráněná území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Záměrem nebude dotčena ani chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) či ochranné pásmo
vodního zdroje (OPVZ). Lokalita se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o
vodách, v platném znění. Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území dle platného územního plánu
hl. m. Prahy.
Přeložky a rušení inženýrských sítí/zásah do hmotného majetku
Realizace vlastní budovy si nevyžádá zásah do hmotného majetku, ale dojde k přeložení stávajících
horských vpustí mimo navrhovaný objekt v rámci zelených ploch.
Stávající dvě dešťové kanalizační přípojky, jež budou využity ve veřejné části pro objekt Trojlístek (IV.
Etapa) nyní plní funkci odkanalizovaní dešťových vod příkopu v rámci horských vpustí, tj. horské vpusti
včetně daných nevyužitých částí dešťových kanalizačních přípojek budou během výstavby zrušeny.

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracována Rozptylová studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 3
předkládané dokumentace EIA.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru je možné definovat následující bodové, liniové
a plošné zdroje znečištění ovzduší:
Fáze výstavby
Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění ovzduší nejsou ve fázi výstavby záměru očekávány.
Liniové zdroje, plošné zdroje
V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště, kde bude
docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z
pohybu stavebních mechanismů a při nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečištění budou
pohyby nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu
poměrně významně působit na své nejbližší okolí.
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Vliv na kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí staveniště se v průběhu jednotlivých stavebních etap bude
významně měnit. Pro potřeby dokumentace EIA byla vyhodnocena etapa zemních prací, kterou lze
považovat za nejnepříznivější s ohledem na emisní zátěž nejbližšího okolí staveniště.
Vypočítané množství emisí, které bude vyprodukováno z činnosti stavebních strojů a staveništní dopravy
v etapě zemních prací, je uvedeno v následující tabulce.
Tabulka 27 Emise ze stavební činnosti (kg.den-1)
Částice PM10*
Fáze zemních prací

Hodnocené látky

Benzen

Oxidy dusíku

0,03
0,00

12,99
0,13

Stavební stroje
Staveništní komunikace a manipulace s materiálem

6,78
6,11

Staveniště celkem

12,89

0,03

13,12

Doprava na navazujících komunikacích**

2,87

0,003

0,54

*)

včetně sekundární prašnosti

**)

emise z části trasy o délce 1 km

Z tabulky je patrné, že nejvyšší objem emisí je možné očekávat z provozu stavebních strojů. V případě
suspendovaných částic frakce PM10 má významný vliv pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše
staveniště a manipulace s nezpevněným materiálem.
Emise benzenu budou v průběhu výstavby velmi nízké, protože obsah této látky v naftě a tedy i ve
výfukových plynech dieselových motorů je v porovnání s benzinovými motory několikanásobně nižší.
Fáze provozu
Bodové zdroje
Bodovými zdroji znečištění ovzduší bude výduch dieselagregátu a výduch z podzemních garáží.
Tabulka 28 Emise z provozu náhradního zdroje elektrické energie
Emise (kg.rok-1)
Oxidy dusíku

TZL

CO

Pravidelné zkoušky (1× za 2 týdny)

2,60

0,09

1,52

Výpadek proudu (5× ročně)

15,00

0,50

8,75

Celkem

17,60

0,59

10,27

Níže je uvedeno množství emisí vyvolaných pojezdy automobilů v prostoru hromadných garáží.
Tabulka 29 Emise z parkování v hromadných garážích – rok 2020
Emise
Hromadné
garáže
Varianta 1A
Varianta 1B
Varianta 1C
Varianta 2
*

15,32
15,56

2,41
2,45

částice
PM10**
(kg.rok-1)
9,70
9,85

12,45
16,64

1,96
2,62

7,88
10,53

oxidy dusíku

*

benzen

částice
PM2,5**

oxid uhelnatý

2,98
3,03

197,67
200,76

benzo(a)
pyren
(mg.rok-1)
283,69
288,13

2,42
3,24

160,60
214,66

230,50
308,08

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOX

**zahrnuje

primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy
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Liniové a plošné zdroje
Liniovým zdrojem emisí předkládaného záměru bude zdrojová a cílová doprava záměru na dotčené
komunikační síti, která je uvedena v kap. B. II. 4. Na základě údajů o intenzitách dopravy z posuzovaného
záměru byly provedeny bilance emisí liniového zdroje záměru na jednotlivých úsecích komunikací.
Plošným zdrojem budou pojezdy automobilů po povrchových parkovištích.
Tabulka 30 Emise znečišťujících látek z vyvolané automobilové dopravy – rok 2020 (všechny varianty)
Emise
Úsek

oxidy
dusíku*

benzen

částice
PM10**
(kg.rok-1)

částice
PM2,5**

oxid
benzo(a)uhelnatý pyren**
(mg.rok-1)

Varianta 1A
Příjezd k záměru (západ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Příjezd k záměru (východ)
Povrchové parkování

15,50
2,80

1,63
0,17

12,07
8,93

3,55
2,25

120,62
13,68

358,83
133,35

Celkem

18,30

1,80

21,00

5,80

134,30

492,18

Příjezd k záměru (západ)
Příjezd k záměru (východ)

16,40
0,00

1,92
0,00

13,62
0,00

3,98
0,00

110,26
0,00

417,51
0,00

Povrchové parkování

2,24

0,13

7,14

1,80

10,95

106,68

Celkem

18,64

2,05

20,76

5,78

121,21

524,19

Příjezd k záměru (západ)

Varianta 1C
12,87
1,48

10,77

3,15

86,37

328,10

Příjezd k záměru (východ)

3,37

0,37

2,56

0,75

26,83

77,22

Povrchové parkování

1,61

0,10

5,30

1,34

7,84

78,67

Celkem

17,85

1,95

18,63

5,24

121,04

483,99

Příjezd k záměru (západ)

12,01

1,47

9,68

2,82

81,24

303,85

Příjezd k záměru (východ)
Povrchové parkování

4,04
1,25

0,38
0,07

3,36
4,18

1,00
1,05

29,40
6,11

96,18
61,88

Celkem

17,30

1,92

17,22

4,87

116,75

461,91

Varianta 1B

Varianta 2

*

produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOx

**zahrnuje

primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy

B. III. 2. Odpadní vody
Fáze výstavby
Splaškové vody
Ve fázi výstavby lze vznik splaškových odpadních vod předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě
zařízení staveniště. Objekty sociálního zařízení staveniště (umývárny, WC) budou odvodněny do nové
přípojky splaškové kanalizace realizované pro záměr Trojlístek.
V současném stavu projektu není množství splaškových vod ve fázi výstavby kvantifikováno. Bude
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
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Dešťové/spodní vody
Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, konkrétně
bude řešen dodavatelem stavby.
Při zpracování inženýrskogeologického průzkumu (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr. Jan Valenta PhD., duben
2016) nebyla zaznamenána hladina podzemní vody (HPV). Hloubka HPV je ovšem na základě znalostí
území odhadována okolo 6 - 7 m. Naražení HPV během výstavby záměru nelze ani u jedné posuzované
varianty zcela vyloučit. Pro zachycení případné podzemní vody bude při severní straně stavební jámy
zbudována rýha se sedimentační jímkou v úrovni dna stavební jámy. Po usazení kalů bude voda z jímky
přečerpávána do příkopu hloubky cca 2 m při jižní straně staveniště. Příkop bude mít bezpečnostní
přepad do stávající dešťové kanalizace. Podrobné řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové
dokumentace.
Dešťová voda ze stavební jámy bude spádováním dna stavební jámy svedena do podélné rýhy při jižní
straně staveniště do sedimentační jímky a po usazení kalů odčerpávána do stávající dešťové kanalizace.
Pro odvedení dešťových vod přitékajících na staveniště z okolních pozemků (ze severního svahu) bude
na severní hraně stavby provedena po vrstevnici liniová rýha zakončená sedimentační jímkou. Po
usazení kalů bude tato dešťová voda čerpána do stávající dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace je
napojena na již realizovanou retenční nádrž, která byla vybudována v rámci I. etapy projektu Zelené
město.
Kaly z usazovacích jímek budou odváženy na skládku k tomuto účelu určenou.
Jakost odpadních vod vypouštěných do kanalizace bude splňovat limity schválené dle kanalizačního
řádu. Vteřinové množství takto řízeně odváděných vod musí splňovat limitní podmínky stanovené
Lesy hl. m. Prahy.
Technologické odpadní vody
Při vjezdu/výjezdu vozidel na/ze staveniště bude zřízena oklepová plocha sloužící k čištění vozidel.
V případě potřeby zde bude vozidlo mechanicky očištěno s možností lokálního ostřiku tlakovou vodou.
Plocha bude vybavena jímkou pro zachycování kalů. Tyto pak budou následně odváženy na skládku
k tomuto účelu určenou.
Fáze provozu
Odpadní vody z objektu Trojlístek budou napojeny na nově navržený oddílný kanalizační systém. Objekt
bude mít provedenou samostatnou kanalizační přípojku, a to splaškovou KT DN200 a tři dešťové
KT DN200. Před připojením odpadních vod z objektu budou na přípojkách osazeny čistící kusy.
Kanalizační přípojky budou odvádět splaškové a dešťové vody z objektu do oddílných kanalizačních řadů.
Technické podmínky napojení objektů na veřejný vodovod a odvedení splaškových a dešťových vod je
v současné době projednáváno se společností Lesy hl. m. Prahy a PVK.
Prostory podzemních garáží nebudou napojeny na kanalizaci, nepočítá se tedy s odlučovačem ropných
látek. Odpadní vody s možností kontaminace ropnými látkami, které budou vznikat v suterénních
prostorech – garážích budou svedeny do bezodtokých jímek. Likvidace těchto znečištěných vod bude
zajištěna speciální firmou.
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Splaškové vody
Nová přípojka splaškové kanalizace KT DN200 bude zaústěna do stávajícího veřejného kanalizačního
řadu 800SKL vedeného v souběhu s ulicí V Třešňovce.
Bilance vypouštěných splaškových vod bude odpovídat potřebě pitné vody. Celková produkce
splaškových vod za rok je odhadována na 45 428 m3/rok.
Kvalita splaškových vod bude odpovídat svým složením běžným komunálním odpadním vodám
a obsahovat především biologicky odbouratelné látky. Pro tento typ odpadních vod jsou typické zvýšené
koncentrace BSK5, NH4+, NO3-, NO2-, PO43-.
Kvalita odpadních vod při vypouštění do kanalizace musí splňovat Kanalizační řád kanalizace v povodí
ÚČOV Praha.
Dešťové vody
Pro posuzovaný záměr budou sloužit tři přípojky dešťové kanalizace. Přípojky dešťové kanalizace budou
v návaznosti na objekt rozděleny na dvě stávající KT200 se zaústěním do stávajícího veřejného
dešťového řadu KT300 vedeného ulicí V Třešňovce, tj. zhotoveného v rámci I. etapy Zelené město
a jedné nové přípojky dešťové kanalizace KT DN200, jež bude zaústěna do stávajícího veřejného
dešťového kanalizačního řadu KT300 vedeného ul. Nad Smetankou rovněž zhotoveného v rámci I. etapy
Zelené město.
Dešťová voda ze zpevněných ploch areálu Trojlístek bude sváděna stávajícím kanalizačním dešťovým
systémem do místní vodoteče – Rokytky přes retenční nádrž bez stálé hladiny (suchý poldr) pro zadržení
přívalových dešťů. Odvod dešťových vod z území byl řešen komplexně již v rámci návrhu projektu Zelené
město I a II, a to v rámci dešťových stok jižní i severní části lokality, tj. zaústěním do suchého poldru,
jakožto retenční nádrže pro zachycení přívalových dešťových vod navrhované lokality. Poldr byl
zbudován v rámci 1. etapy projektu Zelené město a nachází se ve spodní (východní) části lokality Zelené
město, v přirozené údolnici stávajícího údolí včetně všech návazností. Umístění suchého poldru je patrné
z následujícího obrázku.
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Obrázek 7 Umístění suchého poldru

Zdroj: © TopGis, s.r.o.

Na základě inženýrskogeologického průzkumu (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr. Valenta, duben 2016), jehož
součástí bylo i stanovení koeficientu vsaku přímým měřením nálevovou zkouškou (ve vrtech PV1, PV3 a
PV5) nebylo doporučeno přímé zasakování dešťových vod na pozemku stavby. Vzhledem k blízké okolní
zástavbě a nepropustnému podloží bude nutné dešťové vody z plochy posuzovaného záměru Trojlístek
(stejně jako dešťové vody z ploch předchozích etap projektu Zelené město) odvádět přes retenci
s řízeným odtokem do finálního recipientu (řeky Rokytky).
Akumulační prostor poldru je 2 325 m3. Pokud budeme projekt posuzovat dle PSP platných od 1. srpna
2016 tak činí odtok ze všech etap (počítáno s nejvyšším odtokem – varianta 2) celkem 1919 m3 za 30
minut. Akumulační prostor poldru je dostatečný i v případě spočtené nejvyšší intenzity srážky (četnost
výskytu 0,2, délka trvání 15 minut), kdy hodnota odtoku činí 1003,5 m3. Suchý poldr byl navržen
s dostatečnou kapacitou i pro posuzovaný záměr. Navržený poldr kapacitně vyhovuje i s odtokem
dešťových vod ze zájmové plochy záměru „Trojlístek“ (platí pro všechny posuzované varianty).
Posouzení kapacity navrženého poldru pro všechny čtyři posuzované varianty záměru Trojlístek v součtu
se všemi předchozími etapami projektu Zelené město (I, II a III) je uvedeno v příloze č. 10 předkládané
dokumentace. Následující tabulka uvádí celkové posouzení všech etap projektu Zelené město, vč.
záměru Trojlístek z hlediska kapacity navrženého poldru k zadržení a odvodu dešťových vod vzhledem k
vypočteným odtokům jednotlivých etap projektu Zelené město.
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Tabulka 31 Celkové posouzení kapacity poldru k zadržení a odvodu dešťových vod z celé plochy projektu Zelené
město (Zelené město I, II, III a Trojlístek)
Etapa projektu Zelené město
I. a II. *
III. *
BD Trojlístek **
celkem

odtok l/s
888
46
180
1115

max. uvažovaný přítok l/s
1200
1200

*

Výsledek převzat z předchozí etapy

**

Výsledek nejvyššího odtoku z posuzovaných variant (varianta 2)

Z poldru je veden odtok otevřeným příkopem podél nové cesty údolím a dále podél stávající lesní cesty.
Před napojením lesní cesty na ulici Hrdlořezská je příkop zaústěn do horské vpusti, která je napojena
přípojkou na dešťovou stoku.
Stávající horské vpusti na pozemku posuzovaného záměru budou přemístěny mimo navrhovaný objekt a
budou sloužit v rámci areálu jakožto pojistný prvek pro případný přeliv dešťových vod, které by stekly
z okolí na pozemek stavby.
Bilance dešťových vod
Výpočet odtoku ze zájmové lokality pro všechny posuzované varianty je podrobně uveden ve studii BD
TROJLÍSTEK - Návrh a posouzení odvodnění pro projednání variantních řešení projektu pro účely EIA
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., říjen 2016), která se nachází v příloze č. 10 předkládané
dokumentace EIA. Následující tabulky doplněné grafickou podobou použitých ploch pro výpočet bilance
dešťových vod představují shrnutí výpočtů pro návrhovou srážku v době trvání 15 min a intenzitě
stanovené dle Trupla na 206 l/s/ha. Ve výše uvedené studii se navíc nacházejí další výpočty pro
návrhovou srážku v době trvání 15 min a intenzitě stanovené dle Trupla na 160 l/s/ha a dále výpočet,
který reaguje na nové PSP, které nabývají platnosti od 1. srpna 2016. Byla tedy spočtena i srážka v době
trvání 30 min, četnosti výskytu 0,1 (1 x za 10 let) a intenzitě dle Trupla 150 l/s/ha. Oba tyto výpočty jsou
z hlediska odtoku dešťových vod ze zájmového území příznivější (odtok dešťových vod z území je nižší
než u následujícího uváděného výpočtu).
Tabulka 32 Bilance dešťových vod ve stávajícím stavu
Typ plochy
Zelená plocha
Návrhová srážka 15 min.

Plocha (m2)

Odtok. koef.

Odtok (l/s)

19 986

0,15

61,76

206 l/s/ha
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Obrázek 8 Typy ploch pro výpočet odtoku dešťových vod u varianty 1A

Tabulka 33 Navrhovaný stav – varianta 1A
Plocha [m2]

Odtok. koef.

Odtok (l/s)

Zeleň na rostlém terénu

11 374

0,15

35,15

Zeleň na konstrukci

1 981

0,50

20,40

Chodníky

1 920

0,70

27,69

Vozovky

2 874

0,90

53,28

716

0,40

5,90

střechy

1 121

0,90

20,78

Celkem

19 986

Typ plochy

Parkovací stání

Návrhová srážka 15 min.

163,20
206 l/s/ha
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Obrázek 9 Typy ploch pro výpočet odtoku dešťových vod u varianty 1B

Tabulka 34 Navrhovaný stav – varianta 1B
Plocha [m2]

Odtok. koef.

Odtok (l/s)

Zeleň na rostlém terénu

10 965

0,15

33,88

Zeleň na konstrukci

2 212

0,50

22,78

Chodníky

2 054

0,70

29,62

Vozovky

2 728

0,90

50,58

627

0,40

5,17

střechy

1 400

0,90

25,96

Celkem

19 986

Typ plochy

Parkovací stání

Návrhová srážka 15 min.

167,98
206 l/s/ha

- EKOLA group, spol. s r.o. -

62

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Obrázek 10 Typy ploch pro výpočet odtoku dešťových vod u varianty 1C

Tabulka 35 Navrhovaný stav – varianta 1C
Plocha [m2]

Odtok. koef.

Odtok (l/s)

Zeleň na rostlém terénu

10 603

0,15

32,76

Zeleň na konstrukci

2 022

0,50

20,83

Chodníky

2 217

0,70

31,97

Vozovky

2 823

0,90

52,34

700

0,40

5,77

střechy

1 621

0,90

30,05

Celkem

19 986

Typ plochy

Parkovací stání

Návrhová srážka 15 min.

173,72
206 l/s/ha
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Obrázek 11 Typy ploch pro výpočet odtoku dešťových vod u varianty 2

Tabulka 36 Navrhovaný stav – varianta 2
Plocha [m2]

Odtok. koef.

Odtok (l/s)

Zeleň na rostlém terénu

10029

0,15

30,99

Zeleň na konstrukci

2141

0,50

22,05

Chodníky

2547

0,70

36,73

Vozovky

2467

0,90

45,74

Parkovací stání

700

0,40

5,77

střechy

2102

0,90

38,97

Celkem

19 986

Typ plochy

Návrhová srážka 15 min.

180,25
206 l/s/ha

Odtok navrhovaného stavu bude maximálně 180,25 l/s (varianta 2). Celkový současný odtok dešťových
vod ze zájmového území je 61,76 l/s. Po zrealizování záměru bude tedy maximální odtok dešťových vod
z plochy posuzovaného záměru o cca 118 l/s větší než v současném stavu. Tyto dešťové vody ze zájmové
lokality budou dešťovou kanalizací odváděny do stávajícího suchého poldru a dále do finálního
recipientu – Rokytky.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a navazujícími
a upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadů, v platném znění.
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V následujících kapitolách jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru a způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů.
Odpady vznikající ve fázi výstavby
Podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04: Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů, které budou vznikat
převážně v průběhu výstavby. V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle
použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou
shromažďovány v uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy
k odstranění. Ostatní odpady 08 01 12, 08 02 01, 08 02 02 lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný
odpad bude ukládán na skládku NO. Předpokládá se rovněž vznik odpadů 08 04 09 – Odpadní lepidla
a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla. Jedná se o nebezpečný odpad, který bude
odstraněn oprávněnou osobou (specializovanou firmou).
Skupina 12: Při zpracování a použití kovových materiálů můžou vznikat piliny a třísky železných
i neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. V případě vzniku většího množství
budou tyto odpady řazeny do druhu 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 13. Kovový materiál bude
odvážen do sběrných surovin. Původce odpadů je povinen vznikající odpady třídit na jednotlivé druhy
a kategorie odpadů a takto utříděné druhy odpadů předávat do vlastnictví pouze osobám k tomu
oprávněným.
Skupina 13: Použitím stavebních strojů mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Z provozu
kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně
o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní
motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební
techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané
výrobky“, po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami.
Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci oprávněné osobě (specializované firmě), která se nakládáním s tímto odpadem
zabývá. Nejpravděpodobnější však bude údržba techniky prováděna u specializované firmy mimo
staveniště.
Podskupina 14 06: Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř.
čistění materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jde o odpad 14 06 02 N,
14 06 03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy
k recyklaci či odstranění některé z oprávněných osob, popř. odstraněny ve spalovně nebezpečných
odpadů.
Podskupina 15 01: Zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu
výstavby. Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné,
skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové
nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní
specifikace převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na
výběru konkrétního dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně
k následnému využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou
předány oprávněné osobě.
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Podskupina 15 02: Tyto odpady budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě
areálu za provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to
buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami –
druh 15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou sběrné nádoby, které
budou současně transportním obalem. Odpad bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude
podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být
přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu.
Podskupina 16 01: Tato podskupina zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou
vznikat v souvislosti s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě.
Kromě toho vhodné odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001
Sb. v platném znění „povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována
dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
Podskupina 16 06: V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie
(olověný akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně
dodavatelské firmy. Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory
shromažďovány v normalizované nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu. Povinností
výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Skupina 17: Jedná se o stavební odpad, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních
prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. S veškerými stavebními odpady je nutno
nakládat dle Metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby
a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb.
Větší kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního
odpadu skupiny 17. Vytříděny by měly být rovněž možné nebezpečné odpady. Zbytková část za
předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, může být zařazena jako směsný stavební odpad
(17 09 04), který bude shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně odvážen
na skládky.
Ve fázi výstavby bude vznikat odpad podskupiny 17 01 – Beton, cihly, tašky a keramika (odpad kategorie
17 01 01 – beton či kategorie 17 01 03 – tašky a keramické výrobky bude uložen na skládku).
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Případně bude nabídnuto
k dalšímu využití, např. bude po štěpkování vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost).
Teprve v případě nezájmu bude dřevo tepelně využito ve spalovně.
Nebezpečné odpady zařazené pod katalogové číslo 17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce, betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky budou předány osobě oprávněné k odstranění
tohoto nebezpečného odpadu. Odpady budou předány oprávněné osobě k recyklaci, popř. k jinému
způsobu odstranění.
Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou dále vyskytovat zbytky izolačních materiálů
obsahující dehet (17 03 03 N), popř. jiné nebezpečné látky (17 06 01 N, 17 06 03 N, 17 06 05 N). Kromě
toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se
řadí např. do druhu (17 02 04 N). Odpady budou předány oprávněné osobě a uloženy na skládce
nebezpečných odpadů.
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Při realizaci obslužných komunikací bude vznikat kategorie odpadu 17 03 02 - asfaltové směsi
neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt bez dehtu). Je možné zajistit recyklaci daného
odpadu a následně jej využít při dalších stavebních činnostech nebo jej uložit na skládku.
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem
17 05 04.
V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních
mechanismů) půjde o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován
v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Podskupina 19 13: Při čerpání odpadní vody ze stavební jámy bude před jejím vypouštěním do
kanalizace docházet k předčištění pomocí usazovacích jímek, ve kterých bude zbavena nečistot
způsobujících zanesení kanalizace. Bude tak vznikat druh odpadu 19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody
neuvedené pod číslem 19 13 05. Kaly budou následně odváženy na skládku k tomu účelu určenou.
Skupina 20: Jedná se o komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru.
Použité pracovní oděvy (20 01 10 – oděv, 20 01 11 – textilní materiál) budou využity jako čistící hadry
a zbytek bude nabídnut k recyklaci.
V rámci realizace stavby bude vznikat v její závěrečné fázi v rámci zahradních úprav menší množství
dalšího odpadu z podskupiny 20 02, a to 20 02 02 – zemina a kameny, který může být použit do zásypu,
popř. bude využit jinde nebo bude uložen podobně jako výkopová zemina.
Z provozu zařízení staveniště bude vznikat drobný odpad s katalogovým číslem 20 03 01 – směsný
komunální odpad. Jeho množství bude závislé především na počtu pracovníků činných na stavbě. Vzniklý
směsný komunální odpad bude tříděn, zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty
(20 01 39).
Nebezpečné odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou shromažďovány na vyhrazených místech
odděleně, ve speciálních nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu
a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo
k úniku škodlivin z uložených odpadů. Uvedené odpady budou předávány k externímu odstranění
oprávněné osobě, která má oprávnění k nakládání s tímto druhem odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.,
§ 4 a 12.
Tabulka 37 Seznam druhů odpadů vznikajících při výstavbě
Kód druhu
odpadu
08
08 01
08 02
08 04
12
12 01

Název odpadu
Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel,
těsnicích materiálů a tiskařských barev
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně
keramických materiálů)
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů
(včetně vodotěsnicích výrobků)
Odpady ze sváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

Kategorie
odpadu

O, N
O
O, N

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
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Kód druhu
odpadu
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 13
13
13 01
13 02
14
14 06
14 06 02
14 06 03
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
15 02
15 02 02
15 02 03
16
16 01
16 01 03
16 06
16 06 01
17
17 01
17 01 01
17 01 03
17 01 06
17 01 07

Název odpadu
Piliny a třísky železných kovů
Úlet železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Odpady ze svařování
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve
skupinách 05, 12 A 19)
Odpadní hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě odpadů uvedených
ve skupinách 07 a 08)
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a
aerosolů
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy
jinak neurčené
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a
odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
Pneumatiky
Baterie a akumulátory
Olověné akumulátory
Stavební a demoliční odpady
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
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Kód druhu
odpadu
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 07
17 04 09
17 04 10
17 04 11
17 05
17 05 03
17 05 04
17 06
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 09
17 09 03
17 09 04
20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 39
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 01

Název odpadu
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné
Kovy (včetně jejich slitin)
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Zinek
Železo a ocel
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

Kategorie
odpadu
O
O
O
N
O
O
O
O
O
N
N
O

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

N
O

Izolační materiál s obsahem azbestu
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Stavební materiály obsahující azbest
Jiné stavební a demoliční odpady
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Plasty
Odpady ze zahrad a parků
Biologicky rozložitelný odpad

N
N
N
N
O

O
O
O
O
O

O

Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Ostatní komunální odpady

O
O

Směsný komunální odpad

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Množství vznikajícího odpadu
Přesné množství vznikajících druhů bude známo až po určení zhotovitele stavby a bude vycházet
z konkrétně použitých technologií při výstavbě.

- EKOLA group, spol. s r.o. -

69

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

V tomto stupni projektových příprav je specifikována bilance zeminy pro každou z hodnocených variant:
Varianta 1A
Odhadované množství výkopové zeminy je cca 38 000 m3, z toho cca 30 000 m3 bude ze staveniště
odvezeno a cca 8 000 m3 použito na zpětné zásypy.
Varianta 1B
Odhadované množství výkopové zeminy je cca 32 394,6 m3, z toho cca 25 915,7 m3 bude ze staveniště
odvezeno a cca 6 478,9 m3 použito na zpětné zásypy a finální terénní úpravy.
Varianta 1C
Odhadované množství výkopové zeminy je cca 33 720,6 m3, z toho cca 26 715,7 m3 bude ze staveniště
odvezeno a cca 7 004,9 m3 použito na zpětné zásypy.
Varianta 2
Odhadované množství výkopové zeminy je cca 35 700 m3, z toho cca 32 000 m3 bude ze staveniště
odvezeno a cca 3700 m3 použito na zpětné zásypy.
Místa uložení odpadu
Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa, kam bude odpad odvážen za účelem
využití (např. recyklace), budou určena až dodavatelem stavby.
Obecně lze konstatovat, že odpady ze stavební činnosti budou přímo na staveništi tříděny. Kovový
materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton a cihelné zdivo budou odvezeny k recyklaci, ostatní
materiály budou (v případě, že je není možné jinak využít) odváženy na vhodné skládky, které určí
dodavatel stavby.
Odpady vznikající ve fázi provozu
Skupina 20: V rámci celého záměru bude vznikat převážně druh odpadu 20 03 01 – směsný komunální
odpad. Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním
a odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty
(20 01 39) a biologicky rozložitelný odpad (20 02 01). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně
odlišených nádob umístěných v místě shromažďování dopadu. Směsný komunální odpad bude
shromažďován v kontejnerech na směsný komunální odpad umístěných v rámci vyhrazených místností
pro uložení odpadu.
Mohou rovněž vznikat upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky (zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 20
01 21 N). Nefunkční zářivky je možné odevzdávat některé z firem zabývající se odstraněním tohoto
odpadu. Podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění se povinnost zpětného odběru vztahuje mj.
i na výbojky a zářivky.
Vyřazené akumulátory a baterie mohou být původcem odpadu zařazovány rovněž do skupiny 20 –
komunálních odpadů, a to do druhů 20 01 33 N, 20 01 34. Baterie a akumulátory patří podle zákona
o odpadech mezi „vybrané výrobky“ a po využití mezi odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno
speciálními podmínkami. K oddělenému sběru baterií může být na určeném místě umístěno speciální
sběrné místo/kontejner (zajišťuje např. ECOBAT).
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Při provozu jednotlivých domácností a provozů budou v důsledku skončení životnosti elektrických
a elektronických zařízení vznikat odpady 20 01 35 N nebo 20 01 36 v závislosti na přítomnosti
nebezpečných látek. Jedná se zejména o upotřebenou výpočetní techniku a audiovizuální techniku. Dle
odpadového zákona patří elektrická a elektronická zařízení mezi vybrané výrobky a po využití se stávají
odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Taková zařízení budou zařazena
do systému odděleného sběru elektroodpadu.
Při údržbě zeleně záměru bude za provozu vznikat biologicky rozložitelný odpad (20 02 01 – biologicky
rozložitelný odpad). Předpokládá se prořez dřevin, opad listí, atd. Odpad by měl být předáván
oprávněné osobě k biodegradaci (kompostování). Tento odpad je možno umisťovat do jednorázově
umístěného velkoobjemového kontejneru.
Odpad z čištění a úklidu chodníků a komunikací v rámci areálu po uvedení stavby do provozu se obvykle
řadí do druhu 20 03 03 – uliční smetky. Stanou se součástí směsného komunálního odpadu.
Odpady charakteru „N“ Nebezpečný se běžně v objektu nebudou vyskytovat, případný odpad tohoto
charakteru (z údržby a servisu objektu) bude odstraněn smluvně, přímo firmou zajišťující servis
a údržbu, která odpad okamžitě v rámci servisu odveze. Všechny odpady budou na základě smluv
(budou předloženy při kolaudaci objektu) odstraněny organizacemi, které mají povolení k nakládání
s odpady.
Tabulka 38 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi provozu
Kód druhu
odpadu
20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 21
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01 39
20 01 40
20 02
20 02 01
20 03
20 03 01
20 03 03

Název odpadu
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06
03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a
20 01 35
Plasty
Kovy
Odpad ze zahrad a parků
Biologicky rozložitelný odpad
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kategorie
odpadu

O
O
O
O
N
N
O
N
O
O
O
O
O
O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady
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Systém nakládání s odpady ve fázi provozu
Při nakládání s odpady je nutné vycházet z obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou je stanoven
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území hlavního města Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, o odpadech).
Nakládání s odpady ve fázi provozu bude probíhat klasickým způsobem. Tzn. shromažďování
a odstraňování odpadů dle systému hl. m. Prahy - kontejnery na směsný a tříděný odpad budou
umístěny přímo v prostoru určeném pro odpadky uvnitř objektu v 1. PP. Pro nebezpečné složky odpadu
nebo objemný odpad bude nájemníky objektu využíván systém sběrných dvorů hl. města Prahy.
Prostor na kontejnery s odpadem je nutné umístit na přístupném místě v bezprostřední návaznosti na
komunikaci. Směsný komunální odpad i jednotlivé základní vytříděné složky budou shromažďovány
v kontejnerech o objemu 120 až 1 100 l.
Přeprava a odstraňování vznikajícího směsného komunálního a tříděného odpadu bude zajišťována
nájemci objektů prostřednictvím smluvně zajištěné oprávněné osoby (firma) k nakládání s odpady.
Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa kam bude odpad odvážen za účelem
využití (např. recyklace), budou určena až v následujících fázích projektových řízení.
Obecné požadavky na nakládání s odpady ve fázi výstavby a provozu
Je žádoucí, aby při stavební činnosti byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména
s požadavky § 10 a § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění
pozdějších předpisů, zaměřené na předcházení vzniku odpadů a přednostní využívání odpadů.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle
§ 39, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t
ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2.
Odpad bude na staveništi tříděn. Dále bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady dále využity
(stavební recyklát, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na
skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona
o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby potřebné podmínky.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech odděleně, ve speciálních
nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo
dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů.
Uvedené odpady budou předávány firmě, která má oprávnění k nakládání s tímto druhem odpadů dle
zákona č. 185/2001 Sb., § 4 a 12.
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich
další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby.
Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu se schváleným Plánem
odpadového hospodářství hl. m. Prahy tak, aby splnil všechny relevantní cíle a opatření v dokumentu
obsažené.
Odvoz odpadu bude provádět smluvně zajištěná oprávněná osoba (resp. firma) k nakládání s odpady.
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Shrnutí
Produkci odpadů lze očekávat ve fázi výstavby i provozu záměru.
Přesné množství některých druhů odpadů vznikajících při výstavbě není možné v současné fázi
projektových příprav specifikovat. Většina těchto údajů bude známa až po určení zhotovitele stavby
a po určení technologie výstavby.
Za provozu posuzovaného záměru nebude vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně
ohrožovalo životní prostředí.
Odpady lze předat do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání,
která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu nebo využití nebo odstranění určeného druhu
odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavce 1 zákona o odpadech
v platném znění.
Lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které z hlediska celkového
množství i z hlediska druhů odpadů neohrozí životní prostředí.

B. III. 4. Ostatní
B. III. 4. 1 Hluk
Pro vyhodnocení zdrojů hluku byla zpracována Akustická studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 2
předkládané dokumentace EIA. Cílem akustické studie bylo vyhodnocení vlivu výstavby a provozu
plánovaného záměru na akustickou situaci.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru je možné definovat následující zdroje hluku. Vzhledem
k tomu, že jednotlivé etapy výstavby budou shodné pro všechny čtyři posuzované varianty záměru, platí
následující kapitola pro všechny varianty jednotně.
Fáze výstavby
Zdroji hluku při stavební činnosti jsou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha stavby záměru. Jde
tedy o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí
pak svým provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě vytváří bodové
zdroje hluku.
Vlastní postup výstavby bude závislý na technických a technologických možnostech jednotlivých
dodavatelů stavby a předpokládá se, že výstavba bude rozdělena do několika fází.
Intenzity obslužné staveništní dopravy a nasazení stavební mechanizace v jednotlivých etapách výstavby
jsou uvedeny v kapitole B. I. 6 a B. II. 4 této dokumentace.
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
Tabulka 39 Akustické parametry strojních zařízení uvažovaných při výstavbě - 1. technologická etapa
Akustické parametry

Zařízení

LAeq,T-10 m (dB)
3

Kolové (pásové) rypadlo (lžíce do 0,5 m )

75

Řetězová pila

78

Nákladní automobil

90* (LASEL-7,5 m)
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Tabulka 40 Akustické parametry strojních zařízení uvažovaných při výstavbě - 2. technologická etapa
Zařízení

Akustické parametry
LAeq,T-10 m (dB)

Vrtná souprava pro záporové piloty

80

Kolové (pásové) rypadlo (lžíce do 0,5 m3)

75

Kolový (pásový) nakladač

75

Vrtná souprava pro základové piloty

82

Věžový jeřáb (2x)

65

Čerpadlo na betonovou směs

70

Nákladní automobil

90* (LASEL-7,5 m)

Automix

90* (LASEL-7,5 m)

Stroj na hlazení železobetonové desky

70

Ruční okružní pila

78

Ruční rozbrušovačka

75

Vrtačka

65

Lehký nákladní automobil

87* (LASEL-7,5 m)

Tabulka 41 Akustické parametry strojních zařízení uvažovaných při výstavbě - 3. a 4. technologická etapa
Zařízení

Akustické parametry
LAeq,T-10 m (dB)

Silo na maltové směsi

65

Stavební výtah

60

Ruční rozbrušovačka

75

Míchačka (obsah 250 l)

65

Ruční okružní pila

78

Ponorný (přítlačný) vibrátor

65 (68)

Nákladní automobil

90* (LASEL-7,5 m)

Lehký nákladní automobil

87* (LASEL-7,5 m)

Věžový jeřáb (2x)

65

Nakladač bobcat

72

Vrtačka

65

Kolové rypadlo (lžíce do 0,5 m3)

75

Finišer

78

Vibrační válec

81

Fáze provozu
Liniové zdroje
Ve fázi provozu bude v území zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru jeho obslužná
automobilová doprava na okolní komunikační síti. Intenzity dopravy jsou uvedeny v kapitole B. II. 4. 1.
Stacionární zdroje
Mezi stacionární zdroje hluku ve fázi provozu záměru patří jednotky vzduchotechniky, výdechy a sání
vzduchotechniky, ventilátory, dieselagregát a zdroje chladu.
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Akustické parametry jednotlivých stacionárních zdrojů jsou uvedeny v kap. B. I. 6. Stručný popis
technického a technologického řešení záměru.

B. III. 4. 2 Vibrace
K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů (vrtné
soupravy, kompresory, sbíjecí kladiva apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Projevy
vibrací z těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje. Vzhledem ke vzdálenosti
zdrojů od nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.
Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vliv vibrací z
automobilové dopravy záměru či provozních zařízení (např. chladící, vzduchotechnické jednotky) na
okolní zástavbu se nepředpokládá.

B. III. 4. 3 Záření radioaktivní, elektromagnetické
Podle mapy radonového rizika leží zájmové území v oblastech středního radonového rizika.
Obrázek 12 Mapa radonového rizika

http://mapy.geology.cz/radon/

Doporučená opatření proti pronikání radonu z podloží do stavby budou řešena v dalších stupních
projektové dokumentace ve smyslu normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.
Samotná stavba nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

B. III. 4. 4 Zápach
Posuzovaný záměr nebude zdrojem obtěžujícího zápachu. Potenciální zdroje zápachu, jako jsou např.
kuchyně (všechny budou vybaveny cirkulačními digestořemi s filtry proti zápachu), budou nuceně
odvětrávány a nebudou obtěžovat své okolí.

B. III. 4. 5 Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, která lze obecně identifikovat, jsou porucha
technologického zařízení, požár, exploze, únik nebezpečných látek, úraz elektrickým proudem, vzdutí
hladin podzemní vody či povodeň atd.
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Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Negativním projevem požáru
pro širší okolí je vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu vznikají odpadní
vody kontaminované směsí hasebných látek a látek vyplavených při hašení.
Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod. Včasným zásahem
lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tuto problematiku je třeba řešit v manipulačním řádu
kanalizace. V objektech nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy.
Fáze výstavby
Během výstavby může být podzemní voda kontaminována úniky pohonných hmot, olejů a mazadel z
dopravních či stavebních mechanismů. Při případné havárii bude zahájeno sanační čerpání, výstavba
norných stěn a v dekontaminační jednotce odstraněny ropné produkty z čerpané vody.
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno úniky
ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude kontaminovaná
zemina ihned vytěžena a odvezena na zabezpečenou skládku.
Fáze provozu
Preventivní opatření
Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů budou dodržovány provozní a manipulační řády.
Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat zejména úrazy. Poruchám technologických zařízení lze
zabránit pravidelnou a důkladnou údržbou.
Prevencí dopravních nehod v areálu je dodržování předpisů a dopravního značení.
Protipožární zabezpečení bude zajištěno požárním vodovodním potrubím z nové vodovodní přípojky,
potrubí bude vedeno k hydrantům samostatnou větví. V objektu bude použita běžná ochrana před
bleskem a proti přepětí.
Následná opatření
Při vypuknutí požáru bude dodržován požární a evakuační řád. Při úniku nebezpečných látek bude co
nejrychleji zabráněno jejich dalšímu úniku, zejména do kanalizace, v opačném případě pak budou co
nejrychleji odčerpány kontaminanty z kanalizace.
Veškeré havárie budou nahlášeny příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor apod.).

B. III. 5. Doplňující údaje
Seismicita
Ve smyslu „mapy seismických oblastí ČR“ (ČSN 73 0036) se zájmové území nachází v oblasti
s makroseismickou intenzitou 5º MSK-64, a proto záměru nebezpečí poškození staveb silnějšími
seizmickými otřesy nehrozí.
Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
V souvislosti s výstavbou objektu se předpokládají zemní práce. Dojde k vytěžení zeminy pro stavební
jámu, která bude v rámci možností použita na zpětné zásypy. Výrazné terénní úpravy v souvislosti
s výstavbou posuzovaného záměru nejsou předpokládány.
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Problematika možného ovlivnění krajiny je podrobněji řešena v kapitole D. I. 8. předkládané
dokumentace EIA.
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ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace EIA je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „Trojlístek“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (Ing. Jiří Králíček, květen 2016) a Rozptylová
studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., květen 2016).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru, je možné vytýčit následující
nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území:
•

Akustická situace

•

Znečištění ovzduší

C. I. 1 Počáteční akustická situace
V zájmové lokalitě bylo provedeno 24-hodinové měření počáteční akustické situace (od 22 h dne 2. 12.
2015 do 22 h dne 3. 12. 2015), jehož výsledky byly použity pro ověření a kalibraci výpočtového modelu.
Měření proběhlo v běžný pracovní (všední) den.
Současně s probíhajícím měřením bylo prováděno i sčítání intenzit dopravy pro oba směry na
komunikaci Spojovací.
Při měření hluku na komunikaci Spojovací v úseku záměru byly zjištěny následující intenzity dopravy:
•

Směr jih OA/NA+BUS = 9030/900 za den a 550/100 za noc

•

Směr sever OA/NA+BUS 9300/940 za den a 520/95 za noc

Popis měřicích bodů
MB č. 1 – u obytného objektu v ul. Spojovací 2607/42 v úrovni střechy (nad 7. NP), bod 1,5 m před
východní fasádou
MB č. 2 – u obytného objektu v ul. Nad Smetankou 225/2 0,5 m pod úrovní střechy (11. NP), 2 m před
západní fasádou
Umístění měřicích míst je patrné z následujícího obrázku.
Naměřené hodnoty
MB č. 1: LAeq,8h pro noc 58,5 ± 1,8 dB, LAeq,16 h pro den 67,5 ± 1,8 dB.
MB č. 2: LAeq,8h pro noc 50,6 ± 1,8 dB, LAeq,16 h pro den 28,1 ± 1,8 dB.
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Obrázek 13 Situace umístění měřicích bodů

Měřením bylo zjištěno, že na pozemku záměru a u okolní stávající obytné zástavby (MB č. 1 a 2) je
jednoznačně dominantním zdrojem hluku doprava na okolní komunikační síti, zejména doprava na
komunikaci Spojovací.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Podle atlasu klimatických oblastí (Quitt, 1971) spadá zájmové území do oblasti T2, tj. oblast mírně teplá,
podoblast mírně suchá a okrsek mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou.
Z hlediska klimatické rajonizace leží zájmové území v okrsku B1 - mírně teplé oblasti (Atlas podnebí ČSR
1958). Dle dlouhodobých charakteristik klimatu za období 1961 – 1990 (ČHMÚ) je průměrná roční
teplota vzduchů 9,4 °C a průměrný roční úhrn srážek 446,6 mm (měřeno na nejbližší meteorologické
stanici Praha – Karlov, 261 m n. m.). Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2007 se pohybovala okolo
11°C a průměrný roční úhrn srážek dosahoval 425,7 mm (Praha – Karlov). Sněhová pokrývka leží
v průměru 33 dní v roce.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro
danou oblast, které byly zpracovány na území hl. m. Prahy pro model ATEM pracovníky Ústavu fyziky
atmosféry AV ČR. Růžice popisuje proudění ve vybrané lokalitě za různých rozptylových podmínek. Obě
větrné růžice, použité v modelu, byly rozděleny na šestnáct základních směrů proudění (S, SSV, SV,
VSV, atd.), tři třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a pět tříd stability.
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Výsledné imisní charakteristiky byly vypočteny odděleně pro všechny třídy stability a rychlosti větru,
tedy pro každý typ rozptylových podmínek, které se mohou vyskytovat v zájmové oblasti.
Tabulka 42 Celková podoba větrné růžice platné pro střed a západ zájmového území
TR*

Směr

m.s-1

S

SSV

SV

1,7

2,77

2,53

2,29

5,0

4,73

3,07

1,44

11,0

1,17

0,61

Σ

8,67

6,21

*TR

VSV

V

VVJ

JV

JJV

J

2,42

2,56

2,38

2,21

2,04

1,60

1,76

1,78

1,81

2,52

0,04

0,06

0,08

0,11

0,13

3,77

4,08

4,40

4,27

4,15

Calm

součet

JZJ

JZ

ZZJ

Z

ZSZ

SZ

SSZ

1,86

1,38

0,92

1,28

1,61

1,49

1,35

2,05

2,20

33,34

3,24

4,15

5,07

5,17

5,28

4,04

2,83

3,78

0,00

52,27

0,48

0,83

1,68

2,55

1,95

1,37

1,20

1,03

1,10

0,00

14,39

5,04

5,93

7,21

8,54

8,40

8,26

6,73

5,21

6,93

2,20

100,00

– Třídní rychlost větru, Calm – podíl výskytu bezvětří

Kvalita ovzduší
Pro vyhodnocení stávající kvality ovzduší dle údajů MŽP a ČHMÚ byla využita polygonová vrstva
udávající ve čtvercové síti s rozlišením 1 × 1 km průměrné hodnoty imisní zátěže jednotlivých
znečišťujících látek za období let 2010 – 2014.
Samotný záměr se nachází ve čtverci 464551. Následující přehled přibližuje hodnoty průměrných ročních
koncentrací ve čtverci s hodnoceným záměrem a podíl hodnot na imisním limitu.
Tabulka 43 Průměrné hodnoty koncentrací za období 2010 – 2014 pro čtverec č. 464551
Jednotka

Zájmové území

Imisní limit

Podíl na
imis. limitu (%)

roční průměr
4. nejv. denní průměr

µg.m-3
µg.m-3

29,8
22,4

40
125

74,5
17,9

roční průměr

µg.m-3

25,3

40

63,3

-3

44,7
17,2

50
25

89,4
68,8

Znečišťující látka

Veličina

Oxid dusičitý
Oxid siřičitý
Částice PM10
Částice PM10
Částice PM2,5

36. nejv. denní průměr
roční průměr

µg.m
µg.m-3

Benzen

roční průměr

µg.m-3

1,5

5

30,0

Benzo(a)pyren
Arsen

roční průměr
roční průměr

ng.m-3
ng.m-3

1,18
1,81

1
6

118,0
30,2

Kadmium

roční průměr

ng.m-3

0,34

5

6,8

Olovo
Nikl

roční průměr
roční průměr

ng.m-3
ng.m-3

8,4
1,2

500
20

1,7
6,0

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty překračující daný imisní limit.

C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace EIA je provedena charakteristika stavu složek životního
prostředí v dotčeném území posuzovaného záměru „Trojlístek“. Jsou uvedeny jak složky životního
prostředí, u kterých je předpoklad, že budou ovlivněny, tak i složky k jejichž ovlivnění nedojde.
Jedná se o následující charakteristiky stavu složek životního prostředí:
•

Akustická situace (viz kap. C.I)

•

Znečištění ovzduší (viz kap. C.I)

•

Charakter městské části
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•

Fauna

•

Flóra

•

Voda

•

Půda

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Územní systém ekologické stability

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území

•

NATURA 2000

•

Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území

Lze konstatovat, že výstavba posuzovaného záměru nebude představovat významné negativní ovlivnění
výše uvedených složek. Významnost vlivu posuzovaného záměru na dané složky je možné hodnotit jako
přijatelnou, nezhoršující zásadním způsobem environmentální charakteristiky dotčeného území a jeho
širšího okolí.

C. II. 1 Charakter městské části
Ochrana krajinného rázu je v ČR zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, který
vymezuje krajinný ráz jako zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku 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, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Záměr je situován v intravilánu hl. m. Prahy, v zastavěném území k.ú. Hrdlořezy. Řešené území se
nachází na kontaktu mezi intenzivní městskou sídlištní zástavbou Žižkova – Chmelnice a okrajovými
oblastmi Prahy se zástavbou historickou (Staré Hrdlořezy) s převažující periferní či příměstskou
zástavbou i zástavbou zcela novou. Řešené území bočního údolí Rokytky bylo až do roku 2004 pokryto
rozlehlou zahrádkářskou kolonií Spokojenost, pokrývající severní i jižní svahy jmenovaného údolí až
k zastavěnému území Hrdlořez. Tato osada zde vznikla cca v padesátých až šedesátých letech 20. století
na místě zvaném Kněžské louky v kontaktu s rozsáhlým sadem Višňovkou (Třešňovkou), jejíž vznik se
tudíž datuje pravděpodobně ještě před druhou světovou válku. Před několika lety začala v tomto území
výstavba rozsáhlého projektu bytových domů Zelené město, jehož 1. fáze je již realizována a fáze 2. a 3.
jsou v různých stupních přípravy a realizace.
Z urbanistického hlediska se jedná o zajímavou lokalitu na rozhraní kompaktní obytné zástavby
a rozčleněné nízkopodlažní zástavby koridoru Rokytky při křížení důležitých radiálních a tangenciálních
dopravních tahů. Výrazná dominanta SOU/Metropolitní univerzita tvoří výběžek zástavby na terénní
ostroh a projevuje se tak ve všech důležitých krajinných panoramatech. Nová výstavba Zeleného Města
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již změnila obraz území oproti někdejším plochám zahrádkářských kolonií. Dominantou širšího
zájmového území je již zmíněný šestnáctipodlažní výškový objekt SOU/Metropolitní university.
Je tedy zřejmé, že území tvoří přechod mezi intenzivně zastavěným územím města a extenzivně
využívanou krajinou, která je postupně zastavována. V průběhu minulého století postupně docházelo při
rozvoji města k intenzivnější zástavbě východního radiálního směru, takže nové stavební využití
předmětných pozemků výstavbou posuzovaného záměru je logickým pokračováním rozvoje (expanze)
města východním směrem.
Vymezení oblasti krajinného rázu
V územně analytických podkladech (ÚAP) hl. m. Prahy, JEV 17 – Oblast krajinného rázu a její
charakteristika (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008) je řešené území zařazeno do oblasti krajinného rázu
27 Hrdlořezský prolom.
Obrázek 14 Oblasti krajinného rázu HMP

Zdroj: ÚAP hl. m. Prahy, JEV 17 (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008)
Zájmové území

Vymezení: Pokračování Žižkovské brázdy v protispádu, na severu výrazně ohraničeno Žižkovským
hřebenem s vrchy Na Balkáně a Šance, na jihu Olšanským hřebenem a vrchem Smetanka.
Charakteristiky:
•

Matrice: na západě obytná zástavba sídlištní i rodinné domky, na východě zahrádkářská plocha
(dříve sad) přechází v zaříznuté luční údolí se zahrádkami a lesy na stráních;

•

Osy: na západě částečně Českobrodská ulice, na východě tok Rokytky;

•

Póly: Smetanka.
- EKOLA group, spol. s r.o. -

82

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Hodnoty a jejich ochrana: Typická periferní městská oblast s vysokou krajinnou hodnotou ve východní
části (údolí Rokytky a hřbety Šance a Smetanka). Zbytek východní části naopak postrádá jasnou
urbanistickou orientaci.
Doporučení: Vysokou ochranu zasluhuje zmíněné údolí s dominantami, bývalé sady jsou šancí pro
dotvoření údolí Rokytky i urbanistické dotvoření oblasti. Na jihozápadě by naopak dominantní, liniová
zástavba temene na Jarově mohla zásadním způsobem vyzvednout jedinečné terénní uspořádání této
části Pražského zlomu.
Vymezení místa krajinného rázu
V územně analytických podkladech hl. m. Prahy, JEV 18 – Místo krajinného rázu a její charakteristika
(LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008) je řešené území zařazeno k místům s významnou krajinářskou
hodnotou (2).
Obrázek 15 Místa krajinného rázu HMP

Zdroj: ÚAP hl. m. Prahy, JEV 18 (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008)
Zájmové území

Zájmové území je dle ÚAP zařazeno k místům s významnou krajinářskou hodnotou (2), což jsou dle
tohoto materiálu hodnotné celky (harmonická městská i příměstská krajina, např. vilové čtvrti, městská
bloková zástavba, nenarušená krajina a příměstské osídlení).
V tomto případě je však nutné poznamenat, že tato klasifikace byla provedena před zásadními změnami
v rámci tohoto místa KR, kdy zde převažovaly zahrádkářské kolonie, tj. před vybudováním areálu
Kaufland a před započetím výstavby jednotlivých etap Zeleného města. Je tedy otázkou, zda by místo KR
nebylo v současnosti zařazeno spíš – jako veškerá okolní obytná zástavba Jarova – k hodnotě střední (3),
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což jsou dle kategorizace ÚAP méně hodnotné celky (převážně homogenní, avšak esteticky málo kvalitní
celky, např. kompaktní sídliště).

C. II. 2 Fauna
Biogeografické členění
Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Českobrodském bioregionu (Culek,
1996).
Aktuální fauna
V zájmové lokalitě bylo pro účely dokumentace EIA provedeno biologické hodnocení (Mgr. Bauer, duben
2016).
Zoologický průzkum byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité
brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Průzkum byl prováděn v roce 2014 ve
dnech 22. 4., 30. 4., 18. 5., 1. 10. a 1. 11. 2014. V roce 2015 byl průzkum doplněn návštěvami ve dnech
25. 4., 17. 6. a 30. 8. Entomologický průzkum byl proveden běžnými metodami – individuálním sběrem
a smýkáním vegetace. Pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu byla použita metoda zemních
pastí.
Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců
např. plazi a savci, byli zastiženi jen ojediněle. Nebyla zjištěna žádná vodní plocha, což odpovídá
skutečnosti, že nebyl zjištěn výskyt obojživelníků.
Při zpracování průzkumu brouků byla použita synonymika podle check-listu zpracovaného Jelínkem
(1993). Charakter lokality je hodnocen pomocí bioindikačního rozdělení střevlíkovitých brouků podle
Hůrky et al. (1996). Jednotlivé druhy jsou podle své schopnosti osídlování území zařazeny do tří
bioindikačních skupin:
Tabulka 44 Bioindikační skupiny zaznamenaných druhů brouků
Ekologická skupina

Charakteristika
Druhy, které nemají žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy

E – eurytopní druhy

původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy,
které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Druhy osídlujících více nebo méně přirozená nebo přirozenému stavu blízká
stanoviště. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště

A– adaptibilní druhy

v blízkosti přirozených ploch. Tato nejpočetnější skupina zahrnuje především druhy
lesních porostů, ale i umělých, pobřežní druhy stojatých i tekoucích vod, druhy luk,
pastvin a jiných travních porostů.
Druhy s nejužší ekologickou valencí, majících v současnosti často charakter reliktů.

R – reliktní druhy

Jedná se vesměs o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených
ekosystémů.

Pozn: Podobné rozdělení na tři ekologické skupiny platí i pro drabčíkovité (Staphylinidae), viz Boháč (1988), resp.
Boháč & Matějíček (2003).
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Vysvětlivky:
V práci byly použity symboly pro zvláště chráněné druhy živočichů chráněné podle vyhlášky 395/1992
Sb. v jejím novelizovaném znění
§1 = kriticky ohrožené druhy
§2 = silně ohrožené druhy
§3 = ohrožené druhy
Druhy červeného seznamu:
VU = zranitelný (Vulnerable)
NT = téměř ohrožený (Near Threatened)

Na posuzovaném území byly zjištěny následující druhy živočichů:
Měkkýši (Mollusca)
Hlemýžď zahradní (Helix pomatia), 22.4.2014, 1 ex.; 30.4.2014, 1 ex.; 18.5.2014, 10 ex.; 1.10.2014, 3 ex.,
1.11.2014, 3 ex.; 30.8.2015, 5 ex.
Keřovka plavá (Bradybaena fruticum), 1.10.2014, 10 ex
Páskovka keřová (Cepaea hortensis), 22.4.2014, 2 ex.; 18.5.2014, 10 ex.; 1.10.2014, 1 ex., 1.11.2014,
3 ex.; 25.4.2015, 3 ex.; 30.8.2015, 10 ex.
Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis), 30.8.2015, 1 ex.
Slimák španělský (Arion vulgaris), 18.5.2014, více ex.; 1.11.2014, 3 ex.
Slimáček polní (Deroceras agreste), 1.11.2014, 3 ex.
Členovci (Arthropoda)
Mnohonožky (Diplopoda)
Glomeris sp., 30.4.2014, 4 ex.; 18.5.2014, 2 ex.; 1.10.2014, 2 ex
Julus terrestris, 30.4.2014, 3 ex.; 18.5.2014, 1 ex.; 1.10.2014, 2 ex., 1.11.2014, 3 ex.; 25.4.2015, 2 ex.
Stonožky (Chilopoda)
Stonožka škvorová (Lithobius forficatus), 22.4.2014, 2 ex.; 30.4.2014, 4 ex.; 18.5.2014, 3 ex.; 1.10.2014,
4 ex; 25.4.2015, 3 ex.; 17.6.2015, 2 ex.
Hmyz (Insecta)
Škvoři (Dermaptera)
Škvor obecný (Forficula auricularia), 22.4.2014, 2 ex.; 1.11.2014, 1 ex.
Rovnokřídlí (Orthoptera)
Chorthippus biguttulus, 1.10.2014, 5 ex; 1.11.2014, 1 ex.; 30.8.2015, 10 ex.
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Chorthippis parallelus, 30.8.2015, 3 ex.
Kobylka křídlatá (Phaneroptera falcata), 30.8.2015, 1 ex.
Ploštice (Heteroptera)
Lovčice běžná (Nabis ferus), 30.4.2014, 1 ex.
Ploštička běžná (Rhyporochromus pini), 30.4.2014, 1 ex.
Ruměnice bezkřídlá (Pyrrhocoris apterus), 30.8.2015, 1 ex.
Stejnokřídlí (Homoptera)
Pěnodějka nížinná (Cercopis sanquineus), 17.6.2015, 1 ex.
Brouci (Coleoptera)
Carabidae
E Amara aenea, 1 ex.
§3 E Brachinus crepitans, 5 ex., třešňovka
E Calathus erratus, 1 ex.
E Calathus melanocephalus, 1 ex.
A Carabus coriaceus coriaceus, 9 ex.
A Carabus hortensis, hortensis, 10 ex.
A Carabus nemoralis nemoralis, 11 ex.
E Harpalus affinis, 3 ex.
A Harpalus atratus, 3 ex.
E Harpalus anxius, 2 ex.
A Harpalus pumilus, 1 ex.
E Harpalus rubripes, 9 ex.
A Licinus depressus, 1 ex., třešňovka
A Nebria brevicollis, 1 ex.
E Ophonus melleti, 2 ex.
E Poecilus cupreus cupreus, 1 ex.
E Poecilus versicolor, 3 ex.
Histeridae
Hister sp., 3 ex.
Silphidae
Nicrophorus vespillo, 2 ex.
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Silpha obscura, 2 ex.
Thanatophilus rugosus, 1 ex.
Staphylinidae
E Drusilla canaliculata, 11 ex.
Heterothops sp., 1 ex.
R2 Ocypus aeneocephalus, 1 ex.
R2Platydracus fulvipes, 2 ex. , třešňovka
E Paederus littoralis, 2 ex.
R2 Pella limbata, 2 ex., třešňovka
Philonthus sp., 1 ex.
R2 Staphylinus latebricola, 7 ex.
E Quedius molochinus, 10 ex.
E Tachyporus obtusus, 2 ex.
E Tasgius melanarius , 1 ex.
Scarabaeidae
Cetonia aurata, 1 ex.
Rhizotrogus aestivus, 4 ex.
Valgus hemipterus, 3 ex.
Byrrhidae
Byrrhus pilula, 1 ex.
Elateridae
Agriotes sputator, 8 ex.
Agrypnus murinus, 3 ex.
Cidnopus pilosus, 1 ex.
Prosternon tesselatus, 10 ex.
Buprestidae
Anthaxia nitidula, 28 ex., většinou na květech smetánek lékařských
Nitidulidae
Epuraea sp., 2 ex.
Librodor hortensis, 34 ex.
Soronia grisea, 3 ex.

- EKOLA group, spol. s r.o. -

87

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Cantharidae
Cantharis pellucida, 5 ex.
Cantharis obscura, 2 ex.
Oedemeridae
Oedemera virescens, 22 ex. na květech smetánek lékařských
Byturidae
Byturus fumatus, 20 ex. na květech smetánek lékařských
Coccinellidae
Adalia bipunctata, 1 ex.
Coccinella septempunctata septempunctata, 4 ex.
Coccinella punctata. 2 ex.
Coccinula quatuordecimpustulata, 1 ex.
Propylaea quatuordecimpunctata, 1 ex.
Anthribidae
Anthribus nebulosus, 1 ex.
Chrysomelidae
Altica pusilla, 1 ex.
Lema erichsoni, 1 ex.
Curculionidae
Barypeithes mollicomus, 22 ex.
Coenorrhinus aequatus, 6 ex.
Otiorrhynchus raucus, 3 ex.
Otiorrhynchus singularis, 2 ex.
Phyllobius oblongus, 1 ex.
Motýli (Lepidoptera)
Babočka admirál (Vanessa atalanta), 30.8.2015, 2 ex.
Babočka paví oko (Nymphalis io), 1.11.2014, 1 ex.; 30.8.2015, 1ex.
Babočka síťkovaná (Araschnia levana), 30.4.2014, 1 ex.
Bělásek řepkový (Pieris napi), 22.4.2014, 3 ex.; 30.4.2014, 5 ex.; 17.6.2015, 1 ex.; 30.8.2015, 3 ex.
Bělásek řepný (Pieris rapae), 17.6.2015, 1 ex.; 30.8.2015, 2 ex.
Bělásek zelný (Pieris brassicae), 30.8.2015, 1 ex.
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Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines), 22.4.2014, 12 ex.; 30.4.2014, 1 ex.; 17.6.2015, 5 ex.
Modrásek jehlicový (Polyomnatrus icarus), 1.10.2014, 1 ex; 17.6.2015, 2 ex.; 30.8.2015, 3 ex.
Modrásek nejmenší (Cupido minimus), 30.8.2015, 2 ex.
Okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), 17.6.2015, 10 ex.; 30.8.2015, 3 ex.
Okáč zední (Pararge megera), 25.4.2015, 1 ex.; 17.6.2015, 1 ex.
Soumračník jahodníkový (Pyrgus malvae), 25.4.2015, 1 ex.; 17.6.2015, 1 ex.
Žlutásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni); 22.4.2014, 1 ex.
Blanokřídlí (Hymenoptera)
§3 Čmelák (Bombus sp.) 1.10.2014, 2 ex.
§3 Čmelák rolní (Bombus pascuorum), 22.4.2014, 2 ex.; 18.5.2014, 1 ex.; 17.6.2015, 1 ex.; 30.8.2015,
1 ex.
§3 Čmelák skalní (Bombus lapidarius), 22.4.2014, 1 ex.; 30.4.2014, 1 ex.; 18.5.2014, 1 ex.; 25.4.2015,
2 ex. na květech jabloní i smetánek
§3 Čmelák zemní (Bombus terrestris), 22.4.2014, 2 ex.; 30.4.2014, 1 ex.; 18.5.2014, 10 ex.; 1.11.2014,
1 ex.; 25.4.2015, 1 ex.; 30.8.2015, 1 ex
Hrabalka pocestní (Anoplius viaticus), 22.4.2014, 1 ex.
Včela medonosná (Apis mellifica), 22.4.2014, více ex.; 30.4.2014, více ex.; 1.10.2014, 10 ex; 30.8.2015,
10 ex
Vosa německá (Paravespula germanica), 30.4.2014, 1 ex.; 1.10.2014, 1 ex., 1.11.2014, 3 ex. 30.8.2015,
5 ex
Vosík francouzský (Polistes gallicus), 30.8.2015, 5 ex.
Srpice (Mecoptera)
Panorpa communis, 30.4.2014, 1 ex.; 18.5.2014, 1 ex; 17.6.2015, 1 ex.
Dvoukřídlí (Diptera)
Bzučivka zlatá (Lucilia caesar), 1.11.2014, 1 ex.; 30.8.2015, 5 ex
Muchnice březnová (Bibio marci), 22.4.2014, více ex.
Dlouhososka velká (Bombylius major), 22.4.2014, 15 ex.; 30.4.2014, 5 ex.; 25.4.2015, 3 ex.; 17.6.2015,
3 ex.
Obratlovci (Vertebrata)
Plazi (Reptilia)
§2, NT Ještěrka obecná (Lacerta agilis), 22.4.2014, 2 ex.; 30.4.2014, 1 ex.; 1.10.2014, 1 ex.
25.4.2015, 1 ex. okraj sadu a louky proti prvnímu domu Trojlístku; 30.8.2015, 1 ex
§2, LC Slepýš křehký (Anquis fragilis), 30.4.2014, 3 ex.; 25.4.2015, 1 ex. pod plochým kamenem okraj
vyšlapané stezky; 17.6.2015, 1 ex. tamtéž
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Ptáci (Aves)
Bažant obecný (Phasianus colchicus), 22.4.2014, 4 ex.; 30.4.2014, 5 ex.; 18.5.2014, 2 ex.; 1.10.2014, 2 ex;
25.4.2015, 1 ex.; 17.6.2015, 1F; 30.8.2015, 1F
Budníček menší (Phylloscopus collybita), 22.4.2014, 3 ex.; 30.4.2014, 4 ex.; 18.5.2014, 2 ex.; 1.10.2014, 1
ex; 25.4.2015, 3 ex.; 17.6.2015, 1 ex.
Budníček větší (Phylloscopus trochilus), 25.4.2015, 1 ex.
Červenka obecná (Erithacus rubecula), 1.11.2014, 4 ex.
Drozd zpěvný (Turdus philomelos), 22.4.2014, 1 ex.; 30.4.2014, 1 ex.; 18.5.2014, 2 páry (zpěv);
25.4.2015, 1 ex.; 17.6.2015, 1 ex.
Holub domácí (Columba livia domestica), 18.5.2014, 30 ex. přelet.v několika hejnech. 1.10.2014, 10 ex;
1.11.2014, 10 ex.; 30.8.2015, 15 ex
Holub hřivnáč (Columba palumbus), 22.4.2014, 3 ex.; 30.4.2014, 4 ex.; 18.5.2014, 2 ex.; 17.6.2015, 1 ex.
§3, NT Kavka obecná (Coleus monedula), 30.4.2014, 1 ex.; 1.10.2014, 10 ex., 1.11.2014, 2 ex.; 25.4.2015,
2 ex., přelet; 30.8.2015, 15 ex., přelet
Kos černý (Turdus merula), 22.4.2014, 5 ex.; 30.4.2014, 3 ex.; 18.5.2014, 2 ex.; 1.10.2014, 4 ex.,
1.11.2014, 3 ex.; 25.4.2015, 2 ex.
§2, VU Krutihlav obecný (Jynx torquilla), 30.4.2014, 1 ex., 18.5.2014,; 25.4.2015, 2 ex., v třešňovém sadu
na přeletu
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), 22.4.2014, 2 ex.; 30.4.2014, 2 ex.; 18.5.2014, 4 ex.; 25.4.2015,
1 ex.; 17.6.2015, 3 ex.
Pěnice pokřovní (Sylvia communis), 22.4.2014, 2 ex.; 30.4.2014, 1 ex.; 18.5.2014, 2 páry; 1.10.2014,
1 ex., 1.11.2014, 2 ex.; 17.6.2015, 3 ex.; 30.8.2015, 1 ex
Pěnice slavíková (Sylvia borin), 30.4.2014, 1 ex.; 18.5.2014, 1 ex.; 25.4.2015, 1 ex.
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), 1.11.2014, 1 ex.
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros), 22.4.2014, 1M; 25.4.2015, 1M
Sojka obecná (Garrulus glandarius), 22.4.2014, 1 ex; 30.4.2014, 1 ex.; 1.10.2014, 4 ex., 1.11.2014, 2 ex.;
30.8.2015, 1 ex.
Stehlík obecný (Carduelis carduelis), 1.11.2014, 25 ex.
Straka obecná (Pica pica), 22.4.2014, 2 ex.; 30.4.2014, 2 ex.; 18.5.2014, 3 ex.; 1.10.2014, 2 ex.,
1.11.2014, 3 ex.; 25.4.2015, 1 ex.; 30.8.2015, 2 ex
Strakapoud velký (Dendrocopos major), 1.10.2014, 1 ex
Strnad obecný (Emberiza citrinella), 22.4.2014, 2 ex.; 1.10.2014, 10 ex
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), 1.11.2014, 2 ex.
Sýkora koňadra (Parus major), 22.4.2014, 1 ex.; 30.4.2014, 2 ex.; 18.5.2014, 1 ex.; 1.10.2014, 1 ex.,
1.11.2014, 2 ex.; 17.6.2015, 2 ex.
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Sýkora modřinka (Parus caeruleus), 22.4.2014, 1 ex.; 30.4.2014, 1 ex.; 1.10.2014, 1 ex., 1.11.2014, 2 ex.;
25.4.2015, 1 ex.; 17.6.2015, 1 ex.; 30.8.2015, 1 ex
Špaček obecný (Sturnus vulgaris), 22.4.2014, 8 ex.; 18.5.2014, 10 ex. hnízdí; 17.6.2015, 5 ex.
LC Vrabec domácí (Passer domesticus), 1.11.2014, 2 ex.
Zvonek zelený (Carduelis chloris), 1.10.2014, 10 ex., 1.11.2014, 4 ex.
LC Žluna zelená (Picus viridis), 1.11.2014
Savci (Mammalia)
Myšice pokřovní (Apodemus sylvaticus), 17.6.2015, 1 ex.
Zajíc polní (Lepus araneus), 30.4.2014, 1 ex.; 1.10.2014, 1 ex; 17.6.2015, 1 ex.
Nalezené zvláště chráněné druhy živočichů dle přílohy č. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb. v zájmovém území
záměru
V této podkapitole jsou podrobněji charakterizovány nalezené zvláště chráněné druhy fauny. Zároveň je
uvedeno jejich možné ohrožení a způsob navržené ochrany.
Čmeláci rodu Bombus §3
Zjištěné druhy čmeláků rodu Bombus využívají zájmovou plochu pouze jako potravní biotop. Po realizaci
záměru zůstane v okolí, popř. i na ploše záměru dostatek kvetoucích dřevin a bylin. Kolonie bývají dosti
početné. Na lokalitě zjištěn ojediněle, hnízdo nalezeno nebylo.
Jelikož se jedná o létajícího jedince s širokým rozptylem, je předpoklad, že se v případě potřeby
v průběhu stavby přesune na jiné stanoviště v blízkém okolí. Nejbližším vhodným stanovištěm je park
Třešňovka severně od posuzovaného záměru.
Kavka obecná (Coleus monedula) §3 NT
Na našem území jsou kavky stálé nebo přelétavé, jen malá část populace táhne do střední a jižní Francie.
Na hnízdištích se objevuje již v únoru a březnu. V současné době hnízdí kavka především na lidských
sídlech. Hnízda umisťuje na půdy vyšších budov, do větracích šachet, komínů apod. Již nepoměrně
vzácněji se s ní setkáváme na okraji starých lesů s doupnými stromy, ve zříceninách hradů či skalních
stěnách. Naprostá většina těchto kolonií však zanikla.
Na zájmové lokalitě byla kavka obecná sledována pouze při přeletu. Hnízdo na lokalitě nalezeno nebylo.
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) §2
Netypický tažný zástupce datlovitých, který nešplhá po kmenech stromů. Jeho jméno se odvozuje od
schopnosti otáčet hlavu až o 180° a od hadovitých pohybů hlavy při toku a při hrozbě. Dlouhodobě
ubývá. Vyhovuje mu otevřená krajina nižších a středních poloh s loukami, pastvinami, světlými lesy
a remízky, sady, v parcích i zahradách žije i na okrajích měst. Potravu sbírá hlavně na zemi, tvoří ji
zejména hmyz. Hnízdí zpravidla 1x ročně koncem dubna až začátkem července v přirozených dutinách
stromů (sám si je netesá).
Na zájmové lokalitě byl krutihlav obecný sledován pouze při přeletu. Hnízdo na lokalitě nalezeno nebylo.
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Slepýš křehký (Anquis fragilis) §2 LC
Slepýš křehký žije v ČR téměř souvisle na celém území od nížin až po hranici lesa. Žije na okrajích lesů,
křovinatých porostů, na lokalitách lesostepního charakteru a v kulturní krajině v zahradách a sadech, na
mezích, pokud jsou zarostlé dřevinami apod. Skrývá se v trouchnivých pařezech, hromadách kamení a v
hrabance. Nevyskytuje se jen v souvislých plochách polí (druhotně) a na rašeliništích. Živí se převážně
plži, žížalami a larvami hmyzu.
Přestože je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazen mezi živočichy zvláště chráněné v kategorii silně
ohrožený, aktuálně fakticky příliš ohrožen není. Dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR (Plesník,
Hanzal, Brejšková eds., 2003) je stupeň ohrožení slepýše křehkého hodnocen jako málo dotčený (LC),
jedná se o druh široce rozšířený a početný.
V ploše výstavby byly zjištěny 2 exempláře (viz obr. 16), a to pod plochým kamenem při okraji vyšlapané
cesty na severním okraji zájmové lokality. Další nálezy jsou z okolí plochy záměru. Dva nálezy pocházejí z
vrcholové části třešňovky v okolí cesty a jeden z jižního okraje třešňovky východně od plochy záměru.
Tyto nálezy potvrzují, že jádrem biotopu slepýše křehkého je na severu navazující výrazně větší území
Třešňovky, která je dle územního plánu nezastavitelnou plochou, stejně jako ještě bližší pás plochy ZMK
(specifikované v ÚP hl. m. Prahy), který je součástí zájmové lokality posuzovaného záměru a zůstane
stavebními úpravami neovlivněn.
Jelikož se jedná o mobilního jedince, je předpoklad, že se v případě potřeby v průběhu stavby přesune
na jiné stanoviště v blízkém okolí. Nejbližším vhodným stanovištěm je tedy třešňovka severně od
posuzovaného záměru.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) §2, NT
Výskyt v ČR je téměř souvislý po celém území, s výjimkou vyšších poloh a souvislých lesů. V člověkem
změněné krajině osidluje teplé suché stráně, meze, okraje lesů, příkopy cest i silnic, železniční náspy
apod. Dává přednost biotopům charakteru stepi nebo lesostepi.
Ještěrka obecná je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi živočichy zvláště chráněné v kategorii
silně ohrožený. Dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR (Plesník, Hanzal, Brejšková eds., 2003) je
stupeň ohrožení hodnocen jako téměř ohrožený (NC), což znamená, že v současnosti není ohrožený ani
zranitelný.
V rámci řešené zájmové plochy byla ještěrka obecná zjištěna v jednom exempláři na severovýchodním
okraji zájmové lokality (viz obr. 16). Další dva nálezy pocházejí z navazujícího okraje třešňovky. S
ohledem na charakter zájmové plochy a třešňovky je zřejmé, že jádrové území budou představovat
především nekosené trávníky, meze a okraje křovin celé třešňovky. Navážky, plochy invazních a
expanzivních druhů, stejně jako hustě zarostlé porosty starých dřevin s různými odpadky optimálním
biotopem ještěrky nejsou, přestože s ohledem na sousedství s třešňovkou nelze výskyt i občasné šíření
tohoto druhu i na plochu výstavby vyloučit.
Jelikož se jedná o mobilního jedince, je předpoklad, že se v případě potřeby v průběhu stavby přesune
na jiné stanoviště v blízkém okolí. Nejbližším vhodným stanovištěm je třešňovka severně od
posuzovaného záměru.
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Prskavec větší (Brachinus crepitans) §3
Obecně eurytopní druh je rozšířený na mezích, okrajích polí a sadů a v dalších biotopech. Přestože je
druh chráněn zákonem v kategorii ohrožený, vyskytuje se v ČR poměrně hojně, přestože v některých
oblastech chybí (např. Českolipsko). Pro Prahu a nejbližší okolí jde o relativně hojný druh. Podle
Veselého (2002) byl prskavec Brachinus crepitans zjištěn na území Prahy na 83 lokalitách. V našich
průzkumech na území Prahy byl tento druh zjištěn např. ve Chvalském lomu, v Xaverovském háji,
v ovocných zahradách na Kavčích horách, v okolí Beranky u Horních Počernic, u Záběhlic (Trojmezí), u
Jesenice, atd.
V blízkosti zájmového území byl tento druh zjištěn metodou zemních pastí v 5 ex. ve vrcholové části
kopce v odstupu cca 70 m od zájmové plochy (viz obr. 16). S ohledem na poměrně hojný výskyt a malý
stupeň ohrožení související s poměrně malou citlivostí vůči některým typům vlivů nelze vyloučit i výskyt
v ploše záměru, přestože tam nebyl přímo prokázán.
Obrázek 16 Místa nálezu zvláště chráněných druhů živočichů v zájmovém území
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Shrnutí
V území se nacházejí především běžné druhy živočichů. Celkem bylo zjištěno 135 druhů, z toho
104 druhů bezobratlých a 31 druhů obratlovců.
Při okraji zájmové plochy posuzovaného záměru byly zaznamenány 2 zvláště chráněné druhy živočichů
dle vyhl. č. 395/1992 Sb. (slepýš křehký a ještěrka obecná) a v blízkosti zájmové lokality byl zaznamenán
prskavec větší, jehož výskyt v zájmové lokalitě nebyl prokázán. Lokalita posuzovaného záměru není
optimálním biotopem výše uvedených druhů živočichů, jádrem biotopu slepýše křehkého a ještěrky
obecné je na severu navazující výrazně větší území Třešňovky, které je dle územního plánu
nezastavitelnou plochou.
Potravní vazbu na dotčenou plochu mají zvláště chránění čmeláci rodu Bombus. Zvláště chráněná kavka
obecná a krutihlav obecný byli zaznamenáni pouze při přeletu nad lokalitou, ekologickou vazbu
s řešeným územím nemají.
Z bioindikačních skupin převládají eurytopní druhy (10 druhů střevlíkovitých a 5 druhů drabčíkovitých)
a adaptibilní (7 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), reliktní druhy zjištěny nebyly.

C. II. 3 Flóra
Biogeografické a fytogeografické členění
Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Českobrodském bioregionu (Culek,
1996).
Z hlediska fytogeografického členění ČR se území nalézá v Českém termofytiku, ve fytogeografickém
okresu Pražská plošina.
Potenciální přirozená vegetace
Dle rekonstrukční mapy přirozené vegetace území hlavního města Prahy spadá území do společenstva
lipových doubrav (Tilio-Betuletum).
Kategorizace území podle Katalogu biotopů ČR
Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2001) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 –
Urbanizovaná území definovaná jako zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských
objektů.
Současné využití pozemku
Jedná se o poslední nezastavěnou část bývalé zahrádkářské kolonie Spokojenost, která byla opuštěna
krátce po roce 2000. V současné době probíhá na lokalitě sekundární sukcese, bývalé zahrádky zarůstají
náletovými dřevinami a křovinami, mezi nimiž se občasně vyskytují starší ovocné a okrasné dřeviny.
Aktuální vegetace zájmového území
V zájmové lokalitě bylo pro účely dokumentace EIA provedeno biologické hodnocení (Mgr. Bauer, duben
2016). Botanický průzkum byl proveden v letním aspektu (2. 7. a 6. 9. 2015), pro jarní aspekt byl použit
převzatý průzkum z roku 2014 (Mgr. Martin Adámek, 04/2014). V území se aktuálně nachází
neudržované plochy vzniklé z dřívější zahrádkářské kolonie. Kostru stromového patra tvoří staré
neudržované ovocné stromy (zejména jabloně, třešně, švestky) ve špatném zdravotním stavu. Okolí
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ovocných dřevin hustě zarůstá zmlazujícími stromy a keři. Jedná se o javory, jasany, hlohy, šípek apod.
Bylinné patro pod zapojenými porosty je redukované. Místy vznikly obtížně prostupné až neprostupné
porosty.
Přibližně střední část zájmové plochy v podélném směru je bez dřevinné vegetace. Jedná se o prostor v
okolí bývalé cesty, dnes s vyšlapanou pěšinkou. Patrné jsou navážky a dřívější disturbance těžkou
technikou. Uplatňuje se ruderální bylinná vegetace s několika převažujícími druhy, jako jsou třtina
křovištní, pýr plazivý, kostřava červená, ostružiníky, zlatobýl obrovský. Jižní a východní okraj plochy
(poměrně úzký lem) porůstá kosený městský trávník s běžnými mezofilními druhy.
Botanický průzkum byl proveden v letním aspektu 2015, pro jarní aspekt byl použit převzatý průzkum z
roku 2014 (Mgr. Martin Adámek, 04/2014). Zájmová plocha byla posouzena z hlediska výskytu
přírodních biotopů ve smyslu Příručky hodnocení biotopů (Grulich a kol., 2013). Dále byl průzkum
zaměřen na výskyt chráněných, ohrožených a dalších významných druhů. Byl pořízen seznam zjištěných
druhů charakterizující typ stanoviště. Kompletní výčet zaznamenaných druhů je uveden v následujícím
seznamu:
Acer platanoides (javor mléč)
Acer pseudoplatanus (javor klen)
Ailanthus altissima (pajasan žlaznatý), 1 ks mladý
Berberis sp. (dřišťál)
Cornus sanguinea (svída krvavá)
Corylus avellana (líska obecná)
Crataegus sp. (hloh)
Forsythia sp. (zlatice)
Juglans regia (ořešák královský)
Keria japonica (zákula japonská)
Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný)
Mahonia aquifolia (mahónie ostrolistá)
Picea pungens (smrk pichlavý)
Populus x canadensis (topol), 1 ks mladý
Quercus petraea (dub zimní) 1ks - mladý, východní okraj
Rosa canina (růže šípková)
Syringa vulgaris (šeřík obecný)
Achillea millefolium (řebříček obecný)
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), v křovinách
Agrimonia eupatoria (řepík lékařský)
Alliaria petiolata (česnáček lékařský)
Agropyron repens (pýr plazivý)

- EKOLA group, spol. s r.o. -

95

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Aquilegia vulgaris (orlíček obecný)
Arctium lappa (lopuch větší)
Armoracia rusticana (křen selský)
Artemisia absinthium (pelyněk pravý)
Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
Asparagus officinalis (chřest lékařský)
Aster sp. (hvězdnice)
Ballota nigra (měrnice černá)
Bromus inermis (sveřep bezbranný)
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní), dm na otevřených plochách
Cerastium arvense (rožec rolní)
Cirsium arvense (pcháč oset)
Cirsium vulgare (pcháč obecný)
Chelidonium majus (vlaštovičník větší)
Chenopodium album agg. (merlík bílý)
Clematis vitalba (plamének plotní)
Crepis biennis (škarda dvouletá)
Dactylis glomerata (srha říznačka)
Daucus carota (mrkev obecná)
Dipsacus fullonum (štětka planá)
Elytrigia repens (pýr plazivý), dm na otevřených plochách
Epilobium sp. (vrbovka)
Equisetum arvense (přeslička rolní)
Erigeron annus (turan roční)
Festuca arundinacea (kostřava rákosovitá)
Festuca rubra agg. (kostřava červená), dm na otevřených plochách
Fragaria x magna (jahodník ananasový)
Geranium pusillum (kakost maličký)
Geum urbanum (kuklík městský)
Glechoma hederacea (popenec břečťanolistý)
Helianthus tuberosus (slunečnice topinambur)
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
Juncus effusus (sítina rozkladitá)
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Lamium album (hluchavka bílá)
Lathyrus tuberosus (hrachor hlíznatý)
Lolium perenne (jílek vytrvalý)
Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)
Lysimachia punctata (vrbina tečkovaná)
Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)
Melilotus alba (komonice bílá)
Melittis melissophyllum (medovník meduňkolistý)
Mentha longifolila (máta dlouholistá)
Oenothera sp. (pupalka)
Oreganum vulgare (dobromysl obecná), V okraj
Oxalis fontana (šťavel evropský)
Parthenocissus inserta (loubinec popínavý)
Physalis alkekengi (mochyně židovská)
Poa angustifolia (lipnice úzkolistá)
Poa compressa (lipnice smáčknutá)
Poa pratensis (lipnice luční)
Potentilla reptans (mochna plazivá)
Reynoutria japonica (křídlatka japonská)
Rubus sp. (ostružiník), dm na otevřených plochách
Rumex crispus (šťovík kadeřavý)
Saponaria officinalis (mydlice lékařská)
Sedum spurium (rozchodník pochybný)
Solidago gigantea (celík obrovský), dm na otevřených plochách
Sonchus asper (mléč drsný)
Stellaria media agg. (ptačinec žabinec)
Symphytum officinale (kostival lékařský)
Tanacetum vulgare (kopretina vratič)
Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška smetánka), okrajové trávníky
Trifolium pratense (jetel luční)
Trifolium repens (jetel plazivý)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)
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Vicia cracca (vikev ptačí)
Vicia sepium (vikev plotní)
Vinca minor (brčál menší), v křovinách
Vitis vinifera (réva vinná pravá)
Alcea rocea (topolovka růžová)
Alium ursinum (česnek medvědí)
Bergenia crassifolia (bergénie tučnolistá)
Bromus sterilis (sveřep jalový)
Campanula persicifolia (zvonek broskvolistý)
Centaurea montana (chrpa horská)
Cerastium tomentosum (rožec plstnatý)
Colchicum autumnale (ocún jesenní), zjistil RNDr. Honců
Conysa canadensis (turanka kanadská)
Duchesnea indica (jahodka indická)
Euphorbia epithymoides (pryšec mnohobarvý)
Galeobdolon argentatum (pitulník postříbřený)
Helleborus sp. (čemeřice)
Hylotelephium telephyum agg.(rozchodníkovec velký)
Chaerophyllum temulum (krabilice mámivá)
Iris sp. (kosatec)
Leonorus cardiaca (buřina srdečník)
Lonicera periclymenum (zimolez ovíjivý)
Lunaria annua (měsíčnice roční)
Lychnis coronaria (kohoutek věncový)
Muscari neglectum (modřenec přehlížený)
Paeonia sp. (pivoňka)
Phalaris arundinacea var. Picta (chrastice rákosovitá)
Phlox sp. (plaménka)
Poa pratensis (lipnice luční)
Polygonatum multiflorum (kokořík mnohokvětý)
Polygonum aviculare agg. (rdesno ptačí)
Prunus tenella (mandloň nízká)
Thlaspi arvense (penízek rolní)
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Tulipa x gesnerana (tulipán zahradní)
Vicia angustifolia (vikev úzkolistá)
Yuca sp. (juka)
V předmětné lokalitě jsou zastoupeny především ruderální křoviny a bylinná vegetace s řadou
invazivních a expanzivních druhů. V malé míře jsou přítomny pozůstatky zahrádkářské činnosti, včetně
vysazených různých druhů rostlin, užitkových i okrasných, včetně druhů zvláště chráněných nebo druhů
uvedených v červeném seznamu ohrožených druhů. Ochrana těchto druhů má smysl pouze v případech
přirozeného výskytu. Zjevně přesazené exempláře do antropogenních kultur, které se vyskytují v ploše
posuzovaného záměru nejsou z hlediska ochrany významné a není proto u těchto druhů uveden stupeň
ochrany.
V zájmovém území byl také v prosinci 2013 proveden dendrologický průzkum (Křeček a Plundra, s. r. o.),
viz příloha č. 8 předkládané dokumentace EIA, s vyhodnocením a oceněním dřevin dle morfologických
parametrů, zdravotního stavu, vitality, polohového koeficientu a sadovnické hodnoty. Hodnoceno bylo
166 stromů. Dle dendrologického průzkumu se na šetřené ploše nenachází žádný velmi hodnotný nebo
nadprůměrně hodnotný jedinec (sadovnická hodnota 1 nebo 1-2), který by bylo zapotřebí chránit.
Vyskytují se zde tedy převážně ovocné stromy (jabloně) se zřetelně narušenou vitalitou a výrazně
zhoršeným zdravotním stavem.
Shrnutí
Vegetaci v zájmovém území posuzovaného záměru představují ruderální křoviny se starými ovocnými
dřevinami, doplněné na volných plochách ruderální bylinnou vegetací s řadou invazních a expanzivních
druhů. V malé míře jsou přítomny pozůstatky zahrádkářské činnosti, včetně vysazených různých druhů
rostlin, užitkových i okrasných, včetně druhů zvláště chráněných nebo druhů uvedených v červeném
seznamu ohrožených druhů. Ochrana těchto druhů má ovšem smysl pouze v případech přirozeného
výskytu. Zjevně přesazené exempláře do antropogenních kultur nejsou z hlediska ochrany významné
a není proto důvod dané jedince v území chránit.

C. II. 4 Voda
Povrchová voda
Hydrologické zařazení
V zájmovém území záměru ani v jeho těsném okolí se nenacházejí žádné vodoteče. Nejbližším vodním
tokem je potok Rokytka, nacházející se v nejbližším místě cca 770 m východně od hranice záměru. Podle
hydrologického členění patří zájmová lokality do oblasti povodí IV. řádu Rokytky (1-12-01-0350).
Záplavové a zátopové území
Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Záměr
neleží v žádné kategorii zátopových území dle platného územního plánu hl. m. Prahy.
Podzemní voda
Posuzované území náleží do hydrogeologického rajónu 6250 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí
přítoků Vltavy, tvořeného horninami krystalinika, proterozoika a paleozoika.
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Následující informace o výskytu podzemní vody vyplývají ze zpracovaného inženýrskogeologického
průzkumu (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr. Jan Valenta PhD., duben 2016), který je samostatnou přílohou č. 9
předkládané dokumentace EIA.
Hladina a vydatnost podzemní vody
V rámci inženýrskogeologického průzkumu (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr. Jan Valenta PhD., duben 2016)
nebyla zaznamenána hladina podzemní vody (HPV).
Hladina podzemní vody v puklinovém kolektoru hornin skalního podkladu leží hlouběji než hloubka
sondovacích prací. Jedna se o vodu zvodně ležící v rozpukaných břidlicích (hlouběji se puklinové systémy
spíše uzavírají, výše jsou horniny nepropustné - jílová eluvia). Tato zvodeň je nevydatná, HPV bude
reagovat na sezónní srážkové výkyvy. Její pohyb by neměl přesahovat ± 0,25 m. Hloubka hladiny
podzemní vody je odhadována okolo 6 - 7 m. Hloubka pohybu podzemní vody a její kolísání byla
odhadnuta z limonitových zbarveních na puklinovém systému.
Chemismus podzemní vody
Z hlediska chemizmu lze očekávat síranovou agresivitu. Dle hydrochemické laboratoře střední agresivní
chemické prostředí XA 2 (dle ČSN EN 206 - 1) a velmi vysoké agresivní prostředí na ocel (dle ČSN 038
375). Toto lze vysvětlit přítomností pyritu vznikajícího v břidlicích v redukčním sedimentačním prostředí.
Vsakovací poměry lokality
Při zpracování inženýrskogeologického průzkumu (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr. Jan Valenta PhD., duben
2016) byl stanoven koeficient vsaku přímým měřením nálevovou zkouškou ve vrtech PV1, PV3 a PV5,
kde byly provedeny vsakovací zkoušky ihned po odvrtání. Umístění těchto vrtů je patrné z následujících
obrázků.
Pozn.: Na lokalitu byl připraven program vrtných prací tak, že jednotlivé vrty byly situovány přibližně pod nebo na
okraji každého z objektů. Místa jednotlivých sond byla vytyčena. Vzhledem k tomu, že přístup na některá místa byl
nemožný, byly některé ze sond posunuty. Vrtné práce prováděla firma VB-Drill s.r.o. vrtnou soupravou UGB 50 M na
mobilním podvozku. Celkem se uskutečnilo 5 nových vrtů (PV1-PV5) a navrtalo se 29,4 bm. Vrty jsou situovány tak,
aby bylo možné sestrojit geologické řezy.
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Obrázek 17 Umístění vrtů pro určení koeficientu vsaku v souvislosti s řešenou variantou záměru 1A
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Obrázek 18 Umístění vrtů pro určení koeficientu vsaku v souvislosti s řešenou variantou záměru 2

Odpovídající hodnota koeficientu vsaku při nasycení prostřední lokality je:
kv = 9,8 x 10-7 m/s (pro vrt PV1)
kv = 2,0 x 10-6 m/s (pro vrt PV3)
kv = 9,7 x 10-7m/s (pro vrt PV5)
Tato hodnota koeficientu vsaku je vzhledem k aktuální platnosti normy ČSN 759010 směrodatná.
Vzhledem k blízké okolní zástavbě a nepropustnému charakteru podloží není doporučeno přímé
zasakování dešťových vod v zájmovém území.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
OPVZ
Záměrem nebude dotčeno ochranné pásmo vodního zdroje.

C. II. 5 Půda
Zájmové území je v současném stavu nezastavěné. Celková plocha řešeného území je 19 986 m2.
Dotčené pozemky nepatří k pozemkům určeným k plnění funkce lesa. Realizací záměru dojde k záboru
pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF). Výstavba areálu bude vyžadovat jejich vyjmutí
v různém rozsahu pro každou z hodnocených variant záměru. Pro variantu 1A bude nutné vyjmutí ZPF
v rozsahu 6 658,5 m2, pro variantu 1B je k vynětí ze ZPF uvažována plocha o výměře 7 295,3 m2, pro
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variantu 1C 7 848,5 m2 a varianta 2 uvažuje s vynětím ZPF o ploše 8 144,3 m2. Pozemky chráněné jako
ZPF náleží dle příslušných BPEJ do IV. a V. třídy ochrany, tzn. půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností a s velmi nízkou produkční schopností.
Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky dotčené trvalým záborem stavby zařazeny jako ostatní
plochy, zahrada a ovocný sad. Výpis jednotlivých pozemků, jejich druh, výměra a údaje o vlastníkovi jsou
uvedeny v kap. B.II.1 předkládané dokumentace EIA.
Širší okolí záměru v současnosti tvoří především městská zástavba a komunikace. Původní půdní pokryv
byl již zcela zlikvidován a v zájmovém území se dnes nachází antropogenní navážky.

C. II. 6 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Zájmové území se nachází v Městské části Praha 9 v k.ú. Hrdlořezy. Podle údajů Českého statistického
úřadu bylo k 1. 1. 2015 v Praze 9 evidováno 55 569 obyvatel.

C. II. 7 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Parkové úpravy záměru zasahují do nefunkčního lokálního koridoru L4/257. Vzhledem k plánovanému
využití lokality k negativnímu ovlivnění funkce lokálního biokoridoru umístněním záměru nedojde.
V části území vymezeném jako ÚSES bude navržena zeleň s ohledem na specifika této kategorie
autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability. K dotčení jiného prvku ÚSES
nedojde.
Obrázek 19 ÚSES v zájmovém území

Zdroj: mpp.praha.eu Legenda:

hranice řešeného záměru bez přípojek

C. II. 8 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. V řešeném území ani v jeho
blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.
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C. II. 9 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků:
Provincie

Česká Vysočina

Soustava (subprovincie)

Poberounská soustava

Oblast

Brdská oblast

Celek

Pražská plošina

Podcelek

Říčanská plošina

Okrsek

Úvalská plošina

Převážná část území Prahy se nachází na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém
geomorfologickém celku Brdské oblasti, která přísluší k Poberounské subprovincii. Z geomorfologického
hlediska se zájmové území dále nachází v okrsku Úvalská plošina.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá jižní a východní část Pražské plošiny. Úvalská
plošina se rozkládá ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Přesněji se rozkládá se
na sever od linie Točná - Libuš - Šeberov – sz, okraj Uhříněvsi - Úvaly. Reliéf místy výrazně zpestřují.
Geologické poměry
Pro zájmovou lokalitu byl zpracován inženýrskogeologický průzkum (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr. Jan
Valenta PhD., duben 2016).
Lokalita leží v severozápadním křídle Barrandienu. Staropaleozoické, ordovické sediemnty zde tvoří
skalní podklad. Jedná se o horniny dobrotivského souvrství reprezentované břidlicemi (jílové, jílovoprachovité). Jsou to horniny, které jsou v celém areálu relativně homogenní, šedé, šedočerné, drobně a
proměnlivě slídnaté, jemně laminované. Celý komplex hornin je zvrásněn a tektonizován (dislokace,
puklinové systémy). V mapě je možné zaregistrovat směr vrstev východ - západ (jihozápad severovýchod) s úklony většinou k jihu 40 - 50° (výjimečně k severu i k jihu s úklonem 80 - 85°).
Horniny zvětrávají do jílovito-prachovitých eluvií s drobnými úlomky břidlic a posléze pak přecházejí do
masivnějších břidlic v různém stupni zvětrávání. Hlubší zóny zvětrávání můžeme očekávat v místech
tektonického porušení (puklinové systémy).
Tyto horniny tvoří jádro údolní struktury. Její okraje - hřbítky jsou formovány křemenci (pískovci). Na
severní straně skaleckými (s vložkami a proplástky prachovitých a drobových břidlic). Jedná se o
lavicovité světlé, slídnaté křemence, které vzhledem k zvětrávání tvoří spíše elevace, hřbety. bývají
blokovitě rozpadavé. Zvětrávají hlavně podél vložek břidlic. Lavice křemenců mohou dosahovat
mocnosti prvních metrů. Jejich materiál se bude objevovat i v nadložních pokryvných útvarech. Zde
mohou tvořit suťoviska.
Pokryvné útvary
Tyto nejmladší sedimenty, které „plášťují“ svahy a dno údolí tvoří jednak: svahoviny (deluvia), terasové
sedimenty (vyšší terasy ve svazích) a nivní terasa ve dně údolí. Dále jsou možné výskyty i eolických
(vátých) sedimentů písčitého (hlinitopísčitého) charakteru. Část terasových a eolických sedimentů se ve
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svazích může mísit s deluviálními sedimenty. podobně tak i při patě svahu přecházejí deluvia do
potočních sedimentů. Mají často charakter splachů.
Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrogeologické rajonizace ČR patří zájmová lokalita do skupiny rajónů Krystalinikum,
proterozoikum a paleozoikum Západních Čech, konkrétně do rajónu 6250 - Proterozoikum
a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.
Celou oblast projektované výstavby hydrogeologicky charakterizují dvě významné zvodně - dva
kolektory. Jeden z nich je puklinový a leží v rozpukaných břidlicích skalního podkladu. Hladina podzemní
vody nemusí být ani vždy spojitá. Jeho vývoj je vázán na charakter a hloubku zvětrání a tektonizace
břidlic. Odtok podzemní vody je téměř po spádnici terénu a hladina podzemní vody kopíruje přibližně
morfologii terénu. Zvodeň bude poměrně málo reagovat na výkyvy srážkové činnosti. Výjimku budou
tvořit místa s výskytem křemenců. Zde vzhledem k dobrým kolektorovým vlastnostem rozpukaných
křemenců může být úroveň hladiny podzemní vody odlišná. Puklinová zvodeň bude vykazovat sezónní
výkyvy a její vydatnost bude omezená. Z hlediska agresivního působení podzemní vody na betonové
konstrukce, lze očekávat síranovou agresivitu (většinou střední).
Druhým odlišným kolektorem bude prostředí aluviálních (nivních) sedimentů, popř. i teras, kde se bude
jednat o průlinovou propustnost v převážně písčitých sedimentech. Zde bude hladina podzemní vody
mělce pod povrchem (2 - 4 m), bude citlivěji reagovat na srážkovou činnost a její pohyby budou větší.
Tento kolektor je samozřejmě propojen s puklinovým v břidlicích. Odtok vody je po údolnici směrem
k Rokytce (k východu). Hladina zde bude spojitá.
Není vyloučené, že se objeví i mělký občasný puklinový kolektor i jinde v kvartérních pokryvech, ale to
bude pouze místně a pouze v době dlouhodobých srážek. Jeho význam bude však zanedbatelný.

C. II. 10 Území historického a archeologického významu
Území historického významu
Hrdlořezy jsou katastrálním územím Prahy 9. Rozkládají se na východní části hlavního města. Typickým
znakem této části města je zákrut říčky Rokytky pod vrchem Smetanka.
První zmínka o této oblasti se vyskytuje v listině kladrubského kláštera v r. 1115 a dále pak r. 1239.
Původně se jedná o oblast čistě zemědělskou a vinařskou. V průběhu druhé poloviny 19. století, vlivem
blízké polohy k hlavnímu městu a výhodnému železničnímu spojení, vznikají na území dnešní Prahy 9
mnohé továrny. Pro dělníky z místních továren se rozrůstá výstavba činžovních domů a rozvíjely se zde
drobné obchody a služby. Na počátku 20. století na tomto území vznikají další továrny známých značek.
V roce 1922 bylo k hlavnímu městu Praze správně připojeno 37 obcí, mezi které patřily i Vysočany,
Prosek, Libeň, Hloubětín a Hrdlořezy. O rok později byla takzvaná Velká Praha rozdělena na 16 částí,
Praha I. až XVI., a z výše jmenovaných obcí vznikla devátá pražská čtvrť - Praha IX. V roce nahradila
římskou číslici v názvu Prahy 9 číslice arabská. Roku 1968 došlo k připojení obcí Makovice, Třeboradice,
Miškovice, Kyje, Hostovice, Kbely a Letňany. V roce 1994 byl obvod Praha 9 rozdělen na dvě samostatné
městské části. Hrdlořezy spravuje nadále úřad městské části Praha 9.
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Území archeologického významu
Odbor archeologie NPÚ Praha dle zveřejněných informací neprováděl na k.ú. Hrdlořezy žádný
archeologický výzkum.
V roce 2008 byl proveden společností Archaia Praha o. p. s. archeologický výzkum v lokalitě Praha 9 –
Hrdlořezy, Spojovací, Učňovská, p. č. 87/1, 87/5, 88/3, 88/4 (Komerční centrum Jarov – Kaufland),
výsledek tohoto záchranného výzkumu prováděného formou dohledu byl negativní.
Přes negativní výsledek záchranného archeologického výzkumu na lokalitě sousedící se záměrem nelze
vyloučit výskyt izolovaných archeologických nálezů v okolí předmětné stavby.
Před zahájením stavby bude vycházeno z podmínek určených příslušným odborem památkové péče
(podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Před zahájením jakýchkoliv
stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (fáze zemních prací), bude
v dostatečném předstihu informován příslušný orgán památkové péče a v případě nutnosti zajištěn
archeologický dozor oprávněnou organizací.

C. II. 11 Kulturní památky a hmotný majetek
Kulturní památky
Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Přímo v zájmovém
území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní památky.
Navrhovaná stavba se nachází při východní hranici pražské památkové rezervace. Na základě zákresů do
fotografií a 3D modelu hl. m. Prahy, které jsou součástí přílohy č. 7 předkládané dokumentace EIA, bylo
potvrzeno, že záměr neovlivní kulturní hodnoty sledované a posuzované z hlediska památkové péče a že
návrh není v rozporu s režimem památkové ochrany stanoveným pro území ochranného pásma Pražské
památkové rezervace. Realizace předloženého záměru neohrozí její hodnoty, tj. její urbanistickou
kompozici, měřítko a siluetu.
Hmotný majetek
Realizace vlastní budovy si nevyžádá zásah do hmotného majetku, ale dojde k přeložení stávajících
horských vpustí mimo navrhovaný objekt v rámci zelených ploch.

C. II. 12 Významné krajinné prvky (VKP)
V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné VKP ve smyslu § 3 písm. b) ani
registrované VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

C. II. 13 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Na území dotčeném stavbou se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Posuzovaná stavba
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.
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C. II. 14 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru životního prostředí) ze dne 30. 1. 2014 (č.j. S – MHMP –
0083380/2014/1/OZP/VI) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 15 Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území
V území posuzovaného záměru nebyly při terénním průzkumu zjištěny žádné skládky ani jiné staré
ekologické zátěže. Vzhledem k charakteru lokality se kontaminování zemin neočekává.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Posuzovaný záměr se nachází na území hl. m. Prahy v katastrálním území Hrdlořezy, na nezastavěném
pozemku v blízkosti křižovatky ulic Spojovací, Koněvova, Českobrodská, severně od stávajícího areálu
Kaufland. Východně od zájmové lokality se nachází již dokončená 1. etapa projektu Zelené město,
západně se nachází ulice Spojovací.
Z urbanistického hlediska se jedná o lokalitu na rozhraní kompaktní obytné zástavby a rozčleněné
nízkopodlažní zástavby koridoru Rokytky při křížení důležitých radiálních a tangenciálních dopravních
tahů. Výrazná dominanta SOU/Metropolitní universita tvoří výběžek zástavby na terénní ostroh a
projevuje se tak ve všech důležitých krajinných panoramatech. Nová výstavba Zeleného Města již
změnila obraz území oproti někdejším plochám zahrádkářských kolonií. Je tedy zřejmé, že území tvoří
přechod mezi intenzivně zastavěným územím města a extenzivně využívanou krajinou, která je postupně
zastavována. V průběhu minulého století postupně docházelo při rozvoji města k intenzivnější zástavbě
východního radiálního směru, takže nové stavební využití předmětných pozemků výstavbou
posuzovaného záměru je logickým pokračováním rozvoje (expanze) města východním směrem.
Měřením akustické situace v blízkosti zájmové lokality bylo zjištěno, že na pozemku záměru a u okolní
stávající obytné zástavby je jednoznačně dominantním zdrojem hluku doprava na okolní komunikační
síti, zejména doprava na komunikaci Spojovací. Naměřené hodnoty ve dvou stanovených měřících
bodech (MB č. 1, MB č. 2) jsou následující:
MB č. 1: LAeq,8h pro noc 58,5 ± 1,8 dB, LAeq,16 h pro den 67,5 ± 1,8 dB.
MB č. 2: LAeq,8h pro noc 50,6 ± 1,8 dB, LAeq,16 h pro den 28,1 ± 1,8 dB.
Z vyhodnocení stávající kvality ovzduší provedeného na základě pětiletých průměrů koncentrací
znečišťujících látek (od roku 2010 do 2014) publikovaných ČHMÚ lze v zájmovém území očekávat
překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Tento stav je však
charakteristický na naprosté většině území Prahy.
Vegetaci v zájmovém území posuzovaného záměru představují ruderální křoviny se starými ovocnými
dřevinami, doplněné na volných plochách ruderální bylinnou vegetací s řadou invazních a expanzivních
druhů. V malé míře jsou přítomny pozůstatky zahrádkářské činnosti, včetně vysazených různých druhů
rostlin, užitkových i okrasných, včetně druhů zvláště chráněných nebo druhů uvedených v červeném
seznamu ohrožených druhů. Ochrana těchto druhů má ovšem smysl pouze v případech přirozeného
výskytu. Zjevně přesazené exempláře do antropogenních kultur, které se vyskytují v ploše posuzovaného
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záměru nejsou z hlediska ochrany významné není proto důvod dané jedince vyskytující se v zájmovém
území chránit.
V území se nacházejí především běžné druhy živočichů. Celkem bylo zjištěno 135 druhů, z toho 104
druhů bezobratlých a 31 druhů obratlovců. Při okraji zájmové plochy posuzovaného záměru byly
zaznamenány 2 zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (slepýš křehký a ještěrka
obecná) a v blízkosti zájmové lokality byl zaznamenán prskavec větší, jehož výskyt v zájmové lokalitě
nebyl prokázán. Lokalita posuzovaného záměru není optimálním biotopem výše uvedených druhů
živočichů, jádrem biotopu slepýše křehkého a ještěrky obecné je na severu navazující výrazně větší
území Třešňovky, které je dle územního plánu nezastavitelnou plochou. Potravní vazbu na dotčenou
plochu mají zvláště chránění čmeláci rodu Bombus, jejich hnízda na lokalitě zaznamenána nebyla. Zvláště
chráněná kavka obecná a krutihlav obecný byli zaznamenáni pouze při přeletu nad lokalitou,
ekologickou vazbu s řešeným územím nemají.
V řešeném území nebyly zjištěny žádné staré ekologické zátěže.
V zájmovém území se nenacházejí přírodní památky, přírodní parky, památné stromy a zvláště chráněná
území. V zájmovém území se nenacházejí ptačí oblasti ani Evropsky významné lokality sítě NATURA
2000.
Posuzovaný záměr splňuje funkční využití plochy VV dle platného územního plánu SÚ hl. m. Prahy.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je součástí
kapitoly H předkládané dokumentace.
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KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D. I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných
pracovních míst bude záviset na dodavateli stavby.
Fáze provozu
Výstavbou záměru dojde k nabídce kvalitních ploch bydlení včetně drobných obchodních ploch, a to ve
vazbě na kvalitní obsluhu území MHD.
V rámci stavby budou vybudovány poměrně rozsáhlé plochy sadových úprav a pěší komunikace
navazující na stávající pěší obsluhu lokality.
D. I. 1. 1 Vlivy na zdraví obyvatel
Narušení faktorů pohody obyvatelstva
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění především těchto
faktorů, které mají vliv na pohodu obyvatel:
•

zvýšení hladiny akustického tlaku

•

zvýšení znečištění ovzduší

Posouzení vlivu záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší na základě zpracovaných
samostatných odborných studiích je podrobně uvedeno v kapitolách D.I.3, D.I.4 předkládané
dokumentace EIA.
Období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva po přechodnou dobu
zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je možné očekávat především v souvislosti
s dopravou materiálu na stavbu, odvozem zemin, či v souvislosti s hlukem ze stavební činnosti. Ojediněle
tak může docházet i k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místního obyvatelstva, a to především
v době nejhlučnějších fází výstavby (zemních prací, resp. betonáže).
Narušení faktorů pohody obyvatelstva vlivem provozu záměru se vzhledem k velikosti příspěvku záměru
k celkovému znečištění ovzduší nepředpokládá. Vlivem realizace záměru, jehož součástí je instalace
tichého povrchu na komunikaci Spojovací v úseku cca 430 m mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulici
Na Balkáně, dojde v chráněném venkovním prostoru staveb zástavby kolem této části ulice k výraznému
snížení hlukové zátěže v úrovni do 6 dB. Vlivem realizace posuzovaného záměru se tedy celková
akustická situace v zájmovém území zlepší.
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Hodnocení zdravotních rizik
Podrobné posouzení zdravotních rizik ve spojitosti s realizací posuzovaného záměru je provedeno ve
Studii posouzení vlivů stavby na veřejné zdraví, která je přílohou č. 4 předkládané dokumentace. Studie
sestává ze dvou částí:
Část A: Hodnocení zdravotních rizik hluku
Část B: Hodnocení zdravotních rizik chemických škodlivin
Hodnocení zdravotních rizik vychází ze zpracovaného akustické a rozptylové studie, které tvoří přílohy
č. 2 a 3 předkládané dokumentace EIA.
Hodnocení zdravotních rizik je zpracováno v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění, za použití metodik Agentury pro ochranu životního prostředí USA – US EPA
a Světové zdravotnické organizace – WHO a s přihlédnutím k nařízení evropské komise ES 1488/94.
Proces hodnocení zdravotního rizika (Risk Assessment) se sestává ze čtyř kroků:
Identifikace nebezpečnosti – zjišťování jakým způsobem a za jakých podmínek můžou dané faktory
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví,
Charakterizace nebezpečnosti - určení vztahu „dávka – odpověď„ – kvantitativní popis vztahů mezi
dávkou a rozsahem poškození, škodlivého účinku,
Hodnocení expozice – na základě znalosti situace stanovení expozičního scénáře, podmínky expozice,
Charakterizace rizika – integrace (syntéza) dat získaných v předcházejících krocích, kvantitativní
vyjádření míry reálného zdravotního rizika v posuzované situaci.
Jednotlivé, výše uvedené body – identifikace nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, hodnocení
expozice a charakterizace rizika jsou podrobně popsány v příloze č. 4 předkládané dokumentace EIA.
V následujícím textu jsou uvedeny pouze závěry hodnocení zdravotních rizik, a to pro znečištění ovzduší
i hluk.
Hodnocení zdravotních rizik hluku – shrnutí
Hlavním zdrojem hluku souvisejícím s provozem záměru bytový soubor „Trojlístek“ je související
doprava.
Na základě posouzení celkové expozice posuzovaných chráněných objektů lze konstatovat, že v důsledku
realizace záměru nedochází k významnému navýšení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku
hlukem u obyvatel stávající zástavby. Vlivem akustického stínění zdrojů hluku (např. ulice Spojovací)
hmotou záměru lze naopak očekávat u části stávajících objektů mírné snížení podílu obtěžovaných
obyvatel a obyvatel subjektivně rušených ve spánku hlukem z dopravy.
Realizací záměru nedojde k navýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění, resp. rizika infarktu
myokardu u obyvatel v posuzované oblasti v důsledku dlouhodobého působení hluku z dopravy.
Pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku je ve všech výpočtových bodech u nejbližší chráněné zástavby
dodržen příslušný hygienický limit pro denní a noční dobu. Vzhledem k předpokládané úrovni hladin
akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů hluku v prostoru záměru lze konstatovat, že tyto zdroje
se nebudou podílet na zvýšení zdravotního rizika hluku u exponované populace v okolí záměru.
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Hluk ze stavební činnosti nebude překračovat hygienické limity, i přes tuto skutečnost lze očekávat
dočasné zvýšení obtěžování obyvatel přilehlých domů v průběhu výstavby záměru. Je proto nutné
věnovat zvýšenou pozornost zpracování harmonogramu stavby a jeho následnému dodržování, zajistit
kontrolu dodržování opatření ke snížení negativních vlivů stavby a zajistit komunikaci mezi dodavatelem
stavby a obyvateli nejbližších domů.
Na základě provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze konstatovat, že realizací záměru bytový
soubor „Trojlístek“ ve všech posuzovaných stavech (1A, 1B, 1C, 2) nedojde k významnému navýšení
rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví vlivem hluku pro obyvatele stávající zástavby. Vlivem
akustického stínění zdrojů hluku (např. ulice Spojovací) hmotou záměru lze naopak očekávat u části
objektů stávající zástavby mírné snížení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví vlivem hluku (z
tohoto pohledu je mírně příznivější varianta 2 – čtyři samostatné objekty, při jejíž realizaci dochází ve
vyšší míře k odstínění stávající zástavby východně od záměru – v lokalitě bytové zástavby tzv. Zeleného
města). Varianty 1A – 1C lišící se především dopravním napojením záměru na stávající komunikační síť
jsou z hlediska vlivu na veřejné zdraví srovnatelné.
I přes uvedené závěry lze doporučit realizaci navrhovaných protihlukových opatření (pokládka tzv.
tichého povrchu) v úseku Spojovací ul. Záměr přivádí dopravu do hlukově velmi zatížených komunikací
a je proto žádoucí tuto skutečnost kompenzovat přijetím takových protihlukových opatření, která zlepší
akustickou situaci v místě, které bude dopravou související se záměrem nejvíce zatížené a budou
přispívat k minimalizaci nepříznivých účinků hluku na zdraví obyvatel okolní zástavby.
Hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší – shrnutí
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie (příloha č. 3
dokumentace EIA), která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného záměru.
Cílem studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo posoudit vliv expozice znečišťujícím látkám ve
vnějším ovzduší z provozu a výstavby bytových domů s obchodními plochami na území Prahy 9 na zdraví
obyvatel žijících v dotčené lokalitě.
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý,
benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, oxid uhelnatý a benzo(a)pyren. Z těchto
znečišťujících látek je ve výpočtové oblasti nutno očekávat již ve výchozích stavech zvýšené riziko z
expozice částicím PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu. V případě ročních i hodinových koncentrací NO2 a v
případě krátkodobých koncentrací CO byly zaznamenány koncentrace pod hranicí směrné hodnoty
WHO, koncentrace benzenu se pohybují na hranici přijatelné míry rizika.
Vlivem realizace navrženého záměru je možno očekávat mírné zvýšení imisní zátěže, u žádné ze
sledovaných imisních charakteristik však nebylo zaznamenáno významné zvýšení zdravotního rizika ve
smyslu ohrožení zdraví. Z kvantifikace zdravotního rizika spojeného se zvýšenými koncentracemi
jednotlivých látek se ukazuje, že změny jsou jen málo významné a v praxi budou převáženy jinými
faktory. Jedná se tedy o hodnoty ve smyslu ohrožení zdraví nevýznamné.
Závěr
Realizace záměru Trojlístek nepředstavuje významný zásah do životního prostředí. Z hlediska vlivů na
zdraví obyvatel lze říci, že vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu bude poměrně malý. Nejcitelnější vliv
bude mít fáze výstavby, kdy se dá očekávat mírné zhoršení spíše faktorů pohody než rizik pro zdraví
z hlediska ovzduší a hluku. Tento stav však bude pouze dočasný.
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Z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze považovat záměr za akceptovatelný.

D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima
D. I. 2. 1 Vlivy na ovzduší
Hodnocení vlivů posuzovaného záměru na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované rozptylové
studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., květen 2016), která tvoří samostatnou přílohu č. 3
předkládané dokumentace EIA. V rozptylové studii byla hodnocena stávající imisní situace a výhledové
imisní situace v roce 2020 a v horizontu naplnění ÚP hl. m. Prahy. Ve výhledových horizontech byly
hodnoceny vždy výchozí situace a příspěvek hodnoceného záměru, a to ve všech 4 posuzovaných
variantách záměru.
V současné době není trasa Městského okruhu v daném území stabilizována. V dopravních podkladech
(European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), které jsou samostatnou přílohou č. 1
předkládané dokumentace EIA, byla provedena analýza možných variant budoucího umístění chybějící
části Městského okruhu. Vyhodnocení dopadu záměru Trojlístek bylo následně provedeno pro variantu
vedení Městského okruhu dle platného ÚP hl. m. Prahy, který se jeví jako nejméně příznivý scénář
vývoje dopravy v území z hlediska emisních příspěvků vyvolaných dopravou v území. V případě realizace
jiné varianty Městského okruhu bude situace v území lepší, případě obdobná, jako ve variantě dle
platného ÚP hl. m. Prahy.
Imisní limity
Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují přípustnou
úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny přílohou č. 1
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je vedle výše limitu stanoven i tolerovaný
počet překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku.
Tabulka 45 Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Látka
Oxid dusičitý
Benzen
Suspendované částice PM10
Suspendované částice PM2,5

Časový interval

Imisní limit

–

-3

18

-3

–

-3

–

-3

35

-3

–

10 000 µg.m-3

–

1 ng.m-3

–

40 µg.m

200 µg.m

1 rok

5 µg.m

1 rok

40 µg.m

1 den

50 µg.m

1 rok

Oxid uhelnatý

8 hodin

Benzo(a)pyren

1 rok

počet překročení za rok

-3

1 rok
1 hod

Maximální tolerovaný

25 µg.m

Hodnocené polutanty
S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného záměru byly v
rámci rozptylové studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., květen 2016) sledovány průměrné
roční a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého, průměrné roční koncentrace benzenu,
průměrné roční a maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10, průměrné roční
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koncentrace suspendovaných částic PM2,5, maximální hodinové koncentrace oxidu uhelnatého
a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu.
Výpočtové body, výpočtový program
Modelové hodnocení kvality ovzduší v posuzovaném území bylo provedeno v pravidelné trojúhelníkové
síti referenčních bodů s krokem sítě 100 m. V modelových výpočtech bylo také zohledněno okolí
posuzovaného záměru. Referenční body pokrývají plochu o rozloze cca 4,50 km2. Výpočetní oblast byla
zvolena tak, aby zahrnovala jak samotný záměr, tak i přilehlé okolí, které může být jeho provozem
zasaženo. Do výpočtu bylo zahrnuto celkově 557 referenčních bodů.
Referenční bod (RB) představuje místo v území, ve kterém jsou vypočteny charakteristiky znečištění
ovzduší pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. Každý bod této sítě je charakterizován souřadnicemi X,
Y a nadmořskou výškou Z.
Umístění výpočtových bodů je znázorněno na výkresu 1 v příloze č. 3 předkládané dokumentace.
Pro výpočet byl použit model ATEM, který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb. uveden jako jedna z
referenčních metod pro imisní modelování. Jedná se o gaussovský disperzní model rozptylu znečištění,
který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Model je
založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře.
Vyhodnocení – fáze výstavby
Vyhodnocení vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší bylo provedeno na základě emisní bilance pro fázi
zemních prací.
Modelové výpočty byly provedeny v 11 referenčních bodech umístěných v okolí místa výstavby, a to u
nejbližší obytné zástavby a podél příjezdových a odjezdových tras v posuzované lokalitě. Umístění
referenčních bodů je patrné z následujícího obrázku.
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Obrázek 20 Umístění referenčních bodů pro účely RS ve fázi výstavby záměru Trojlístek

Modelové výpočty reprezentují vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší v době průměrného suchého
dne, přičemž je uvažováno současné zapojení všech stavebních strojů v průběhu hodnocené etapy.
Výsledky výpočtů jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. Komentář ohledně vypočtených
příspěvků ve fázi výstavby a následně navržená opatření pro tuto fázi jsou uvedeny níže. Vypočtené
hodnoty představují imisní příspěvky maximálních hodinových koncentrací NO2 a příspěvky průměrných
denních koncentrací suspendovaných prachových částic frakce PM10.
Tabulka 46 Imisní příspěvky ze stavební činnosti [µg.m-3]
Bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Etapa zemních prací
IHk NO2
IHd PM10
63,1
69,1
72,9
81,5
81,2
79,1
70,4
93,7
81,4
85,1
25,7

2,3
3,0
4,0
5,7
5,7
5,2
3,9
10,8
6,4
8,1
0,8

IHk - Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace
IHd – Průměrné denní koncentrace
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Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace
Z výsledků modelových výpočtů je patrné, že příspěvky k hodinovým koncentracím NO2 budou u nejvíce
ovlivněné obytné zástavby (bod č. 8) činit cca 94 µg.m-3. V dalších několika bodech byly vypočteny
hodnoty 80 – 90 µg.m-3.
Hodnota imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Nejvyšší
příspěvky stavebních prací nelze sčítat s nejvyššími výchozími hodnotami v území, proto byly provedeny
další modelové výpočty, a to pro ověření, zda může docházet k překračování imisního limitu vlivem
výstavby. Jak ukázaly modelové výpočty, ani s vlivem stavebních prací není třeba očekávat v žádném z
výpočtových bodů překračování imisního limitu.
Níže jsou formulována opatření s cílem zamezit překračování imisního limitu, která jsou součástí
projektové dokumentace stavby.
Suspendované částice PM10 – průměrné denní koncentrace
Z výsledků modelových výpočtů je patrné, že příspěvky k denním koncentracím částic PM10 budou
u nejvíce ovlivněné obytné zástavby (bod č. 8) činit 10,8 µg.m-3. V několika dalších bodech byly
vypočteny příspěvky 5 – 8 µg.m-3.
Imisní limit pro 24hodinové koncentrace PM10 je stanoven na 50 µg.m-3 pro 36. nejvyšší hodnotu. Tato
hodnota může být v zájmovém území překročena (zejména v závislosti na aktuálních meteorologických
podmínkách). Počet překročení imisního limitu v době výstavby však nelze modelově stanovit. Pro
snížení vlivů stavby na kvalitu ovzduší je nutné realizovat řadu doprovodných ochranných opatření, která
jsou uvedená níže. Tato opatření jsou součástí projektové dokumentace stavby.
Opatření pro omezení vlivů stavebních prací na kvalitu ovzduší
Pro omezení vlivů na kvalitu ovzduší při stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí plánované stavby
jsou navržena následující opatření:
•

v případě dlouhotrvajícího sucha a silnějšího větru omezit stavební práce, případně zamezit
šíření prachových částic do okolí clonami po obvodu staveniště

•

v průběhu celé výstavby provádět důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace,
pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště

•

minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně nejvíce
pojížděné úseky na staveništi zpevnit

•

vypínat motory, pokud nebudou v činnosti, za nepříznivých rozptylových podmínek (mlha,
inverze) omezit souběh činností těžké strojní mechanizace na polovinu pracovní doby

•

zaplachtovat automobily, které budou odvážet surovinu s frakcí menší než 4 mm

•

v době déletrvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění stavenišť, přesypová místa na staveništi
(nakládka materiálu na vozidla) vybavit mobilním skrápěcím nebo mlžícím zařízením, které bude
spouštěno v době déletrvajícího sucha
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Vyhodnocení – fáze provozu
Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace
Stávající stav
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 21,5 µg.m-3, nejvyšší koncentrace lze
očekávat na úrovni do 25 µg.m-3, a to na jižním a severozápadním okraji výpočtové oblasti. Naopak
nejnižší hodnoty byly vypočteny na severovýchodním okraji výpočtové oblasti, kde se pohybují okolo
20 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého stanovený ve výši 40 µg.m-3, limit je splněn
na celém zájmovém území.
Výhledový stav (2020) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty 21,0 – 21,5 µg.m-3, nejvyšší koncentrace
lze očekávat na úrovni do 24 µg.m-3, a to na jižním a severozápadním okraji výpočtové oblasti. Naopak
nejnižší hodnoty byly vypočteny na severovýchodním okraji výpočtové oblasti, kde se budou pohybovat
okolo 20 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého stanovený ve výši 40 µg.m-3 bude splněn v
celé výpočtové oblasti.
Výhledový stav (2020) – vliv záměru
Nejvyšší nárůst koncentrací byl vypočten přímo v prostoru záměru, a to do 0,06 µg.m-3. V širším okolí
záměru bude jeho příspěvek činit jen několik setin µg.m-3. V závislosti na dopravním napojení
hodnocených variant záměru se mírně liší rozložení jednotlivých pásem, rozdíly v celkových hodnotách
jsou však jen málo významné.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, není vlivem provozu záměru třeba očekávat překračování
imisního limitu v žádné části zájmového území.
Samostatně byl vyhodnocen také příspěvek náhradního zdroje elektrické energie. Ten bude činit nejvýše
0,012 µg.m-3, a to v prostoru při východním okraji záměru.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 22,5 µg.m-3, nejvyšší koncentrace
pak lze očekávat na úrovni okolo 25 µg.m-3, a to jižně od záměru, v okolí křížení Českobrodské ulice s
trasou silničního okruhu. Naopak nejnižší hodnoty byly vypočteny na východě výpočtové oblasti, kde se
budou pohybovat pod hranicí 21 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého stanovený ve výši 40 µg.m-3 bude splněn
na celém zájmovém území.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – vliv záměru
Nejvyšší nárůst koncentrací byl vypočten přímo v prostoru záměru, a to do 0,04 µg.m-3. V širším okolí
záměru bude jeho příspěvek činit jen několik setin µg.m-3. V závislosti na dopravním napojení se mírně
liší rozložení jednotlivých pásem, rozdíly v celkových hodnotách jsou však jen málo významné.
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Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, vlivem uvedení záměru do provozu nedojde u žádného
referenčních bodů ve výpočtové oblasti k překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace
oxidu dusičitého.
Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace
Stávající stav
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty na úrovni okolo 130 µg.m-3, nejvyšší
koncentrace byly vypočteny na jihovýchodním okraji zájmového území, a to zcela lokálně nad hranicí
200 µg.m-3. Naopak nejnižší hodnoty lze očekávat na severozápadním okraji výpočtové oblasti, kde se
lokálně pohybují pod hranicí 100 µg.m-3.
Imisní limit je pro maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého stanovený ve výši 200 µg.m-3.
Hodnoty nad touto hranicí byly vypočteny pouze v 8 referenčních bodech na samotném okraji
zájmového území. Více než 18 případů překročení za rok pak bylo vypočteno v sedmi z nich. Překročení
imisního limitu tak bylo zaznamenáno na 1,3 % zájmového území.
Výhledový stav (2020) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty na úrovni okolo 130 µg.m-3, nejvyšší
koncentrace byly vypočteny na jihovýchodním okraji zájmového území, a to zcela lokálně nad hranicí
200 µg.m-3. Naopak nejnižší hodnoty lze očekávat na severozápadním okraji výpočtové oblasti, kde se
budou lokálně pohybovat pod hranicí 100 µg.m-3.
Imisní limit je pro maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého stanovený ve výši 200 µg.m-3.
Hodnoty nad touto hranicí byly vypočteny pouze v 8 referenčních bodech na samotném okraji
zájmového území. Více než 18 případů překročení za rok pak bylo vypočteno v sedmi z nich. Překročení
imisního limitu tak bylo zaznamenáno na 1,3 % zájmového území.
Výhledový stav (2020) – vliv záměru
Vlivem běžného provozu navrhovaného záměru (bez vlivu provozu náhradního zdroje elektrické
energie), se rozložení pásem imisní zátěže prakticky nezmění. Nejvyšší nárůst koncentrací byl pro
varianty 1A, 1B a 1C vypočten v rozmezí 0,30 – 0,35 µg.m-3, pro variantu 2 pak 0,70 µg.m-3, a to vždy v
prostoru ulice Spojovací, severozápadně od záměru.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, v žádném z referenčních bodů, kde ve výchozím stavu není
překračována limitní hodnota, není třeba očekávat zvýšení koncentrací nad hranici imisního limitu ani
zvýšení počtu překročení nad hranici 18 případů za rok. Na plnění imisního limitu v zájmovém území
tedy provoz záměru nebude mít vliv.
Samostatně byl vyhodnocen také příspěvek náhradního zdroje elektrické energie. V případě souběhu
nejhorších rozptylových podmínek a provozu zdroje v režimu výpadku může činit až 800 µg.m-3.
U nejvíce ovlivněné obytné zástavby lze očekávat nejvyšší příspěvek okolo 400 µg.m-3 .
Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti, kde se projeví vliv náhradního zdroje elektrické energie, nebude
ve výchozím stavu imisní limit překročen a počet provozních hodin náhradního zdroje bude činit nejvýše
několik případů za rok, není třeba očekávat překračování imisního limitu vlivem provozu zařízení. Kromě
toho, pravděpodobnost, že v reálné situaci dojde k souběhu provozu zdroje v režimu plného chodu s
nejhoršími rozptylovými podmínkami, je poměrně malá.

- EKOLA group, spol. s r.o. -

117

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty na úrovni 125 – 130 µg.m-3, nejvyšší
koncentrace byly vypočteny na jihovýchodním okraji zájmového území, a to zcela lokálně nad hranicí
200 µg.m-3. Naopak nejnižší hodnoty lze očekávat na severozápadním okraji výpočtové oblasti, kde se
budou lokálně pohybovat pod hranicí 100 µg.m-3.
Imisní limit je pro maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého stanovený ve výši 200 µg.m-3.
Hodnoty nad touto hranicí byly vypočteny pouze v 8 referenčních bodech na samotném okraji
zájmového území. Více než 18 případů překročení za rok pak bylo vypočteno v sedmi z nich. Překročení
imisního limitu tak bylo zaznamenáno na 1,3 % zájmového území.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – vliv záměru
Nejvyšší nárůst koncentrací byl vypočten v rozmezí 0,2 – 0,3 µg.m-3 (ve variantách 1A, 1B a 1C)
a 0,6 µg.m-3 ve variantě 2. Změny v imisní zátěži se však projeví jen neznatelnou změnou v průběhu
izolinií.
V žádném z referenčních bodů, kde ve výchozím stavu není překračována limitní hodnota, nebylo vlivem
běžného provozu záměru (bez vlivu provozu náhradního zdroje elektrické energie) vypočteno zvýšení
koncentrací nad hranici 200 µg.m-3 ani zvýšení počtu překročení limitu nad hranici 18 případů za rok.
Benzen – průměrné roční koncentrace
Stávající stav
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 0,45 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace
lze očekávat podél významnějších komunikací na jižním okraji výpočtové oblasti (například ulice
Malešická), a to okolo 0,80 µg.m-3. Naopak nejnižší koncentrace byly vypočteny na úrovni pod
0,40 µg.m-3, a to především na severovýchodě zájmového území.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu stanovený ve výši 5 µg.m-3 je splněn v celém
zájmovém území.
Výhledový stav (2020) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 0,45 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace
lze očekávat podél významnějších komunikací na jižním okraji výpočtové oblasti (například ulice
Malešická), a to okolo 0,75 µg.m-3. Naopak nejnižší koncentrace byly vypočteny na úrovni pod
0,40 µg.m-3, a to především na severovýchodě zájmového území.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu stanovený ve výši 5 µg.m-3 bude splněn v celém
zájmovém území.
Výhledový stav (2020) – vliv záměru
Nejvyšší příspěvek záměru byl vypočten v rozmezí 0,014 – 0,016 µg.m-3 a to v těsné blízkosti záměru.
Celkový příspěvek záměru se v jednotlivých variantách záměru liší jen mírně, rozdíly mezi variantami se
projeví spíše prostorovým rozložením rozdílových hodnot v nejbližším okolí záměru.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, nedojde vlivem uvedení záměru do provozu v žádné části
výpočtové oblasti k překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzenu.
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Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty 0,50 – 0,55 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace
lze očekávat podél ulice Spojovací a lokálně také na jihu zájmového území, podél ulic Malešická a
U nákladového nádraží, kde lze očekávat koncentrace do 0,85 µg.m-3. Naopak nejnižší hodnoty byly
vypočteny na východě výpočtové oblasti, kde se budou pohybovat pod hranicí 0,4 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu stanovený ve výši 5 µg.m-3 bude splněn v celém
zájmovém území.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – vliv záměru
Nejvyšší příspěvek záměru byl vypočten okolo 0,008 µg.m-3 a to v těsné blízkosti záměru. Celkový
příspěvek záměru se v jednotlivých variantách liší jen mírně, rozdíly mezi variantami se projeví spíše
prostorovým rozložením rozdílových hodnot v nejbližším okolí záměru.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, nedojde vlivem uvedení záměru do provozu v žádné části
výpočtové oblasti k překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzenu.
Suspendované částice frakce PM10 – průměrné roční koncentrace
Stávající stav
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 24 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace lze
očekávat na severním okraji zájmového území, kde budou dosahovat nejvýše 30 µg.m-3. Naopak nejnižší
hodnoty byly vypočteny na jihu a východě výpočtové oblasti, kde se pohybují pod hranicí 24 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 stanovený ve výši 40 µg.m-3 je
splněn na celém zájmovém území.
Výhledový stav (2020) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 24 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace lze
očekávat na severním okraji zájmového území, kde budou dosahovat nejvýše 30 µg.m-3. Naopak nejnižší
hodnoty byly vypočteny na jihu a východě výpočtové oblasti, kde se budou pohybovat pod hranicí
24 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 stanovený ve výši 40 µg.m-3
bude splněn na celém zájmovém území.
Výhledový stav (2020) – vliv záměru
Nejvyšší nárůst koncentrací byl vypočten pro varianty 1A, 1B a 1C v rozmezí 0,06 – 0,07 µg.m-3, ve
variantě 2 pak okolo 0,09 µg.m-3, a to v prostoru dopravního napojení záměru na okolní komunikace.
V širším okolí budou příspěvky činit několik setin µg.m-3.
Samostatně byl vyhodnocen také příspěvek náhradního zdroje elektrické energie, který bude činit
nejvýše 0,001 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 částic PM10.
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Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty 24,5 – 25,0 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace
lze očekávat na severním zájmového území, kde budou dosahovat nejvýše 30 µg.m-3. Naopak nejnižší
hodnoty byly vypočteny na jihu a východě výpočtové oblasti, kde se budou pohybovat pod hranicí
24 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 stanovený ve výši 40 µg.m-3
bude splněn na celém zájmovém území.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – vliv záměru
Nejvyšší nárůst koncentrací byl vypočten pro varianty 1A, 1B a 1C v rozmezí 0,06 – 0,07 µg.m-3, ve
variantě 2 pak okolo 0,09 µg.m-3, a to v prostoru dopravního napojení záměru na okolní komunikace.
V širším okolí budou příspěvky činit několik setin 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 částic PM10.
Suspendované částice frakce PM10 – maximální denní koncentrace
Stávající stav
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 160 µg.m-3, nejvyšší koncentrace
byly vypočteny na severním okraji výpočtové oblasti, a to na úrovni okolo 220 µg.m-3. Naopak nejnižší
hodnoty lze očekávat na jihu a východě zájmového území, kde se pohybují pod hranicí 150 µg.m-3.
Imisní limit pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 50 µg.m-3.
Vypočtené hodnoty nelze s hodnotou limitu přímo porovnávat, pro splnění limitu je určující počet
překročení limitní hodnoty během roku. Tolerováno je 35 překročení, což je 9,6 % roční doby. To
znamená, že dle platné legislativy je limit pro 24hodinové koncentrace překročen tam, kde se hodnoty
vyšší než 50 µg.m-3 vyskytují více než 35× za rok.
Více než stanovených 9,6 % roční doby není třeba očekávat v žádné části zájmového území, nejvyšší
četnost překročení byla vypočtena na severním okraji, a to okolo 8 %. Přímo v prostoru záměru lze
očekávat četnost překročení v rozmezí 6,0 – 6,5 % roční doby.
Imisní limit je ve stávajícím stavu splněn na celém výpočtovém území.
Výhledový stav (2020) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 160 µg.m-3, nejvyšší koncentrace
byly vypočteny na severním okraji výpočtové oblasti, a to na úrovni okolo 220 µg.m-3. Naopak nejnižší
hodnoty lze očekávat na jihu a východě zájmového území, kde se budou pohybovat pod hranicí 150
µg.m-3.
Imisní limit pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 50 µg.m-3.
Tyto hodnoty nelze s hodnotou limitu přímo porovnávat, pro splnění limitu je určující počet překročení
limitní hodnoty během roku. Tolerováno je 35 překročení, což je 9,6 % roční doby. To znamená, že dle
platné legislativy je limit pro 24hodinové koncentrace překročen tam, kde se hodnoty vyšší než 50 µg/m3
vyskytují více než 35× za rok.
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Rozložení doby překročení imisního limitu pro denní koncentrace částic PM10 je zachyceno na výkresu
33 rozptylové studie. Více než stanovených 9,6 % roční doby není třeba očekávat v žádné části
zájmového území, nejvyšší četnost překročení byla vypočtena na severním okraji, a to okolo 8 %. Přímo
v prostoru záměru lze očekávat četnost překročení v rozmezí 6,0 – 6,5 % roční doby.
Imisní limit tedy bude ve výchozím stavu splněn na celém území.
Výhledový stav (2020) – vliv záměru
Pásma imisní zátěže se mezi jednotlivými variantami prakticky neliší, nejvyšší nárůst koncentrací byl
vypočten na úrovni do 0,9 µg.m-3. Vzhledem k výchozím hodnotám se jedná o zcela nevýznamnou
změnu.
Samostatně byl vyhodnocen také příspěvek náhradního zdroje elektrické energie, který bude činit
nejvýše 1,5 µg.m-3, a to v těsné blízkosti od záměru.
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.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 160 µg.m-3, nejvyšší koncentrace
byly vypočteny na severním okraji výpočtové oblasti, a to na úrovni okolo 220 µg.m-3. Naopak nejnižší
hodnoty lze očekávat na jihu a východě zájmového území, kde se budou pohybovat pod hranicí
150 µg.m-3.
Imisní limit pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 50 µg.m-3.
Tyto hodnoty nelze s hodnotou limitu přímo porovnávat, pro splnění limitu je určující počet překročení
limitní hodnoty během roku. Tolerováno je 35 překročení, což je 9,6 % roční doby. To znamená, že dle
platné legislativy je limit pro 24hodinové koncentrace překročen tam, kde se hodnoty vyšší než
50 µg.m-3 vyskytují více než 35× za rok.
Rozložení doby překročení imisního limitu pro denní koncentrace částic PM10 je zachyceno na výkresu 74
rozptylové studie. Více než stanovených 9,6 % roční doby není třeba očekávat v žádné části zájmového
území, nejvyšší četnost překročení byla vypočtena na severním okraji výpočtové oblasti, a to okolo 8 %.
Přímo v prostoru záměru lze očekávat četnost překročení v rozmezí 6,0 – 6,5 % roční doby.
Imisní limit tedy bude ve výchozím stavu splněn na celém území.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – vliv záměru
Pásma imisní zátěže se mezi jednotlivými variantami prakticky neliší, nejvyšší nárůst koncentrací byl
vypočten na úrovni do 0,9 µg.m-3. Vzhledem k výchozím hodnotám se jedná o zcela nevýznamnou
změnu.
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.
Suspendované částice frakce PM2,5 – průměrné roční koncentrace
Stávající stav
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 13,5 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace
byly vypočteny na severním okraji výpočtové oblasti, a to do 15 µg.m-3. Naopak nejnižší hodnoty lze
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očekávat na jihozápadě a na východním okraji výpočtové oblasti, kde se pohybují na úrovni okolo
13 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 stanovený ve výši 25 µg.m-3 je
splněn na celém zájmovém území.
Výhledový stav (2020) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 13,5 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace
byly vypočteny na severním okraji výpočtové oblasti, a to do 15 µg.m-3. Naopak nejnižší hodnoty lze
očekávat na jihozápadě a na východním okraji výpočtové oblasti, kde se budou pohybovat na úrovni
okolo 13 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 stanovený ve výši 25 µg.m-3
bude splněn na celém zájmovém území.
Výhledový stav (2020) – vliv záměru
Nejvyšší nárůst koncentrací byl vypočten v rozmezí 0,020 – 0,025 µg.m-3, rozdíly v celkových příspěvcích
mezi jednotlivými variantami jsou jen málo významné (jednotlivé varianty negenerují rozdílné intenzity
dopravy), spíše se projevuje změna v prostorovém rozložení imisních pásem dle varianty dopravního
napojení záměru. V širším okolí bude příspěvek záměru činit méně než 0,010 µg.m-3.
Samostatně byl vyhodnocen také příspěvek náhradního zdroje elektrické energie, který bude činit
nejvýše 0,001 µg.m-3, a to v těsné blízkosti záměru.
V žádném výpočtovém bodě nebylo zaznamenáno vlivem provozu záměru zvýšení průměrných ročních
koncentrací suspendovaných částic PM2,5 nad hranici imisního limitu.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty 13,5 – 14,0 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace
byly vypočteny na severním okraji výpočtové oblasti, a to do 15 µg.m-3. Naopak nejnižší hodnoty lze
očekávat na jihozápadě a na východním okraji výpočtové oblasti, kde se budou pohybovat na úrovni
okolo 13 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 stanovený ve výši 25 µg.m-3
bude splněn na celém zájmovém území.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – vliv záměru
Nejvyšší nárůst koncentrací byl vypočten okolo 0,020 µg.m-3, rozdíly v celkových příspěvcích mezi
jednotlivými variantami jsou jen málo významné (jednotlivé varianty negenerují rozdílné intenzity
dopravy), spíše se projevuje změna v prostorovém rozložení imisních pásem dle varianty dopravního
napojení záměru. V širším okolí bude příspěvek záměru činit méně než 0,010 µg.m-3.
V žádném výpočtovém bodě nebylo zaznamenáno vlivem provozu záměru zvýšení průměrných ročních
koncentrací suspendovaných částic PM2,5 nad hranici imisního limitu.
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Oxid uhelnatý – maximální hodinové koncentrace
Stávající stav
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty v rozmezí cca 1000 – 1300 µg.m-3. Nejvyšší
koncentrace (lokálně do 2700 µg.m-3) byly vypočteny v okolí některých významných křižovatek. Nejnižší
hodnoty lze očekávat na severovýchodním okraji výpočtové oblasti, kde se pohybují pod hranicí
800 µg.m-3.
Imisní limit pro osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého je stanoven na úrovni 10 000 µg.m-3. Výše
uvedené hodnoty jsou maximální hodinové koncentrace, které jsou oproti osmihodinovým
koncentracím ještě vyšší. Z toho plyne, že v celém zájmovém území je imisní limit splněn se značnou
rezervou.
Výhledový stav (2016) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty v rozmezí cca 1000 – 1300 µg.m-3. Nejvyšší
koncentrace (lokálně do 2700 µg.m-3) byly vypočteny v okolí některých významných křižovatek. Nejnižší
hodnoty lze očekávat na severovýchodním okraji výpočtové oblasti, kde se pohybují pod hranicí 800
µg.m-3.
Imisní limit pro osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého je stanoven na úrovni 10 000 µg.m-3. Výše
uvedené hodnoty jsou maximální hodinové koncentrace, které jsou oproti osmihodinovým
koncentracím ještě vyšší. Z toho plyne, že v celém zájmovém území bude imisní limit splněn se značnou
rezervou.
Výhledový stav (2016) – vliv záměru
Průběh izolinií je ve všech variantách prakticky totožný. Nejvyšší nárůst byl vypočten severovýchodně od
záměru, a to v rozmezí 17 – 24 µg.m-3. Opět lze konstatovat, že se jedná o hodnoty jen velmi málo
významné a rozdíl mezi variantami záměru je tak zanedbatelný.
Samostatně byl vyhodnocen také příspěvek náhradního zdroje elektrické energie, který bude činit
nejvýše 600 µg.m-3, a to v těsné blízkosti severovýchodně od záměru. V nejvíce ovlivněné zástavbě lze
očekávat příspěvek do 400 µg.m-3.
Vlivem provozu záměru nedojde k překročení imisního limitu pro osmihodinové koncentrace, ten bude
i ve stavu s provozem záměru (i během případného provozu náhradního zdroje) splněn s výraznou
rezervou.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – bez záměru
Nejvyšší koncentrace (lokálně do 2800 µg.m-3) byly vypočteny v okolí některých významných křižovatek.
Nejnižší hodnoty lze očekávat na severovýchodním okraji výpočtové oblasti, kde se pohybují pod hranicí
800 µg.m-3.
Imisní limit pro osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého je stanoven na úrovni 10 000 µg.m-3. Výše
uvedené hodnoty jsou maximální hodinové koncentrace, které jsou oproti osmihodinovým
koncentracím ještě vyšší. Z toho plyne, že v celém zájmovém území bude imisní limit splněn se značnou
rezervou.
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Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – vliv záměru
Průběh izolinií je ve všech variantách prakticky totožný. Nejvyšší nárůst byl vypočten severovýchodně od
záměru, a to v rozmezí 10 – 14 µg.m-3. Opět lze konstatovat, že se jedná o hodnoty jen velmi málo
významné a rozdíl mezi variantami je tak zanedbatelný.
Vlivem provozu záměru nedojde k překročení imisního limitu pro osmihodinové koncentrace, ten bude i
ve stavu s provozem záměru splněn s výraznou rezervou.
Benzo(a)pyren – průměrné roční koncentrace
Stávající stav
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty v rozmezí 0,03 – 0,04 ng.m-3, nejvyšší
příspěvky lze očekávat podél ulice Spojovací, a to do 0,08 ng.m-3. Naopak nejnižší hodnoty byly
vypočteny ve východní části výpočtové oblasti, kde se pohybují pod hranicí 0,20 ng.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu je stanoven ve výši 1 ng.m-3. Modelové
výpočty však hodnotí pouze příspěvky automobilové dopravy, výsledné hodnoty tedy nelze přímo
srovnávat.
Výhledový stav (2020) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty okolo 0,04 ng.m-3, nejvyšší příspěvky lze
očekávat v okolí křižovatky ulic Spojovací a K Žižkovu, případně podél ulice Českobrodské, a to do
0,08 ng.m-3. Naopak nejnižší hodnoty byly vypočteny ve východní části výpočtové oblasti, kde se budou
pohybovat pod hranicí 0,20 ng.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu je stanoven ve výši 1 ng.m-3. Modelové
výpočty však hodnotí pouze příspěvky automobilové dopravy, výsledné hodnoty tedy nelze přímo
srovnávat.
Výhledový stav (2020) – vliv záměru
Nejvyšší nárůst byl vypočten na úrovni 0,002 – 0,003 ng.m-3, přičemž rozdíl ve variantách záměru spočívá
opět spíše v prostorovém rozložení rozdílových hodnot.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – bez záměru
Přímo v místě navrhovaného záměru byly vypočteny hodnoty 0,08 – 0,12 ng.m-3, nejvyšší příspěvky lze
očekávat v prostoru křížení ulice Českobrodské s okruhem, a to na úrovni lokálně do 0,30 ng.m-3. Naopak
nejnižší hodnoty byly vypočteny na západním okraji výpočtové oblasti, kde se budou pohybovat okolo
0,08 ng.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu je stanoven ve výši 1 ng.m-3. Modelové
výpočty však hodnotí pouze příspěvky automobilové dopravy, výsledné hodnoty tedy nelze přímo
srovnávat.
Výhledový stav (Naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca 2030) – vliv záměru
Nejvyšší nárůst vlivem provozu záměru byl vypočten v blízkosti záměru, a to o 0,002 ng.m-3 ve variantách
1A, 1B a 1C a o 0,003 ng.m-3 ve variantě 2.
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Shrnutí
V rozptylové studii (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., květen 2016) byla hodnocena stávající
imisní situace a výhledové imisní situace v roce 2020 a v horizontu naplnění ÚP hl. m. Prahy. Ve
výhledových horizontech byly hodnoceny vždy výchozí situace a příspěvek hodnoceného záměru, a to ve
všech 4 posuzovaných variantách.
•

varianta 1A věžový objekt – dopravní napojení z východu

•

varianta 1B věžový objekt – dopravní napojení z okružní křižovatky

•

varianta 1C věžový objekt – dopravní napojení z východu i okružní křižovatky

•

varianta 2 – čtyři samostatné objekty (dopravní napojení invariantně)

Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že ve stávajícím stavu i ve výchozích stavech v roce 2020
a v období naplnění ÚP hl. m. Prahy budou v zájmovém území splněny téměř všechny sledované imisní
limity, výjimkou jsou hodinové koncentrace NO2, jejichž limit může být zcela lokálně překročen na okraji
zájmového území. V případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu jsou ve studii hodnoceny
pouze příspěvky automobilové dopravy, avšak z dat o stávající kvalitě ovzduší vyplývá, že imisní limit
může být překročen i v budoucnosti v celé výpočtové oblasti. Tento jev je ovšem typický pro většinu
území hl. m. Prahy.
Vlivem provozu záměru v roce 2020 byl vypočten nárůst průměrných ročních koncentrací na úrovni
nejvýše:
•

oxid dusičitý – 0,06 µg.m-3

•

benzen – 0,016 µg.m-3

•

částice PM10 – 0,09 µg.m-3

•

částice PM2,5 – 0,025 µg.m-3

•

benzo(a)pyren – 0,003 ng.m-3 (tzn. 0,3 % hygienického limitu)

Vlivem provozu záměru v horizontu naplnění ÚP hl. m. Prahy byl vypočten nárůst průměrných ročních
koncentrací na úrovni nejvýše:
•

oxid dusičitý – 0,04 µg.m-3

•

benzen – 0,008 µg.m-3

•

částice PM10 – 0,09 µg.m-3

•

částice PM2,5 – 0,020 µg.m-3

•

benzo(a)pyren – 0,003 ng.m-3 (tzn. 0,3 % hygienického limitu)

Samostatně byly vyčísleny i příspěvky provozu náhradního zdroje elektrické energie, které budou činit:
oxid dusičitý – 0,012 µg.m-3
částice PM10 – méně než 0,001 µg.m-3
částice PM2,5 – méně než 0,001 µg.m-3
Možné překročení imisního limitu vlivem záměru nebylo zaznamenáno v žádné části zájmového území.
V případě krátkodobých koncentrací byly ve výhledovém roce 2020 nejvyšší nárůsty vypočteny na
úrovni:
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IHk oxid dusičitý – 0,35 µg.m-3

•

IHd částice PM10 – 0,9 µg.m-3

•

IHk oxid uhelnatý – 24 µg.m-3
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V případě krátkodobých koncentrací byly ve výhledovém horizontu naplnění ÚP hl. m. Prahy nejvyšší
nárůsty vypočteny na úrovni:
•

IHk oxid dusičitý – 0,6 µg.m-3

•

IHd částice PM10 – 0,9 µg.m-3

•

IHk oxid uhelnatý – 14 µg.m-3

V případě krátkodobých koncentrací budou příspěvky náhradního zdroje elektrické energie činit nejvýše:
•

IHk oxid dusičitý – 800 µg.m-3

•

IHd částice PM10 – 1,5 µg.m-3

•

IHk oxid uhelnatý – 600 µg.m-3

Ani v případě krátkodobých koncentrací nebylo vlivem běžného provozu záměru vypočteno možné
překračování imisních limitů nebo zvýšení počtu překročení. Pouze v případě provozu náhradního zdroje
v režimu výpadku nelze vyloučit výskyt nadlimitních hodnot, ovšem vzhledem k očekávané četnosti
provozu je reálný výskyt jen málo pravděpodobný a není třeba očekávat zvýšení počtu překročení limitu
nad povolených 18 případů za rok.
Vzhledem k možnému ovlivnění okolní zástavby je však třeba doporučit omezení provozních zkoušek na
období, kdy nejsou zhoršené rozptylové podmínky.
V rozptylové studii byl také hodnocen vliv stavebních prací na imisní situaci v lokalitě. V případě
hodinových koncentrací NO2 byly nejvyšší příspěvky vypočteny na úrovni okolo 90 µg.m-3. Vypočtené
příspěvky nelze přímo sčítat s výchozími imisními hodnotami v zájmovém území, jak vyplývá
z provedených výpočtů, není třeba očekávat překračování imisního limitu vlivem výstavby v žádné části
zájmového území.
Nejvyšší příspěvky k denním koncentracím částic PM10 byly vypočteny na úrovni do 10,8 µg.m-3. Imisní
limit pro 24hodinové koncentrace PM10 je stanoven na 50 µg.m-3 pro 36. nejvyšší hodnotu. V zájmovém
území se mohou vyskytnout nadlimitní hodnoty (i v průběhu výstavby), počet překročení imisního limitu
po dobu výstavby však nelze modelově stanovit. Hodnocené stavební práce budou v lokalitě působit
pouze po časově omezenou dobu, nebude se navíc jednat o celoroční působení, vliv na překračování
imisního limitu pro denní koncentrace PM10 bude tak menší (tolerováno je 35 překročení během celého
roku).
Opatření pro snížení vlivu stavebních prací na imisní situaci v zájmovém území
Vzhledem k vlivu stavby na imisní situaci byla navržena opatření pro snížení vlivu stavebních prací na
imisní situaci jak u oxidu dusičitého, tak i suspendovaných prachových částic, která jsou součástí
projektové dokumentace stavby. Tato opatření jsou uvedena výše v této kapitole a v kapitole B.I.6
předkládané dokumentace EIA.
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Kompenzační opatření pro fázi provozu záměru
Z modelových výpočtů rozptylové studie vyplývá, že absolutní příspěvky záměru k imisní zátěži jsou malé
a nevýznamné. Dle platné legislativy - zákon č. 201/2012 Sb., v platném znění a vyhláška č. 415/2012
Sb., v platném znění je možné umísťovat zdroje znečišťování ovzduší i do území, kde dochází k
překračování imisních limitů znečišťujících látek, a to v případech, kdy by umístěním provozu zdrojů
znečišťování ovzduší nedošlo k překročení úrovně znečištění o více než 1 % imisního limitu dané
znečišťující látky s dobou průměrování 1 kalendářní rok. U sledovaných látek nedochází provozem
záměru k překročení úrovně znečištění o více než 1 % limitu průměrné roční koncentrace dané
znečišťující látky stanovené platnou legislativou.
Vzhledem ke skutečnosti, že v území se předpokládá překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren, a to
i když příspěvek záměru k celkové imisní zátěži benzo(a)pyrenem nepřekračuje hranici 1 % imisního
limitu, je doporučeno, aby investor učinil kompenzační opatření, které sníží zátěž území
benzo(a)pyrenem. Opatření spočívají ve výsadbě zeleně v takovém rozsahu, aby byl kompenzován
nárůst emisí benzo(a)pyrenu záměrem.
Pro účel návrhu kompenzačních opatření ke snížení zátěže životního prostředí benzo(a)pyrenem a PM10
při realizaci záměru Trojlístek byla vypracována samostatná studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů,
s. r. o., květen 2016), která tvoří přílohu č. 11 předkládané dokumentace EIA.
Pro určení rozsahu kompenzačních opatření byl použit metodický návod vydaný Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR v listopadu 2012 na svých 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.
V rámci vyhodnocení byly kromě emisí benzo(a)pyrenu vyhodnoceny i emise suspendovaných částic
PM10. Pro návrh kompenzačních opatření jsou důležité emise produkované vlastním objektem, je však
nutné zohlednit i emise produkované dopravou na přilehlé komunikační síti.
Příspěvky BaP a PM10 generované záměrem budou kompenzovány novými výsadbami zeleně
realizovanými v rámci posuzované stavby. Náhradní výsadba za kácenou zeleň bude provedena na
pozemku stavby na pozemcích ve vlastnictví investora.
Z provedeného porovnání množství emisí generovaných navrhovaným záměrem a schopnosti
vysazovaných stromů zachytávat předmětné polutanty je zřejmé, že výsadba dvou stromů o minimálním
objemu koruny 4 m3 (nad rámec dřevin vysazovaných pro kompenzaci kácení) v blízkosti nového objektu
bude dostatečně kompenzovat nárůst emisí vyvolaných jeho provozem.
V následující tabulce jsou přehledně uvedeny celkové počty kácených a vysazovaných dřevin pro
jednotlivé posuzované varianty.
Tabulka 47 Počty a plochy vysazovaných a kácených dřevin pro jednotlivé varianty
Varianta
záměru
1A
1B
1C
2

Počet kácených
stromů (ks)
134
128
136
144

Počet vysazovaných
stromů (ks)
144
138
146
154

Plocha vysazovaných
keřových porostů (m2)
33,1
81,4
284,2
375,2

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že navrhovaná zeleň bude zcela kompenzovat zeleň kácenou. Pro
každou z variant je navrhováno o 10 stromů k výsadbě více, než bude dřevin kácených. Navržené
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výsadby budou tedy v každém případě převyšovat doporučená opatření ke snížení zátěže životního
prostředí benzo(a)pyrenem a PM10 při realizaci záměru Trojlístek.
Závěr
Z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko
pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření uvedená
v kap. B.I.6. předkládané dokumentace EIA, která jsou součástí projektové dokumentace stavby.

D. I. 2. 2 Vlivy na klima
Při hodnocení možných vlivů záměru na klima je nutno uvažovat klima v jednotlivých prostorových
měřítcích, tj. v měřítku makroklimatu, mezoklimatu, místního klimatu a mikroklimatu.
Makroklima můžeme definovat jako režim meteorologických dějů, který se vyvíjí a formuje pod vlivem
interakcí mezi atmosférou a aktivním povrchem, podmíněných energetickou bilancí systému,
velkoprostorovou cirkulací převládajícím charakterem aktivního povrchu. Pro makroklima jsou
charakteristické víry s poloměry křivosti řádově desítky kilometrů.
Mezoklima je ovlivněno makroklimatem nebo je výsledkem vlivu činnosti člověka v měřítku měst na
přízemní atmosféru a výsledkem vlivu místních klimat, která se v rozsahu mezoklimatu nacházejí. Pro
mezoklima jsou charakteristické víry s poloměry křivosti řádově jednotky až desítky kilometrů. V rámci
mezoměřítka lze vyloučit, že by stavba ovlivnila teplotní charakter oblasti. V úvahu připadá ovlivnění
v rámci malého měřítka v těsné blízkosti daného záměru. Toto ovlivnění souvisí především se změnou
charakteru aktivního povrchu.
Mikroklima se vytváří pod bezprostředním vlivem klimageneticky stejnorodého aktivního povrchu. Jeho
formování je vázáno na energetickou bilanci systému aktivní povrch - atmosféra. Horizontální rozměr
mikroklimatu se odvíjí od rozlohy klimageneticky homogenního aktivního povrchu.
U stavby tohoto rozsahu a charakteru lze teoreticky uvažovat ovlivnění klimatu v rámci mikroměřítka.
Součástí projektu jsou proto následující opatření pro adaptaci na klimatické změny:
•

Projekt navrženého záměru předpokládá realizaci akumulační nádrže na místě pozemku stavby o
objemu cca 5 m3, která bude sloužit pro zachytávání dešťových vod a jejich následné využití pro
zálivku zeleně v areálu posuzovaného objektu.

•

Plochy pro povrchová parkovací stání budou namísto zpevněných asfaltových povrchů realizovány
ze zatravňovacích tvárnic, aby byl zpomalen odtok dešťových vod z území a zároveň, aby nedošlo
k nadbytečnému vzniku nových zpevněných ploch v dotčeném území.

Závěr
Z hlediska vlivů na klima lze konstatovat, že předmětný záměr nebude představovat riziko.
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D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
D. I. 3. 1 Vlivy na akustickou situaci
Pro vyhodnocení hluku ve fázi výstavby a provozu záměru byla zpracována Akustická studie (Ing.
Králíček, AKUSTPROJEKT s.r.o., květen 2016) která tvoří samostatnou přílohu č. 2 předkládané
dokumentace EIA.
Součástí posuzovaného záměru bude výměna stávajícího povrchu komunikace za tzv. tichý asfalt v úseku
cca 430 m v ulici Spojovací mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně, kterým povede veškerá
vyvolaná doprava záměru. Úprava spočívá v provedení povrchu předmětného úseku komunikace
Spojovací obousměrně z asfaltové směsi pro snížení hluku VIAPHONE® (povrch z tichého asfaltu, produkt
firmy EUROVIA). Tímto navrženým opatřením dojde k celkovému zlepšení akustické situace v území až
o 6 dB oproti stavu bez záměru.
Hygienické limity hluku
Hygienické limity hluku jsou určeny nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb je hodnocen ekvivalentní hladinou akustického
tlaku A LAeq,T. Dle § 12 „Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a
v chráněném venkovním prostoru“ a přílohy č. 3 výše uvedeného nařízení vlády lze stanovit následující
hygienické limity hluku:
Od automobilové dopravy na dálnice, silnice I. a II tř., místní komunikace I. a II tř. (komunikace Spojovací,
Českobrodská, Koněvova):


LAeq,16h = 60 dB pro den



LAeq,8h = 50 dB pro noc

Od automobilové dopravy na silnice III tř., komunikace III tř. a účelové komunikace – komunikace v ulici
V Třešňovce, Nad Smetankou:


LAeq,16h = 55 dB pro den



LAeq,8h = 45 dB pro noc

Od ČD trati – platí pro chráněné objekty mimo ochranné pásmo dráhy (případ posuzovaného záměru):


LAeq,16h = 55 dB pro den



LAeq,8h = 50 dB pro noc

Od tramvajové trati – platí pro chráněné objekty mimo ochranné pásmo tramvajové trati (případ
posuzovaného záměru):


LAeq,16h = 55 dB pro den



LAeq,8h = 45 dB pro noc

Od tramvajové trati – platí pro chráněné objekty v ochranném pásmu tramvajové trati (případ zástavby
kolem tramvajových tratí v ulici Koněvova, Jana Želivského, atd.):
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 LAeq,16h = 60 dB pro den
 LAeq,8h = 50 dB pro noc
Od automobilové dopravy na vjezdu a výjezdu garáží objektů záměru „TROJLÍSTEK“, což je účelová
komunikace a dále od zdrojů TZB (výdechy VZT, chladící jednotky, vyústění výfuku DA soustrojí):


LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazující nejhlučnějších hodin dne



LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci

Pozn.: Tyto hodnoty platí i od zdrojů v sousedním areálu obchodního centra Kaufland jižně od pozemku
posuzovaného záměru.

Použitý software
Výpočet hluku ve sledovaných bodech v chráněném venkovním prostoru staveb plánovaného záměru
Trojlístek Praha 9, k.ú. Hrdlořezy a stávající obytné zástavby v oblasti záměru byl proveden pomocí
programu HLUK+ verze 11.02 profi11.
Přesnost výpočtu
Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A jsou uváděny s přesností výsledků výpočtu
±2,0 dB, popř. 3,0 dB.
Výpočtové body
Pro zhodnocení hlukové situace v chráněném venkovním prostoru staveb stávající zástavby a nově
navrhované obytné zástavby záměru pro varianty 1A, 1B, 1C a 2 od pozemní dopravy na okolní veřejné
komunikační síti byly stanoveny sledované body 1-106. Přesné umístění a popis výpočtových bodu je
uveden v akustické studii (příloha č. 2 předkládané dokumentace EIA).
Situování sledovaných bodů je znázorněno v situacích v příloze č. 1 a 2 vyhotovené akustické studie. Na
obrázcích níže je uvedena pouze detailní situace modelu hmotového řešení 1A a 2 se zobrazením
nejbližších sledovaných bodů.
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Obrázek 21 Situace umístění kontrolních výpočtových bodů v nejbližším okolí záměru ve variantě 1A

Pozn.: Umístění sledovaných bodů pro varianty záměru 1B a 1C je shodné jako ve variantě 1A
Obrázek 22 Situace umístění kontrolních výpočtových bodů v nejbližším okolí záměru ve variantě 2

Fáze výstavby
Modelové výpočty ve fázi výstavby byly provedeny v 13 referenčních bodech umístěných v okolí místa
výstavby, a to u nejbližší obytné zástavby a podél příjezdových a odjezdových tras v posuzované lokalitě.
Umístění výpočtových bodů je znázorněno na následujícím obrázku.
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Obrázek 23 Situace umístění kontrolních výpočtových bodů pro účely AS ve fázi výstavby

Hluk ze stacionárních a liniových zdrojů na staveništi
Zdroji hluku při stavební činnosti jsou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha areálu. Jde tedy
o stacionární a mobilní zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí pak
svým provozem liniové typy zdrojů hluku. Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje
hluku.
Vlastní postup výstavby bude závislý na technických a technologických možnostech jednotlivých
dodavatelů stavby a předpokládá se, že výstavba bude realizována v jedné etapě v několika základních
technologických fázích.
Na základě provedených výpočtů akustické studie se bude hluk v chráněném venkovním prostoru staveb
okolní obytné zástavby pro hlukově nejexponovanější fázi výstavby plánovaného záměru pohybovat v
úrovni, resp. pod hygienickým limitem 65 dB pro denní dobu v časovém úseku trvání stavby 7 – 21 h.
Zpřesňující výpočet hluku ze stavební činnosti bude následně znovu proveden, na základě upřesnění
staveništních mechanismů v projektu ZOV ve stupni dokumentace ke stavebnímu řízení.
Návrh protihlukových opatření pro fázi výstavby
V následujícím přehledu jsou uvedeny nutné úpravy a omezení stavby z hlediska hluku od stavební
činnosti na okolní zástavbu, které je nutné dodržet, s kterými bylo uvažováno při hodnocení hluku
z výstavby:
•

Je třeba provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné
neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby).

•

V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy, případný kompresor
a elektrocentrálu je nutné používat pouze v protihlukové kapotě.
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•

Je nutné dodržet využití a hlučnosti mechanismů uvedené v akustické studii (příloha
č. 2 předkládané dokumentace EIA).

•

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

•

Stavební činnost lze provádět pouze v denní době v časovém intervalu 7 – 21 h. Je nepřípustné
provádět hlučnou stavební činnost v době od 21 do 7 h, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku
u chráněné zástavby v oblasti stavby.

•

Na stavbě musí být ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních domů. V případě
stížností obyvatel na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník odpovědný za snížení hlučnosti
omezením pracovní činnosti na stavbě.

Fáze provozu
Vyhodnocení hluku z provozu automobilové dopravy – vliv na okolí (stávající chráněnou zástavbu
v oblasti záměru)
Pro zhodnocení hlukové situace v chráněném venkovním prostoru staveb stávající zástavby a nově
navrhované obytné zástavby záměru pro varianty 1A, 1B, 1C a 2 od pozemní dopravy na okolní veřejné
komunikační síti byly stanoveny výpočtové body 1-106. Přesné umístění a popis výpočtových bodu je
uveden v akustické studii (příloha č. 2 předkládané dokumentace EIA).
Počáteční akustická situace a výhledový rok 2020 bez záměru
V chráněném venkovním prostoru staveb objektů přilehlých k ulici Spojovací (body č. 1 – 9, 46 a 47),
Koněvova (body č. 32-38, 41-43, 54), Jana Želivského (body č. 39, 40), Novovysočanská (body č. 44, 45,
48) překračuje hluk ve variantě bez záměru (rok 2015 i výhled 2020) hygienické limity hluku LAeq,8h = 60
dB pro noc a v některých případech i LAeq,16h = 70 dB pro den pro tzv. „starou hlukovou zátěž“. U zástavby
kolem ulice Pod Táborem (body č. 52, 53) nejsou limity pro „starou hlukovou zátěž“ překročeny.
V chráněném venkovním prostoru staveb stávající zástavby východně a jihovýchodně od záměru (body
č. 10 – 13) je hluk v úrovni, resp. pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro noc a v úrovni, resp. pod
hygienickým limitem LAeq,16h = 60 dB pro den. Překročení hygienického limitu pro noc je v úrovni do max.
0,8 dB ve výpočtovém bodě č. 11 ve vyšších patrech objektu.
Výhledový rok 2020 se záměrem (bez realizace tichého asfaltu)
Po zprovoznění plánovaného záměru bez realizace tichého asfaltu by u zástavby v ulici Spojovací kolem
křižovatky s ulicí V Třešňovce došlo k navýšení hluku v úrovni do 0,1 dB.
V případě ostatních hlavních komunikací, kde je překročena „stará hluková zátěž“ a v ulici Pod Táborem
je zhoršení hluku také v úrovni do 0,1 dB oproti stavu bez záměru.
V chráněném venkovním prostoru staveb stávající zástavby východně a jihovýchodně od záměru (body
č. 10 – 13) dojde po realizaci záměru k snížení hluku v úrovni do 1,3 dB pro varianty 1A – 1C a do 4,7 dB
pro variantu 2. Důvodem snížení hluku je částečné zastínění stávající zástavby objekty záměru k ulici
Spojovací, která je dominantním zdrojem hluku v oblasti v blízkosti záměru.
Pozn.: Tato varianta je prezentována pouze informativně, s realizací záměru bez úprav povrchu na komunikaci
Spojovací není uvažováno.
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Výhledový rok 2020 a horizont naplnění ÚP hl. m. Prahy (cca rok 2030) se záměrem (s realizací tichého
asfaltu)
U zástavby v ulici Spojovací (body 1-9) dojde k výraznému snížení hluku v úrovni do 6 dB vlivem instalace
povrchu z tichého asfaltu v tomto úseku ulice. Po realizaci záměru tedy dojde v chráněném venkovním
prostoru staveb zástavby kolem této části ulice ke snížení hluku pod hygienický limit LAeq,16h = 70 dB pro
den a pod, resp. na úroveň hygienického limitu LAeq,8h = 60 dB pro noc pro tzv. „starou hlukovou zátěž.
U zástavby kolem vzdálenějších hlavních komunikacích v oblasti (Koněvova, Českobrodská) nebude mít
úprava povrchu komunikace Spojovací vliv na hluk v chráněném venkovním prostoru staveb.
Pro výhledový horizont naplnění ÚP hl. m. Prahy (rok cca 2030) je předpokládán další pokles hluku
kolem ulice Spojovací v důsledku zatunelování trasy MO, která odvede předpokládanou dopravní zátěž z
této ulice. Dále je pokles předpokládán v ulici Českobrodská, Pod Táborem, Novovysočanská v důsledku
poklesu dopravy. Nepatrný nárůst hluku v úrovni do cca 1 dB je oproti stávajícímu stavu předpokládán v
ulici Jana Želivského a Koněvova, který bude způsoben celkovým nárůstem dopravy v tomto výhledovém
horizontu.
Porovnání posuzovaných variant
Varianty 1A, 1B, 1C a 2 se z hlediska hlukové zátěže stávající obytné zástavby v oblasti kolem hlavních
komunikací téměř neliší (rozdíl ve variantách je v úrovni do 0,1 dB): Spojovací (body č. 1–9, 46, 47),
Koněvova (body č. 32-38, 41-43, 54), Jana Želivského (body č. 39, 40), Novovysočanská (body č. 44, 45,
48), Českobrodská (body č. 49-51) a Pod Táborem (body č. 52, 53). V případě zástavby východně od
záměru (body: 10-13) bylo zjištěno, že hmotové řešení ve variantě 2 (objekty A,B,C,D) způsobí větší
snížení hluku vlivem zastínění stávající zástavby směrem ke komunikaci Spojovací, než varianty 1A, 1B a
1C (jeden věžový objekt). Lze tedy konstatovat, že varianta 2 vykazuje u této zástavby až o 3,4 dB nižší
hluk než varianty 1A, 1B a 1C.
Varianty dopravního napojení pro solitérní výškový dům (varianty 1A, 1B a 1C) nemají z hlediska hluku
na okolní chráněnou zástavbu žádný vliv. V okolí kolem záměru je jednoznačně dominantním zdrojem
hluku doprava na hlavní komunikaci Spojovací.
Vyhodnocení hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku a provozu dopravy na účelových
komunikacích
Objekt záměru ve variantě 1A, 1B a 1C
Výpočtem zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od souběžného provozu stacionárních zdrojů
hluku posuzovaného záměru ve variantě 1A-1C jsou v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro
8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne – pro denní režim provozu a v úrovni pod
hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci – pro noční režim provozu.
Lze konstatovat, že zjištěné hodnoty jsou na straně bezpečnosti výpočtu, protože souběh všech zdrojů
hluku TZB záměru v denní a zejména v noční době prakticky nenastane.
Návrh akustických úprav se kterými bylo ve výpočtu uvažováno tzn. zvýšené atiky (protihlukové stěny)
a akustické zastínění chladících jednotek na střeše jižní a východní věže bude dále upřesňován v dalších
stupních projektové dokumentace (DSP).
Z tabulky č. 6-6 v akustické studii (příloha č. 2 dokumentace EIA) lze konstatovat, že hodnota LAeq,T od
dopravy na vjezdech/výjezdech garáže BD záměru bude v nejbližším chráněném venkovním prostoru
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staveb v úrovni hluboko pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin dne a pod hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci pro
všechny varianty 1A, 1B a 1C.
Objekt záměru ve variantě 2
Výpočtem zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od souběžného provozu stacionárních zdrojů
hluku posuzovaného záměru ve variantě 2 v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne – pro denní režim provozu a v úrovni pod
hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci – pro noční režim provozu.
Lze konstatovat, že zjištěné hodnoty jsou na straně bezpečnosti výpočtu, protože souběh všech zdrojů
hluku TZB záměru v denní a zejména v noční době prakticky nenastane.
Návrh akustických úprav se kterými bylo ve výpočtu uvažováno tzn. zvýšené atiky (protihlukové stěny)
na objektech A, B, C, D a akustické zastínění chladících jednotek pro komerční prostory objektu A a B
bude dále upřesňován v dalších stupních projektové dokumentace (DSP).
Hluk od dopravy automobilů na vjezdu/výjezdu do garáže objektů záměru ve variantě 2 jsou
v chráněném venkovním prostoru staveb stávající okolní zástavby a navrhované zástavby hluboko pod
hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne
a pod hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci.
Návrh protihlukových opatření pro stacionární zdroje hluku
Níže jsou uvedeny nutné podmínky, s kterými byl uvažován výpočet hluku pro varianty 1A, 1B a 1C
•

Hlukové parametry, počty zdrojů TZB, včetně umístění musí odpovídat vypracované akustické
studii.

•

Chladící jednotky pro byty na střechách věží objektu budou provozovány v noci na snížený výkon
(bude zajištěno automatickým přepnutím v elektrickém rozvaděči).

•

Kolem místa instalace chladících jednotek na střeše nejvyšší západní věže bude provedena
protihluková stěna převyšující horní rovinu chladících jednotek min. o 1 m. Vážená hodnota
vzduchové (laboratorní) neprůzvučnosti stěny bude v úrovni Rw ≥ 25 dB. Stěna bude ze strany
chladících jednotek zvukoabsorbční.

•

Chladící jednotky na střeše nižších věží – jižní a východní budou zastíněny akustickým krytem,
který bude v horní rovině osazen tlumiči hluku pro odvod vzduchu a u paty stěny krytu tlumiči
pro přívod vzduchu. Tímto opatřením bude omezen hluk vyzařovaný směrem k fasádám vyšších
věží.

•

Kolem střech věží bude provedena atika s výškou min. 1 m nad místem instalace chladících
jednotek.

•

Chladící jednotka pro komerční prostory bude instalována v protihlukovém krytu (na terase
v 1.NP). V noci bude jednotka mimo provoz.

•

DA soustrojí musí sloužit jako záloha elektrické energie pouze při haváriích typu požárů.
Pravidelné zkoušky provozu DA soustrojí budou prováděny pouze v denní době – v dopoledních
hodinách v délce trvání max. 20 minut.
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Konkrétní akustické úpravy (tlumiče hluku VZT rozvodů, zastínění zdrojů, protihlukový kryt chladící
jednotky, atd.) budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.
Níže jsou uvedeny nutné podmínky, s kterými byl uvažován výpočet hluku pro variantu 2:
•

Hlukové parametry, počty zdrojů TZB, včetně umístění musí odpovídat vypracované akustické
studii (Ing. Králíček, AKUSTPROJEKT s.r.o., květen 2016).

•

Chladící jednotky pro byty na střechách objektů A, B, C a D provozovat v noci na snížený výkon
(bude zajištěno automatickým přepnutím v elektrickém rozvaděči).

•

Kolem místa instalace chladících jednotek na střeše objektů A, B, C a D bude provedena
protihluková stěna (zvýšená atika) převyšující horní rovinu chladících jednotek min. o 1 m.
Vážená hodnota vzduchové (laboratorní) neprůzvučnosti stěny bude v úrovni Rw ≥ 25 dB. Stěna
bude ze strany chladících jednotek zvukoabsorbční.

•

Chladící jednotky na střeše komerčních prostor objektu B nad 2.NP a u severní fasády
komerčních prostor objektu A budou zastíněny akustickým krytem, který bude v horní rovině
osazen tlumiči hluku pro odvod vzduchu a u paty stěny krytu tlumiči pro přívod vzduchu.
Předpokládaný útlum hluku akustickým krytem ve směru šíření hluku nahoru je 15 dB.

•

Chladící jednotky pro komerční prostory budou provozovány pouze ve dne. V noci budou
jednotky mimo provoz.

•

DA soustrojí musí být záloha elektrické energie pouze při haváriích typu požárů. Pravidelné
zkoušky provozu DA soustrojí provádět pouze v denní době – v dopoledních hodinách v délce
trvání max. 20 minut.

Konkrétní akustické úpravy (tlumiče hluku VZT rozvodů, zastínění zdrojů, protihlukový kryt chladící
jednotky, atd.) budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.
Vyhodnocení hluku z provozu automobilové dopravy – vliv na posuzovaný záměr
Výhledový rok 2020 se záměrem (s realizací tichého asfaltu)
Objekt záměru variantě 1A, 1B a 1C
V chráněném venkovním prostoru staveb objektu záměru bude hluk od dopravy v oblasti stavby
v úrovni, resp. pod hygienickým limitem LAeq,16h = 60 dB pro den i hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro
noc. Překročení hygienického limitu pro noc nad úroveň nejistoty výpočtu je pouze v západní fasádě a to
v úrovni do 2,7 dB. Při uvažování korekce na dopadající zvukové pole -2 dB bude hluk překročen pouze
v úrovni nejistoty výpočtu hluku. Nicméně fasády, které jsou zasažené nadměrným hlukem od dopravy
v úrovni nad hygienickým limitem hluku LAeq,8h = 50 dB pro noc, budou provedeny se zasklenými
lodžiemi. Vnitřní chráněné prostory stavby záměru, které přiléhají k fasádám atakovaným zvýšeným
hlukem, budou navíc větrány systémem nezávislým na otevření oken (stěnové štěrbiny do venkovního
prostoru s akustickým útlumem + dvouotáčkový ventilátor na hygienické zařízení pro zajištění podtlaku v
bytech – trvalý tichý chod / vyšší výkon při užívání hygienického zařízení).
Na následujícím obrázku je uvedena situace typového podlaží se znázorněním fasád objektu, kde je
hygienický limit hluku od dopravy LAeq,8h = 50 dB pro noc výpočtově překročen a kde bude provedeno
zasklení lodžií se zajištěním provětrání vnitřních prostor bytů.
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Obrázek 24 Rozsah zasklených lodžií a zajištění provětrání bytů podtlakovým systémem ve variantách 1A-1C

Objekt záměru variantě 2
V chráněném venkovním prostoru staveb objektu záměru bude hluk od dopravy v oblasti stavby
v úrovni, resp. pod hygienickým limitem LAeq,16h = 60 dB pro den i hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro
noc. Překročení hygienického limitu pro noc nad úroveň nejistoty výpočtu je pouze před jižní a západní
fasádou objektu A (do 3,2 dB) a před jižní a západní fasádou objektu C (do 2,7 dB). Při uvažování korekce
na dopadající zvukové pole -2 dB bude hluk překročen pouze v úrovni nejistoty výpočtu hluku. Nicméně
fasády, které jsou zasažené nadměrným hlukem od dopravy v úrovni nad hygienickým limit hluku
LAeq,8h = 50 dB pro noc, budou provedeny se zasklenými lodžiemi. Vnitřní chráněné prostory stavby
záměru, které přiléhají k fasádám atakovaným zvýšeným hlukem, budou navíc větrány systémem
nezávislým na otevření oken (stěnové štěrbiny do venkovního prostoru s akustickým útlumem +
dvouotáčkový ventilátor na hygienickém zařízení pro zajištění podtlaku v bytech – trvalý tichý chod /
vyšší výkon při užívání hygienického zařízení).
Na následujícím obrázku je uvedena situace typového podlaží se znázorněním fasád objektu, kde je
hygienický limit hluku od dopravy LAeq,8h = 50 dB pro noc výpočtově překročen a kde bude provedeno
zasklení lodžií se zajištěním provětrání vnitřních prostor bytů.
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Obrázek 25 Rozsah zasklených lodžií a zajištění provětrání bytů podtlakovým systémem ve variantě 2

Vyhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb objektu záměru od stacionárních zdrojů
hluku sousedního areálu Kaufland
Výpočtem zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou od souběžného provozu stacionárních
zdrojů TZB areálu Kaufland v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin dne a pod úrovní, resp. v úrovni hygienického limitu LAeq,1h = 40 dB pro
nejhlučnější 1 hodinu v noci.
Lze konstatovat, že zjištěné hodnoty jsou na straně bezpečnosti výpočtu, protože souběh všech zdrojů
hluku v denní a zejména v noční době nenastane.
Pozn.: Hluk od dopravy automobilů v areálu obchodního objektu Kaufland bude v chráněném venkovním prostoru
staveb záměru v hmotovém řešení jednoho domu (varianty 1A-1C), resp. hmotovém řešení 4 domů (varianta 2) pod
hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne a pod
hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci.

Shrnutí
Součástí posuzovaného záměru (platí pro všechny varianty záměru) je výměna stávajícího povrchu
komunikace za tzv. tichý asfalt v úseku cca 430 m v ulici Spojovací, kterou povede veškerá vyvolaná
doprava záměru. Úprava spočívá v provedení povrchu komunikace Spojovací v délce cca 430 m od
křižovatky s ulicí Koněvova ke křižovatce s ulicí Na Balkáně obousměrně z asfaltové směsi pro snížení
hluku VIAPHONE® (povrch z tichého asfaltu, produkt firmy EUROVIA).
U zástavby v ulici Spojovací v úseku s úpravou povrchu komunikace dojde k výraznému snížení hluku v
úrovni do 6 dB vlivem instalace tichého povrchu komunikace. Po realizaci záměru tedy dojde v
chráněném venkovním prostoru staveb zástavby kolem této části ulice ke snížení hluku pod hygienický
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limit LAeq,16h = 70 dB pro den a pod, resp. na úroveň hygienického limitu LAeq,8h = 60 dB pro noc pro
tzv. starou hlukovou zátěž.
Varianty dopravního napojení pro solitérní výškový dům (varianty 1A, 1B a 1C) nemají z hlediska hluku
na okolní chráněnou zástavbu žádný vliv. V okolí záměru je jednoznačně dominantním zdrojem hluku
doprava na hlavní komunikaci Spojovací.
V chráněném venkovním prostoru staveb stávající zástavby východně a jihovýchodně od záměru (v ulici
V Třešňovce, Nad Smetankou) dojde po realizaci záměru k nepatrnému snížení hluku v úrovni do 1,3 dB
pro varianty 1A – 1C a v úrovni do 4,7 dB pro variantu 2. Důvodem snížení hluku je částečné zastínění
stávající zástavby objekty záměru k ulici Spojovací, která je dominantním zdrojem hluku v oblasti v
blízkosti záměru.
Varianty záměru 1A, 1B, 1C a 2 se z hlediska hlukové zátěže stávající obytné zástavby v oblasti záměru
kolem hlavních komunikací téměř neliší (rozdíl ve variantách je v úrovni do 0,1 dB).
Hluk od stacionárních zdrojů záměru bude pro varianty 1A, 1B, 1C a variantu 2 pod hygienickým limitem
LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne a v úrovni pod
hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci.
Hluk od dopravy na vjezdech/výjezdech garáže v areálu záměru bude v nejbližším chráněném venkovním
prostoru staveb v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin dne a pod hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci pro
všechny varianty záměru 1A, 1B, 1C a 2.
Hluk od souběžného provozu stacionárních zdrojů TZB areálu Kaufland bude v chráněném venkovním
prostoru staveb objektu záměru pro všechny varianty záměru 1A, 1B, 1C a 2 pod hygienickým limitem
LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne a pod, resp. v úrovni
hygienického limitu LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci. Totéž platí i pro hluk od dopravy
automobilů na účelových komunikacích v areálu obchodního objektu Kaufland.
Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou plánovaného záměru „TROJLÍSTEK“ bude v chráněném
venkovním prostoru okolní stávající obytné zástavby v oblasti stavby vyjádřen hodnotami LAeq,14h
v úrovni, resp. pod hygienickým limitem 65 dB stanoveným pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin pro
stavební činnost. Součástí projektové dokumentace stavby jsou opatření pro minimalizaci vlivu výstavby
z hlediska hlukové zátěže na okolí staveniště.
D. I. 3. 2 Vlivy na oslunění a denní osvětlení
Vliv posuzovaného záměru na kvalitu oslunění a denního osvětlení sousedních stávajících a plánovaných
objektů byl posouzen v rámci samostatného světelně-technického posouzení – vliv na okolí (EKOLA
group, spol. s r.o., květen 2016), které tvoří přílohu č. 5 předkládané dokumentace EIA. Posouzení bylo
provedeno pro obě hmotové varianty záměru (varianta 1 a 2).
V okolí posuzovaného záměru se nachází bytové domy a objekty k bydlení. Jedná se o bytové domy
podél opačné strany komunikace Spojovací a bytové domy již realizované I. etapy projektu Zelené
město. Posuzované okolní objekty jsou vyznačeny na následujícím obrázku. Tabulka níže dále uvádí
charakteristiku posuzované zástavby a její požadavky na proslunění a denní osvětlení.
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Obrázek 26 Situace posuzovaných okolních objektů

Tabulka 48 Charakteristika posuzované zástavby
Ozn.

Objekt

1

čp. 2147

2
3

7
8
9

čp. 2148
čp. 2613
čp. 2608,
čp. 2609
čp. 2606,
čp. 2607
čp. 2604,
čp. 2605
čp. 221
čp. 223
čp. 225

10

čp. 2123

11

čp. 2122

12*

-

4
5
6

Způsob využití
Objekt
k bydlení
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Objekt
k bydlení
Objekt
k bydlení
Bytový dům

Parcela

Katastrální
území

Ulice

Označení
výpočtového bodu

2756/1

Žižkov

Spojovací

VB 1 až 3

2757
2759/2
2837,
2836
2838/1,
2853/1
2852/1,
2853/4
142/39
142/42
142/41

Žižkov
Žižkov

Spojovací
Spojovací

VB 4 a 5
VB 6 a 7, VB 26

Žižkov

Spojovací

VB 8 až 10

Žižkov

Spojovací

VB 11 až 13

Žižkov

Spojovací

VB 14 až 16

Hrdlořezy
Hrdlořezy
Hrdlořezy

Nad Smetankou
V Třešňovce
Nad Smetankou

VB 17 až 19
VB 20 až 22
VB 23, VB 24

2754

Žižkov

Spojovací

VB 25

2750

Žižkov

Na Balkáně

VB 27, VB 28

-

Hrdlořezy

Učňovská

VB 29

* Plánovaný objekt

Výpočtové body
Výpočet doby proslunění a denního osvětlení byl proveden v kontrolních bodech, které jsou znázorněny
na následujícím obrázku. Body byly rozmístěny na fasádě posuzovaných stávajících a plánovaných
objektů, u kterých by vlivem realizace záměru „Trojlístek“ v jedné či druhé hmotové variantě mohlo dojít
ke změně jejich oslunění nebo denního osvětlení.
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Kontrolní body byly převážně umístěny v nejnižších obytných podlažích, respektive předpokládaných
obytných podlažích. Celkem bylo v lokalitě umístěno 29 výpočtových bodů.
Obrázek 27 Situace kontrolních bodů výpočtu pro oslunění a denní osvětlení

Proslunění
Proslunění kontrolních bodů bylo posouzeno metodou slunečních drah v pravoúhlém slunečním
diagramu. Výpočet byl proveden v programu Světlo+ (verze 1.32b profi), který počítá v souladu
s ČSN 73 4301 a ČSN 73 0581. Požadovaná doba oslunění pro obytné místnosti při zanedbání oblačnosti
musí být dne 1. března nejméně 90 minut na fasádách posuzovaných objektů v rovině vnitřního zasklení
okna ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně 1200 mm nad
úrovní podlahy posuzované místnosti.
Tabulka 49 Výsledky výpočtu doby proslunění v kontrolních bodech
Výška
bodu nad
Výpočtový
srovnávací
bod*
rovinou
[m]

Stávající
stav

Varianta 1

Varianta 2

Doba
proslunění
[min]

Doba
proslunění
[min]

Doba
proslunění
[min]

1

18,6

151

90

107

2

18,6

151

93

96
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Výška
bodu nad
Výpočtový
srovnávací
bod*
rovinou
[m]

Stávající
stav

Varianta 1

Varianta 2

Doba
proslunění
[min]

Doba
proslunění
[min]

Doba
proslunění
[min]

3

18,6

151

106

108

4

13,3

151

116

122

5

13,3

151

125

131

6

12,6

151

135

125

7

12,6

151

146

126

17

12,7

320

211

320

18

12,7

320

220

281

19

9,7

318

229

227

20

7,6

215

193

159

21

7,6

202

188

160

22

4,6

187

182

159

25

20,0

444

396

425

27

20,0

153

141

153

28

20,0

485

468

485

Požadovaná doba
proslunění [min]
dle ČSN 73 4301

90

* V tabulce jsou uvedeny jen výpočtové body objektů, kde hmoty záměru zasahují do sluneční dráhy

Shrnutí
Výsledky výpočtu prokázaly, že v obou posuzovaných hmotových variantách záměru Trojlístek dojde
k ovlivnění doby proslunění okolních objektů, avšak vypočtené hodnoty ve všech kontrolních bodech
v obou posuzovaných variantách splňují požadavek normy ČSN 73 4301.
Denní osvětlení
Výpočet činitele denní osvětlenosti Dw byl proveden pomocí programu Světlo+ (verze 1.32b profi). Denní
osvětlení bylo hodnoceno dle ČSN 73 0580-1 přílohy B. Požadovaná nejnižší hodnota činitele denní
osvětlenosti Dw (%) roviny zasklení okna z vnější strany je 32 %. Výpočet byl proveden pro zimní období
za předpokladu tmavého terénu a rovnoměrně zatažené oblohy. Činitel jasu terénu a činitel jasu
překážek byl při výpočtu činitele denní osvětlenosti stanoven k = 0,1 dle doporučení normy ČSN 73
0580-1.
Výpočet byl proveden pro stávající stav bez záměru Trojlístek, variantu 1 (věžový objekt) a variantu 2
(čtyři samostatné objekty). V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty činitele denní
osvětlenosti Dw v posuzovaných kontrolních bodech.
Tabulka 50 Výsledky výpočtu činitele denní osvětlenosti Dw roviny zasklení okna v kontrolních bodech
Výška
bodu nad
Výpočtový
srovnávací
bod
rovinou
[m]

Stávající
stav

Varianta 1

Varianta 2

Dw [%]

Dw [%]

Dw [%]

1

19,1

44,5

43,6

43,7

2

19,1

44,5

43,5

43,6
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Výška
bodu nad
Výpočtový
srovnávací
bod
rovinou
[m]

Stávající
stav

Varianta 1

Varianta 2

Dw [%]

Dw [%]

Dw [%]

3

19,1

44,5

43,4

43,5

4

13,8

44,4

43,2

43,2

5

13,8

44,4

43,1

43,1

6

13,1

44,4

42,9

43,0

7

13,1

44,4

42,8

42,9

8

13,0

43,5

41,3

42,0

9

13,0

41,7

39,7

40,4

10

13,0

35,7

34,0

34,6

11

13,0

43,2

41,2

42,0

12

13,0

41,2

39,6

40,2

13

13,0

34,3

33,0

33,5

14

14,0

43,4

42,2

42,8

15

14,0

42,5

41,5

42,0

16

14,0

40,6

39,9

40,2

17

12,5

43,5

39,4

38,8

18

12,5

43,5

39,5

38,7

19

10,5

43,3

39,3

38,3

20

7,3

36,7

34,3

34,6

21

7,3

36,7

34,3

34,6

22

5,3

36,1

33,6

33,8

23

4,7

43,2

39,3

38,7

24

7,7

43,5

39,6

39,3

25

20,5

40,8

40,1

40,2

26

13,1

41,0

40,3

40,5

27

20,5

44,5

44,1

44,2

28

20,5

43,5

43,0

43,1

29

11,5

42,3

41,0

41,5

Nejnižší Dw [%]
dle ČSN 73 0580-1,
Přílohy B

32,0

Shrnutí
Výsledky výpočtu prokázaly, že v obou posuzovaných hmotových variantách záměru Trojlístek dojde k
ovlivnění hodnoty činitele denní osvětlenosti okolních objektů, avšak vypočtené hodnoty ve všech
kontrolních výpočtových bodech v obou hmotových variantách splňují požadavek normy ČSN 73 0580-1,
Přílohy B.
Závěr
V obou posuzovaných hmotových variantách záměru Trojlístek dojde k ovlivnění doby proslunění
okolních objektů, avšak vypočtené hodnoty ve všech kontrolních bodech budou i po realizaci záměru
v jakékoliv variantě splňovat požadavek normy ČSN 73 4301.
V obou posuzovaných hmotových variantách záměru Trojlístek dojde k ovlivnění hodnoty činitele
denní osvětlenosti okolních objektů, avšak vypočtené hodnoty ve všech kontrolních výpočtových
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143

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

bodech v obou hmotových variantách budou i nadále splňovat požadavek normy ČSN 73 0580-1,
Přílohy B.

D. I. 4. Vliv na povrchové a podzemní vody
Fáze výstavby
Voda pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna ze stávajícího vodovodního řadu v ulici
V Třešňovce.
Potřeba vody
Pitná voda bude spotřebována v prostorech zařízení staveniště a její objem bude záviset na počtu
pracovníků činných při výstavbě objektu, velikosti a vybavení sociálního zařízení.
Spotřeba vody na staveništi se předpokládá 120 l/prac./den pro výrobní pracovníky stavby
a 60 l/prac./den pro administrativní pracovníky.
Ve fázi výstavby bude využívána rovněž technologická voda, a to především na výrobu betonových
a maltových směsí a ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Betonové směsi se budou na stavbu dovážet
v automixech. Určité množství vody se předpokládá rovněž na zkrápění vozovek a čištění staveništní
techniky.
Odpadní vody
Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, konkrétně
bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude upřesněno
nejpozději ve stupni DSP.
Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě zařízení
staveniště. Objekty sociálního zařízení staveniště (umývárny, WC) budou odvodněny do nové přípojky
splaškové kanalizace navržené pro záměr Trojlístek.
Vteřinové množství takto odváděných vod musí splňovat limitní podmínky stanovené společností
Pražské vodovody a kanalizace a. s.
Dešťová voda ze stavební jámy bude spádováním dna stavební jámy svedena do podélné rýhy při jižní
straně staveniště do sedimentační jímky a po usazení kalů odčerpávána do stávající dešťové kanalizace.
Pro odvedení dešťových vod přitékajících na staveniště z okolních pozemků (ze severního svahu) bude
na severní hraně stavby provedena po vrstevnici liniová rýha zakončená sedimentační jímkou. Po
usazení kalů bude tato dešťová voda čerpána do stávající dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace je
napojena na již realizovanou retenční nádrž, která byla vybudována v rámci I. etapy projektu Zelené
město. Kaly z usazovací jímky budou odváženy na skládku k tomuto účelu určenou.
Při zpracování inženýrskogeologického průzkumu (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr. Jan Valenta PhD., duben
2016) nebyla zaznamenána hladina podzemní vody (HPV). Hloubka HPV je ovšem na základě znalostí
území odhadována okolo 6 - 7 m. Naražení HPV během výstavby záměru nelze ani u jedné posuzované
varianty zcela vyloučit. Pro zachycení případné podzemní vody bude při severní straně stavební jámy
zbudována rýha se sedimentační jímkou v úrovni dna stavební jámy. Po usazení kalů bude voda z jímky
přečerpávána do usazovací nádrže hloubky cca 2 m při jižní straně staveniště. Usazovací nádrž bude mít
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bezpečnostní přepad do stávající dešťové kanalizace. Kaly z usazovací jímky budou odváženy na skládku
k tomuto účelu určenou Podrobné řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
Jakost odpadních vod vypouštěných do dešťové kanalizace bude splňovat limity schválené dle
kanalizačního řádu. Vteřinové množství takto řízeně odváděných vod musí splňovat limitní podmínky
stanovené společností Lesy Praha a. s.
Vzhledem k současnému využití pozemku se nepředpokládá, že by odpadní vody ze stavební jámy byly
nadlimitně znečištěny.
Odvod vody ze staveniště je v současné době projednáván s příslušným správcem kanalizace (Lesy Praha
a. s.) a musí být v souladu s platnou legislativou.
Technologické odpadní vody budou vznikat v rámci zařízení staveniště. Před výjezdem vozidel ze
staveniště budou vozidla očištěna na čisticí ploše, na které bude vozidlo v případě potřeby mechanicky
očištěno s možností lokálního ostřiku tlakovou vodou. Plocha bude vybavena jímkou pro zachycování
kalů. Tyto pak budou následně odváženy na skládku k tomuto účelu určenou.
Přesné množství produkovaných odpadních vod ve fázi výstavby bude upřesněno v dalších fázích
projektové dokumentace po vybrání zhotovitele stavby.
Vliv výstavby na povrchové a podzemní vody
V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k významnému ovlivnění kvality ani kvantity povrchových vod.
Ovlivnění režimu proudění podzemních vod v zájmovém území je možné pouze během realizace
stavební jámy, kdy může být zasažena hladina podzemní vody. Pro zachycení případné podzemní vody
bude při severní straně stavební jámy zbudována rýha se sedimentační jímkou v úrovni dna stavební
jámy. Po usazení kalů bude voda z jímky kalovými čerpadly přečerpávána do usazovací nádrže hloubky
cca 2 m při jižní straně staveniště. Usazovací nádrž bude mít bezpečnostní přepad do stávající dešťové
kanalizace. Kaly z usazovací jímky budou odváženy na skládku k tomuto účelu určenou. Podrobně bude
řešení upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Vliv výstavby na podzemní vodu lze ovšem
hodnotit pouze jako lokální.
•

Po dobu výstavby je nutné při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod a zanesení kanalizačních
řadů.

•

Stavební stroje zhotovitele stavby budou v dobrém technickém stavu, a to především s ohledem
na úkapy maziv a ostatních ropných produktů. Stroje s úkapy nebudou na stavbě použity.

•

Na staveništi nebude prováděna údržba stavebních strojů, mechanizmů a dopravních prostředků
s výjimkou běžné denní údržby.

•

Voda (podzemní a dešťová) ze stavební jámy bude přečerpávána do stávajícího dešťového
kanalizačního řadu po usazení kalů v sedimentačních jímkách.

Vsakovací poměry lokality
Na základě inženýrskogeologického průzkumu (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr. Jan Valenta PhD., duben 2016),
jehož součástí bylo i stanovení koeficientu vsaku přímým měřením nálevovou zkouškou (viz kap. C.II.4)
nebylo doporučeno přímé zasakování dešťových vod na pozemku stavby. Vzhledem k blízké okolní
zástavbě a nepropustnému podloží bude nutné dešťové vody z plochy posuzovaného záměru (stejně
jako dešťové vody z ploch předchozích etap projektu Zelené město) odvádět přes retenční nádrž
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s řízeným odtokem do finálního recipientu (vodního toku Rokytka). Inženýrskogeologický průzkum je
samostatnou přílohou č. 9 předkládané dokumentace EIA.
Fáze provozu
Posuzovaný záměr bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě hl. m. Prahy. Objekt bude napojen
na stávající vodovodní řad přípojkou v ulici V Třešňovce. V rámci napojení vodovodní přípojky pro objekt
Trojlístek na stávající vodovodní řad, zde bude vysazena odbočka 150/100 (T-kus doplněný šoupětem
DN100).
Potřeba vody
Celková potřeba pitné vody je uvažována 45 428 m3/rok.
Teplá voda bude připravována centrálně pro celý objekt v zásobníkovém ohřívači vody.
Potřeba požární vody je počítána na součinnost dvou odběrných míst tj. hydrantů na stoupačce (2,2 l/s).
Celkem bude maximální potřeba požární vody 4,4 l/s při součinnosti dvou stoupaček.
Pro zálivku zeleně na pozemku posuzovaného záměru bude využívána dešťová voda. Pro tyto účely je na
pozemku stavby navržena akumulační nádrž pro zachytávání dešťových vod o objemu cca 5 m3.
Akumulační nádrž bude v případě všech variant záměru umístěna v suterénu objektu. Přesné umístění je
patrné z výkresů č. 4-7, které jsou součástí přílohy č. 12 předkládané dokumentace EIA.
Odpadní vody
Provoz posuzovaného záměru s sebou přinese produkci dešťových a splaškových odpadních vod.
Odpadní vody z objektu Trojlístek budou napojeny na nově navržený oddílný kanalizační systém.
Prostory podzemních garáží nebudou napojeny na kanalizaci, nepočítá se tedy s odlučovačem ropných
látek. Odpadní vody s možností kontaminace ropnými látkami, které budou vznikat v suterénních
prostorech – garážích budou svedeny do bezodtokých jímek. Likvidace těchto znečištěných vod bude
zajištěna speciální firmou.
Splaškové odpadní vody
Nová přípojka splaškové kanalizace KT DN200 bude zaústěna do stávajícího veřejného kanalizačního
řadu 800SKL vedeného v souběhu s ul. V Třešňovce.
Množství splaškových odpadních vod bude ekvivalentní množství spotřebované vody. Jakost těchto vod
bude odpovídat obdobným vodám z pražské aglomerace a bude obsahovat především biologicky
odbouratelné látky. Pro tento typ odpadních vod jsou typické zvýšené koncentrace BSK5, NH4+, NO3-,
NO2-, PO43-. Kvalita odpadních vod při vypouštění do jednotné kanalizace bude splňovat Kanalizační řád
kanalizace v povodí ÚČOV Praha.
Povolené množství vypouštěných odpadních vod pro ÚČOV Praha je 189 216 000 m3/rok. Plánovaný
průměrný odtok splaškových vod z posuzovaného záměru bude 45 428 m3/rok, tj. 0,024 % přítoku na
ÚČOV. Vliv objektu sám o sobě tak bude velmi malý a nárůst na ÚČOV nebude rozeznatelný od běžného
kolísání průtoku.
Odvod dešťových odpadních vod
Pro posuzovaný záměr budou sloužit tři přípojky dešťové kanalizace. Přípojky dešťové kanalizace budou
v návaznosti na záměr rozděleny na dvě stávající KT200 se zaústěním do stávajícího veřejného
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dešťového řadu KT300 vedeného ul. V Třešňovce tj. zhotoveného v rámci I. etapy Zelené město a jedné
nové přípojky dešťové kanalizace KT DN200, jež bude zaústěna do stávajícího veřejného dešťového
kanalizačního řadu KT300 vedeného ul. Nad Smetankou rovněž zhotoveného v rámci I. etapy Zelené
město.
Dešťová voda ze zpevněných ploch navrhovaných objektů bude sváděna stávajícím kanalizačním
dešťovým systémem do místní vodoteče – Rokytky přes retenční nádrž bez stálé hladiny (suchý poldr).
Odvod dešťových vod z území byl řešen komplexně již v rámci návrhu projektu Zelené město 1. a 2.
etapy, a to v rámci dešťových stok jižní i severní části lokality, tj. zaústěním do suchého poldru, jakožto
retenční nádrže pro zachycení přívalových dešťových vod navrhované lokality. Poldr byl zbudován
v rámci 1. etapy projektu Zelené město a nachází se ve spodní (východní) části lokality Zelené město,
v přirozené údolnici stávajícího údolí včetně všech návaznosti.
Celkový akumulační prostor poldru je 2 070 m3. Suchý poldr byl navržen s dostatečnou kapacitou i pro
posuzovaný záměr. Celkové posouzení kapacity poldru pro všechny etapy projektu Zelené město je
uvedeno v kap. B.III.2 předkládané dokumentace EIA.
Návrh kapacity suchého poldru byl navržen na základě celkové velikosti povodí 14,18 ha a na
redukovanou plochu 4,48 ha. Z poldru je veden odtok otevřeným příkopem podél nové cesty údolím
a dále podél stávající lesní cesty. Před napojením lesní cesty na ulici Hrdlořezská je příkop zaústěn do
horské vpusti, která je napojena přípojkou na dešťovou stoku.
Stávající horské vpusti na pozemku posuzovaného záměru budou přemístěny mimo navrhovaný objekt
a budou sloužit v rámci areálu jakožto pojistný prvek pro případný přeliv dešťových vod, které by stekly
z okolí na pozemek stavby.
Technické podmínky napojení objektů na veřejný vodovod, odvedení splaškových a dešťových vod je
nezbytné odsouhlasit společností Pražské vodovody a kanalizace a. s. a se správcem vodního toku Lesy
hl. m. Prahy. S těmito orgány je v současné době problematika likvidace odpadních vod generovaných
posuzovaným záměrem konzultována. Příslušná stanoviska budou doložena bezprostředně po jejich
obdržení.
Ovlivnění jakosti a množství vod
Výpočet odtoku dešťových vod z území pro jednotlivé varianty záměru spolu s porovnáním se stávajícím
stavem v území je uveden v kap. B.III.2 předkládané dokumentace EIA.
Odtok navrhovaného stavu bude maximálně 180,25 l/s (varianta 2). Celkový současný odtok dešťových
vod ze zájmového území je 61,76 l/s. Po zrealizování záměru bude tedy maximální odtok dešťových vod
z plochy posuzovaného záměru o cca 118 l/s větší než v současném stavu. Tyto dešťové vody ze zájmové
lokality budou dešťovou kanalizací odváděny do stávajícího suchého poldru, který byl navržen
s dostatečnou kapacitou pro všechny etapy projektu Zelené město (viz. výše).
V souvislosti s výstavbou a provozem posuzovaného záměru nedojde k výraznému ovlivnění odtokových
poměrů zájmového území. Kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod bude pouze lokální
a nevýznamné.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Záměrem nebude dotčeno ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ) ani chráněná oblast přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
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Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Záměr
neleží v žádné kategorii zátopových území dle územního plánu hl. m. Prahy.
Stávající znečištění podzemních vod
S ohledem na využití lokality v současném stavu se znečištění podzemních vod nepředpokládá.
Závěr
Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko
pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat ochranná opatření během fáze
výstavby záměru uvedená výše a v kap. B. I. 6. této dokumentace.

D. I. 5. Vlivy na půdu
Zábor půdy
Zájmové území je v současném stavu nezastavěné. Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky
zařazeny jako ostatní plochy, zahrada a ovocný sad. Širší okolí záměru v současnosti tvoří především
zástavba a komunikace. Původní půdní pokryv byl téměř zcela zlikvidován a v území se dnes hojně
nachází antropogenní navážky.
Trvalý zábor
Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, zahrada a ovocný
sad. Celková plocha řešeného území je 19 986 m2.
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou, jejich vlastník, rozloha, druh a způsob ochrany dle výpisu
z katastru nemovitostí jsou uvedeny v kap. B.II.1 předkládané dokumentace.
Dočasný zábor
Mimo vlastní pozemky stavby budou i minimálně dotčeny sousední pozemky pro provedení přípojek
inženýrských sítí. Pro varianty 1A – 1C je uvažován dočasný zábory půdy o ploše 347,9 m2, v případě
varianty 2 je uvažován dočasný zábor půdy 426,2 m2.
ZPF, PUPFL
Dotčené pozemky nepatří k pozemkům určeným k plnění funkce lesa.
Realizací záměru dojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF). Výstavba
areálu bude vyžadovat jejich vyjmutí v různém rozsahu pro každou z hodnocených variant záměru. Pro
variantu 1A bude nutné vyjmutí ZPF v rozsahu 6 658,5 m2, pro variantu 1B je k vynětí ze ZPF uvažována
plocha o výměře 7 295,3 m2, pro variantu 1C 7 848,5 m2 a varianta 2 uvažuje s vynětím ZPF o ploše
8 144,3 m2.
BPEJ pozemků chráněných jako ZPF je uvedena v kap. B.II.1 předkládané dokumentace EIA. Tyto půdy
náleží do IV. a V. třídy ochrany. Třídy ochrany IV a V jsou definovány následovně:
IV. třída ochrany ZPF
Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen
omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.
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V. třída ochrany ZPF
Půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí.
Z hlediska ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění bude v následujících fázích
projektové dokumentace nutné získat souhlas orgánu zemědělského půdního fondu.
Je doporučeno provést skrývku kulturních vrstev půdy na celé ploše areálu a skrytou orniční vrstvu
využít na rekultivaci zemědělských pozemků podle pokynů příslušného orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu. Podorniční vrstvu lze využít pro terénní úpravy a v rámci vegetačních úprav areálu.
Bilance zeminy
Ve fázi výstavby je očekávána následující bilance zeminy pro jednotlivé varianty:
Varianta 1A
Výkop stavební jámy

38 000 m3

Zpětný násyp

8 000 m3

Varianta 1B
Výkop stavební jámy

32 394,6 m3

Zpětný násyp

6 478,9 m3

Varianta 1C
Výkop stavební jámy

33 720,6 m3

Zpětný násyp

7 004,9 m3

Varianta 2
Výkop stavební jámy

35 700 m3

Zpětný násyp

3 700 m3

Zemina nevyužitá pro zpětné zásypy bude postupně ze staveniště odvážena na skládku k tomuto účelu
určenou.
V případě znečištění výkopku nebezpečnými látkami bude postupováno v souladu s platnou legislativou
(více viz kapitola B.III.3 Odpady).
Znečištění půdy
S ohledem na využití lokality v současném stavu se znečištění zemin nepředpokládá.
Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá.
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Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Stabilita půdy
nebude ohrožena sesuvy ani poddolováním.
Závěr
Z hlediska problematiky půd nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko
pro životní prostředí v daném území.

D. I. 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. Nedojde ani
k vyvolání sesuvných pohybů. V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani
chráněná ložisková území.
Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – základy nových budov, realizace
zpevněných ploch, atd. Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný.
Negativní ovlivnění horninového prostředí ve fázi provozu záměru se nepředpokládá.
Závěr
Z hlediska problematiky horninového prostředí a ochrany přírodních zdrojů nebude výstavba ani
provoz posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území.

D. I. 7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Byliny
V zájmové lokalitě bylo pro účely dokumentace EIA provedeno biologické hodnocení (Mgr. Bauer, duben
2016). V území se aktuálně nachází neudržované plochy vzniklé z dřívější zahrádkářské kolonie. Vegetaci
v zájmovém území posuzovaného záměru představují ruderální křoviny se starými ovocnými dřevinami,
doplněné na volných plochách ruderální bylinnou vegetací s řadou invazních a expanzivních druhů.
V malé míře jsou přítomny pozůstatky zahrádkářské činnosti, včetně vysazených různých druhů rostlin,
užitkových i okrasných, včetně druhů zvláště chráněných nebo druhů uvedených v červeném seznamu
ohrožených druhů. Ochrana těchto druhů má smysl v případech přirozeného výskytu, zjevně přesazené
exempláře do antropogenních kultur nejsou z hlediska ochrany významné. Floristický význam řešeného
území je zanedbatelný. Vliv záměru na flóru spočívající v likvidaci vegetace na ploše záměru bude
minimální.
Porovnání variant
Rozdíl ve vlivu posuzovaných variant na flóru je zanedbatelný. Při výstavbě dojde ve všech variantách k
disturbanci vegetace prakticky na celé ploše záměru (s výjimkou SV části, která je dle ÚP plochou ZMK)
a následně vzniknou v okolí bytových objektů a komunikací nové plochy městské zeleně s malým
floristickým potenciálem. Varianty se liší umístěním těchto ploch zeleně ve vztahu k okolí. Ve variantách
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1 (1A, 1B a 1C) jsou stavební objekty o několik metrů vzdálenější od polopřírodního komplexu třešňovka
než u varianty 2. Posuzované varianty nebudou rozdílné ve vlivu na flóru, vliv záměru bude minimální.
Dřeviny
V zájmovém území byl také v prosinci 2013 proveden dendrologický průzkum (Křeček a Plundra, s. r. o.),
viz příloha č. 8 předkládané dokumentace, s vyhodnocením a oceněním dřevin dle morfologických
parametrů, zdravotního stavu, vitality, polohového koeficientu a sadovnické hodnoty. Hodnoceno bylo
celkem 166 stromů. Dle dendrologického průzkumu se na šetřené ploše nenachází žádný velmi
hodnotný nebo nadprůměrně hodnotný jedinec (sadovnická hodnota 1 nebo 1-2), který by bylo
zapotřebí chránit. Vyskytují se zde tedy převážně ovocné stromy (jabloně) se zřetelně narušenou
vitalitou a výrazně zhoršeným zdravotním stavem. Veškeré hodnocené dřeviny v rámci dendrologického
průzkumu mají sadovnickou hodnotu 3, 4 nebo 5 (charakteristika sadovnických hodnot je uvedena níže).
Sadovnická hodnota 3 – Průměrně hodnotná skupina dřevin. Dřeviny s perspektivou dlouhodobé existence,
případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, tvarově se mohou podstatně lišit od původního typu; patří sem
také dřeviny tvarově typické, avšak mladšího věku; pěstebně nebo kompozičně využitelní jedinci.
Sadovnická hodnota 4 – Podprůměrná hodnotná skupina dřevin. Dřeviny s předpokládanou krátkou dobou
existence; dřeviny značně poškozené, přestárlé a málo vitální, výrazně prosychající; při úpravách se počítá
s postupným odstraněním.
Sadovnická hodnota 5 – Velmi málo hodnotná skupina dřevin. V důsledku stáří, nevhodného stanoviště, chorob a
škůdců nebo poškození natolik snížená vitalita, že chybí předpoklady byť jen krátkodobé existence. Do této
kategorie jsou řazeny i exempláře, které je třeba okamžitě odstranit z bezpečnostních a fytopatologických důvodů
(nebezpečné infekční choroby).

Kácení
Realizace stavby vyvolá potřebu kácení stávající zeleně. V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
v platném znění bude v dalších fázích projektových příprav nezbytné podat příslušnému orgánu ochrany
přírody žádost o povolení ke kácení.
Rozsah kácení je rozdílný pro jednotlivé posuzované varianty záměru z důvodu maximální snahy
o zachování stávajících dřevin a jejich začlenění do sadových úprav záměru.
Varianta 1A
Na území posuzovaného záměru je ve variantě 1A navrženo ke kácení 134 stromů, z toho 37 vyžaduje
povolení ke kácení. Přehledná situace kácených dřevin se nachází v příloze č. 12 předkládané
dokumentace.
Varianta 1B
Na území posuzovaného záměru je ve variantě 1A navrženo ke kácení 128 stromů, z toho 30 vyžaduje
povolení ke kácení. Přehledná situace kácených dřevin se nachází v příloze č. 12 předkládané
dokumentace.
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Varianta 1C
Na území posuzovaného záměru je ve variantě 1A navrženo ke kácení 136 stromů, z toho 39 vyžaduje
povolení ke kácení. Přehledná situace kácených dřevin se nachází v příloze č. 12 předkládané
dokumentace.
Varianta 2
Na území posuzovaného záměru je ve variantě 1A navrženo ke kácení 144 stromů, z toho 39 vyžaduje
povolení ke kácení. Přehledná situace kácených dřevin se nachází v příloze č. 12 předkládané
dokumentace.
Veškeré dřeviny navržené ke kácení budou plně nahrazeny vysazovanými dřevinami navrženými v rámci
sadových úprav (viz níže).
Výpočet koeficientu zeleně
Koeficient zeleně byl podle ÚP HMP počítán pro funkční plochy SV-F a OB-E. Koeficienty zeleně jsou
u obou funkčních ploch naplněny.
Pro funkční plochu SV-F je ÚP hl. m. Prahy stanoven KZ 0,45. Minimální podíl započitatelných ploch
a navržené plochy pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v kap. B.I.2 předkládané dokumentace. Tabulky
s výpočty splnění koeficientu zeleně jsou uvedeny u jednotlivých výkresů v příloze č. 12 předkládané
dokumentace.
Pro funkční plochu OB-E je ÚP hl. m. Prahy stanoven KZ 0,5. Minimální podíl započitatelných ploch
a navržené plochy pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v kap. B.I.2 předkládané dokumentace. Tabulky
s výpočty splnění koeficientu zeleně jsou uvedeny u jednotlivých výkresů v příloze č. 12 předkládané
dokumentace. Funkční plocha OB-E byla využita již při výpočtu koeficientu zeleně projektu Zelené
město. Výpočet koeficientu zeleně pro celou funkční plochu OB-E je pro každou z variant uveden
v tabulce výkresů č. 34-37 v příloze č. 12 předkládané dokumentace.
Koncepce sadových úprav
Součástí posuzovaného záměru je i návrh sadových úprav, který řeší ozelenění doprovodných ploch
navrhovaného bytového areálu. Snahou je vytvořit harmonizující a funkční celek sloužící ke krátkodobé
rekreaci obyvatel.
Cílem návrhu sadových úprav je zapojení nové zeleně v zájmovém území a spolu se stávajícími
ponechanými dřevinami vytvoření příjemných relaxačních zón pro obyvatele jak nové, tak i stávající
výstavby.
V území posuzovaného záměru je navržena rovněž popínavá zeleň, a to na opěrných stěnách a zídkách.
Dále budou pro oživení výsadeb a pro zapojení efektu květu použity trvalkové výsadby. Ty budou
založeny v menší míře pod stromy umístěnými na konstrukci.
Zbývající plochy zeleně budou celoplošně zatravněny, a to dvojí travní směsí. Trávník na konstrukci bude
založen prostřednictvím odolné suchomilné směsi, trávník na rostlém terénu pak prostřednictvím běžně
dostupné zátěžové travní směsi. V okrajových částech bude zeleň řešena dle závěrů biologického
hodnocení, tzn., že do vegetačních a terénních úprav budou začleněny prvky, které by poskytly úkrytové
a pobytové možnosti pro ještěrku obecnou a slepýše křehkého, popř. další druhy (suché kamenné zídky,
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kamenné hromady se zeminou, kmeny na zemi apod.). Údržba těchto ploch bude prováděna s ohledem
na to, aby např. nedocházelo k usmrcování a zraňování živočichů.
Stromy, keře a rostliny budou navrženy převážně z autochtonních druhů. Jsou uvažovány např.
následující druhy dřevin: javor mléč (Acer platanoides), platan javorolistý (Platanus acerifolia), třešen
ptačí (Prunus avium), jabloně (Malus), jeřáb prostřední (Sorbus intermedia), z popínavých rostlin jsou
navrhovány např. loubinec trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata) či Polygonum baldschuanicum.
Varianta 1A, 1B, 1C
Výsadba zeleně je navržena především v severní, východní a západní části zájmové plochy. V jižní části
území bude vysazena alej po obou stranách ulice v Třešňovce.
Alej stromů menšího vzrůstu bude vysázena i podél pěších chodníků, které vedou ze středu ulice
v Třešňovce k hlavnímu vstupu do objektu, dále mezi parkovacími stáními a podél přístupu k pergole
v severovýchodní části lokality. Tyto stromy jsou navrženy jako stromy v nádobě.
V severovýchodní části zájmové lokality budou doplněny stromy v ploše ZMK, v západní části je navržena
rozvolněná výsadba stromů na rostlém terénu. Celkové množství stromů navržených pro výsadbu je
různé pro jednotlivé podvarianty:
Varianta 1A

Na rostlém terénu – 63 ks
Na konstrukci – 81 ks
Celkem – 144 ks

Varianta 1B

Na rostlém terénu – 106 ks
Na konstrukci – 32 ks
Celkem – 138 ks

Varianta 1C

Na rostlém terénu – 120 ks
Na konstrukci – 26 ks
Celkem – 146 ks

Keřové výsadby budou zastoupeny v menší míře, neboť je snahou zachovat pobytové plochy trávníků.
Plochy navrhovaných keřů jsou pro jednotlivé podvarianty následující:
Varianta 1A

33,1 m2

Varianta 1B

81,4 m2

Varianta 1C

284,2 m2

Varianta 2
Výsadby zeleně jsou navrženy především v severovýchodní a jižní části zájmové lokality. V jižní části
území bude vysazena alej po obou stranách ulice v Třešňovce. Dále jsou navrženy stromy mezi
parkovacími stáními na povrchu a v rámci polosoukromé plochy mezi objekty. Tyto stromy jsou navrženy
buď v nádobě nebo na rostlém terénu. V severovýchodní části budou doplněny stromy v ploše ZMK, v
západní části je navržena alejová výsadba stromů na rostlém terénu podél příjezdové komunikace do
podzemních garáží.
Celkové množství stromů navržených pro výsadbu je pro tuto variantu následující:
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Na rostlém terénu – 127 ks
Na konstrukci – 27 ks
Celkem – 154 ks

Keřové a květinové výsadby jsou navrženy jako lemování vstupních částí parteru, a to v ploše 375,2 m2.
Následná dokončovací a rozvojová pěstební péče o vysazovanou zeleň
Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj založených zelených ploch je minimálně 2 letá dokončovací
a rozvojová pěstební péče, během které bude především prováděn výchovný a opravný řez
vysazovaných dřevin, opravy kotvení stromů a solitérních keřů, hnojení, udržování kořenové mísy
v bezplevelném stavu, odplevelování keřových skupin a trvalek, řez a pletí keřů a trvalek, hnojení, kosení
a bodový selektivní postřik trávníků. Tato následná péče bude realizována správcem zeleně, který bude
vybrán vlastníky bytových jednotek.
Fauna
V zájmové lokalitě bylo pro účely dokumentace EIA provedeno biologické hodnocení (Mgr. Bauer, duben
2016).
V území se nacházejí především běžné druhy živočichů. Celkem bylo během průzkumu zjištěno 135
druhů, z toho 104 druhů bezobratlých a 31 druhů obratlovců. 3 zvláště chráněné druhy byly
zaznamenány v bezprostřední blízkosti zájmové plochy výstavby či při jejích hranicích (prskavec větší,
slepýš křehký, ještěrka obecná). Potravní vazbu na dotčenou plochu mají zvláště chránění čmeláci.
Zvláště chráněná kavka obecná a krutihlav obecný byli zaznamenáni pouze při přeletu nad lokalitou,
ekologickou vazbu s řešeným územím nemají.
Z bioindikačních skupin převládají eurytopní (10 druhů střevlíkovitých a 5 druhů drabčíkovitých)
a adaptibilní druhy (7 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), reliktní druhy zjištěny nebyly.
Velikost vlivu záboru řešené plochy je závislá zejména na významu přítomné bioty z hlediska ochrany,
rozsahu negativního zásahu a na velikosti a případně na kvalitě funkčně odpovídajícího navazujícího
biotopu, který nebude záměrem dotčen. Význam zájmové plochy z hlediska ochrany v daném případě
určuje zejména vazba zvláště chráněných popř. ohrožených druhů a bioty na plochu plánovaného
záměru.
Čmeláci rodu Bombus
Zjištěné druhy čmeláků rodu Bombus využívají zájmovou plochu jako potravní biotop. Po realizaci
záměru zůstane v okolí, popř. i na ploše dostatek kvetoucích dřevin a bylin. Na území posuzovaného
záměru bude vybudována parková plocha, kterou bude moci daný druh využít jako vhodné potravní
a rozmnožovací stanoviště.
Daný druh nebude záměrem ohrožen. K porušení zákazů stanovených v § 50 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění nedojde.
V rámci vegetačních úprav doporučuje zpracovatel dokumentace EIA uvažovat v tomto prostoru
květnaté louky.
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Ještěrka obecná
V rámci řešené zájmové plochy byla ještěrka obecná zjištěna v jednom exempláři na severovýchodním
okraji, další dva nálezy pocházejí z navazujícího okraje třešňovky. S ohledem na charakter zájmové
plochy a třešňovky je zřejmé, že jádrové území budou představovat především nekosené trávníky, meze
a okraje křovin celé třešňovky. Zájmové území posuzovaného záměru nelze označit jako optimální
biotop tohoto druhu, přestože s ohledem na sousedství s třešňovkou nelze výskyt i občasné šíření
tohoto druhu i na plochu výstavby vyloučit.
Záměr bude znamenat zábor okrajové části větší plochy městské zeleně (s jádrem v třešňovce). V této
okrajové části byla ještěrka obecná prokázána na severovýchodním okraji plochy záměru na hranici
funkčních ploch ZMK a OB-E dle ÚP hl. m. Prahy. Plocha ZMK zůstane bez zásahů do povrchu země.
Zachována zůstane mnohonásobně větší přírodě blízká plocha třešňovky, která je dle ÚP hl. m. Prahy
nezastavitelnou plochou, stejně jako ještě bližší pás plochy ZMK, které jsou pro ještěrku vhodnějším
biotopem. Vliv záměru na ještěrku obecnou lze hodnotit jako velmi malý, populace ani vhodný biotop
druhu nebudou podstatně ovlivněny. O zásah do přirozeného vývoje druhu se nejedná. Plánovaná
činnost významně neovlivní udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.
Pro minimalizaci negativních vlivů během výstavby záměru je doporučeno provádět skrývky v druhé části
sezónní aktivity většiny živočichů, tj. v době po hlavním reprodukčním období a před zazimováním.
Postup skrývek bude směřován od jihu na sever, aby případní živočichové vyskytující se v území stavby
mohli ustupovat na navazující plochy zeleně v třešňovce a aby nevznikaly fragmentované neovlivněné
plochy oddělené od okolního nezastavěného území (třešňovky) staveništěm.
Slepýš křehký
V ploše výstavby byly zjištěny 2 exempláře pod plochým kamenem při okraji vyšlapané cesty na
severním okraji plochy. Další nálezy jsou z okolí zájmového území. Tyto nálezy potvrzují, že jádrem
biotopu slepýše křehkého je na severu navazující výrazně větší území třešňovky, která je dle ÚP hl. m.
Prahy nezastavitelnou plochou, stejně jako ještě bližší pás plochy ZMK (specifikované v ÚP hl. m. Prahy).
Záměr bude znamenat zásah do okrajové části biotopu slepýše křehkého. V ploše plánované výstavby se
slepýš křehký, díky toleranci k některým změnám prostředí a díky kontaktu s jádrovým biotopem
(třešňovka), může vyskytovat a byl prokázán. Ovšem s ohledem na jediný nález v okrajové části i stav na
lokalitě, kdy se hojně uplatňují navážky, plochy bez vegetace, porosty invazních a expanzivních druhů
rostlin apod., je zřejmé, že zájmová plocha je pro slepýše málo významná (okrajová) i z hlediska
ekologických podmínek. Dílčí okrajové omezení biotopu populaci slepýše křehkého v lokalitě třešňovky
ani v širším okolí podstatně neovlivní. Plánovaná činnost významně neovlivní udržení příznivého stavu
druhu z hlediska ochrany.
Pro minimalizaci negativních vlivů během výstavby záměru je doporučeno provádět skrývky v druhé části
sezónní aktivity většiny živočichů, tj. v době po hlavním reprodukčním období a před zazimováním.
Postup skrývek bude směřován od jihu na sever, aby případní živočichové vyskytující se v území stavby
mohli ustupovat na navazující plochy zeleně v třešňovce a aby nevznikaly fragmentované neovlivněné
plochy oddělené od okolního nezastavěného území (třešňovky) staveništěm.
Prskavec větší
Na lokalitě byl prskavec větší zjištěn metodou zemních pastí v 5 exemplářích ve vrcholové části kopce v
odstupu cca 70 m od zájmové plochy. S ohledem na poměrně hojný výskyt a malý stupeň ohrožení
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související s poměrně malou citlivostí vůči některým typům vlivů nelze vyloučit i výskyt v ploše záměru,
přestože tam nebyl přímo prokázán.
Z hlediska praktického vyhodnocení vlivu platí podobně jako u ještěrky obecné, že s ohledem na méně
příznivý stav zájmové plochy, vhodnější podmínky v podstatně větším území v okolí a malý stupeň
ohrožení nedojde k zásahu do přirozeného vývoje druhu, popř. tento zásah bude minimální a neovlivní
populaci druhu v lokalitě (třešňovky).
Je pravděpodobné, že prskavec větší se bude vyskytovat na některých plochách zeleně v rámci
předmětné plochy i po realizaci záměru (v závislosti na způsobu využití). Plánovaná činnost významně
neovlivní udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.
Vliv na další druhy živočichů
Vliv na další druhy bezobratlých i obratlovců bude podobný jako na popsané zvláště chráněné druhy
výše uvedené. Dojde k dočasnému omezení plochy hnízdního biotopu ptáků křovin a ptáků hnízdících na
stromech. Jedná se především o drobné pěvce většinou hojně rozšířené. Významnější část jejich biotopu
představuje třešňovka a další plochy zeleně v okolí. Vliv na místní populace bude minimální.
Podobně bude mírně zmenšen přírodní biotop bezobratlých. Navazující třešňovka se jeví jako biotop
srovnatelný, ale stanovištně pestřejší a z hlediska stavu přírodního prostředí z hlediska ochrany
zachovalejší. Vyskytují se zde např. fragmenty subxerotermních trávníků.
Vliv výstavby a provozu záměru na místní populace bude minimální.
Porovnání variant
Rozdíl ve vlivu posuzovaných variant na faunu v průběhu výstavby bude malý. Při výstavbě dojde
ve všech variantách k disturbanci plochy záměru prakticky na celé ploše záměru (s výjimkou SV části,
která je dle ÚP plochou ZMK). Bude vybudováno rozsáhlé podzemní podlaží pro parkování aut, které
zasahuje velkou část stavebního pozemku. Vliv variant 1A, 1B a 1C bude stejný. V případě varianty 2 se
dva objekty o několik metrů více blíží severnímu okraji pozemku, ovšem rozdíl nebude podstatný.
Za provozu se varianty budou lišit umístěním ploch zeleně ve vztahu k okolí. Ve variantách 1A, 1B a 1C
jsou stavební objekty o několik metrů vzdálenější od polopřírodního komplexu třešňovka než u varianty
2. To znamená pro varianty 1A, 1B a 1C relativně větší prostor na realizace úprav a opatření (viz níže),
které podpoří výskyt zjištěných zvláště chráněných druhů ve vazbě na severní nezastavitelné plochy.
Ve variantě 2 jsou u bytových objektů u severní hranice záměru na stranách do třešňovky navrženy
předzahrádky a objekty dosahují blízko k severní hranici stavebního pozemku. To oproti variantě 1
částečně omezuje možnosti vytvořit příznivé podmínky na hranici pozemku pro některé zvláště chráněné
druhy jako je ještěrka obecná nebo slepýš křehký.
Lze tedy shrnout, že varianta 1 má oproti variantě 2 teoreticky větší potenciál pro minimalizaci vlivu na
faunu, nicméně tento rozdíl je poměrně malý a může se projevit nejspíše v rozsahu několika metrů.
Podstatnější bude konkrétní provedení zeleně, napojení areálu na okolí nebo skutečné fungování
bytového komplexu za provozu.
Ekosystémy
Dle Katalogu biotopů ČR (editor Chytrý a kol., 2000) lze dotčené území zařadit do kategorie X1 –
Urbanizovaná území.
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Navrhovaný záměr se nachází v centru hlavního města Prahy. Bude realizován na pozemcích, které
vylučují existenci jakýchkoliv hodnotnějších ekosystémů. Zájmové území nelze považovat za prostředí
přirozené. Z tohoto důvodu není považován vliv záměru na ekosystémy za významný.
Navržená opatření
S ohledem na minimalizaci či eliminaci negativních vlivů výstavby a provozu záměru byla v rámci
biologického hodnocení (Mgr. Bauer, duben 2016) navržena následující opatření, která jsou součástí
projektové dokumentace stavby.
•

Kácení dřevin bude prováděno mimo hnízdní období a období vegetační klidu od 1. 11. do 30. 3.

•

Skrývky zeminy je vhodné provádět v druhé části sezónní aktivity většiny živočichů, tj. od 1. 8. do
15. 11., tj. v době po hlavním reprodukčním období a před zazimováním.

•

Na nezastavěných plochách zeleně řešené plochy (resp. na jejich okrajích) v kontaktu s pásem
izolační zeleně a třešňovkou na severu se doporučuje zvážit začlenit do vegetačních a terénních
úprav prvky, které by poskytly úkrytové a pobytové možnosti pro ještěrku obecnou a slepýše
křehkého, popř. další druhy (realizovat suché kamenné zídky, kamenné hromady se zeminou,
umístit na zem kmeny apod.) Nutno zohlednit budoucí formu využití a údržby těchto ploch, aby
např. nedocházelo k usmrcování a zraňování živočichů.

•

Při výstavbě zajistit oplocení staveniště, vyloučit zásahy do plochy ZMK na severovýchodním
okraji zájmového území. Zvážit oplocení pozemku ze severní strany za provozu bytového areálu.

V následujících fázích projektové dokumentace bude proveden aktualizovaný přírodovědný průzkum (či
biologické hodnocení), které prověří přítomnost zaznamenaných druhů živočichů. Na základě
aktualizovaného průzkumu bude případně zažádáno o udělení výjimek z ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Závěr
Floristický význam řešeného území je zanedbatelný. Vliv záměru na flóru spočívající v likvidaci
vegetace na ploše záměru bude minimální. Veškeré dřeviny navržené ke kácení budou plně nahrazeny
vysazovanými dřevinami navrženými v rámci sadových úprav.
Pro fázi výstavby i provozu posuzovaného záměru byla navržena opatření pro minimalizaci či eliminaci
negativních vlivů na přítomnou fauna u flóru, která budou respektována v projektové dokumentaci
stavby (celý seznam opatření je uveden v kap. B.I.6 předkládané dokumentace EIA).
Staveniště bude řádně oploceno a do severovýchodní plochy vymezené územním plánem jako ZMK
nebude při výstavbě zasahováno.
Na plochách zeleně v severní části řešeného území jsou vymezeny plochy (viz výkresy č. 4-7 přílohy
č. 12 předkládané dokumentace EIA), které poskytnou úkrytové a pobytové možnosti pro ještěrku
obecnou a slepýše křehkého, popř. další druhy živočichů.
Ve variantě 2, je na základě doporučení biologického hodnocení navrženo ze severní strany bytového
areálu trvalé oplocení.
V následujících fázích projektové dokumentace bude proveden aktualizovaný přírodovědný průzkum
(či biologické hodnocení), které prověří přítomnost zaznamenaných druhů živočichů. Na základě
aktualizovaného průzkumu bude případně zažádáno o udělení výjimek z ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů dle § 56 zákona 114/1992 Sb., v platném znění.
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Z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy lze záměr doporučit k realizaci. Plánovaná činnost
významně neovlivní udržení příznivého stavu zaznamenaných druhů z hlediska ochrany.

D. I. 8. Vlivy na krajinu
D. I. 8. 1 Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000
Parkové úpravy záměru budou zasahovat do lokálního biokoridoru L4/257. Vzhledem k plánovanému
využití lokality k negativnímu ovlivnění funkce lokálního biokoridoru umístněním záměru nedojde.
V části vymezené jako ÚSES bude navržena zeleň s ohledem na specifika této kategorie autorizovanou
osobou pro projektování ÚSES. Jiný prvek ÚSES se v zájmové lokalitě či v její blízkosti nevyskytuje.
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3
písm. b) a registrované dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Záměrem nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle §12 a 14 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění rovněž nedojde.
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru životního prostředí) ze dne 30. 1. 2014 (č.j. S – MHMP –
0083380/2014/1/OZP/VI) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti. Vyjádření MHMP k vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je součástí
kap. H této dokumentace EIA.
D. I. 8. 2 Vliv na charakter městské části a krajinný ráz
Pro posouzení vlivu plánovaného záměru na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění byla zpracována samostatná odborná studie Aktualizace
posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz (Ing. arch. Ivan Vorel – ATELIER V, srpen 2016).
Tato studie hodnotila obě dvě hmotové varianty záměru (věžový objekt, čtyři objekty). Vybrané dopravní
napojení záměru není z hlediska vlivu na krajinný ráz podstatné. Posouzení vlivu navrhovaného záměru
na krajinný ráz je uvedeno v příloze č. 7 předkládané dokumentace EIA.
Použitá zde byla metodika VOREL, Ivan – BUKÁČEK, Roman – MATĚJKA, Petr – CULEK, Martin –
SKLENIČKA, Petr.: Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz.
Praha, 2004.
Posouzení vlivu na krajinný ráz dle metodického postupu
 Vymezení hodnoceného území
•

Popis navrhovaného záměru

•

Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru

 Hodnocení
•

Vymezení oblastí a míst krajinného rázu

•

Identifikace znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky

 Posouzení zásahu
•

Posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky a hodnoty
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Určení únosnosti zjištěné míry vlivu

•

Posouzení souladu s požadavky ochrany krajinného rázu HMP
V rámci Územně analytických podkladů hlavního města Prahy, Jev 17 – Oblast krajinného rázu a její
charakteristika a Jev 18 – Místo krajinného rázu a jeho charakteristika (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008)
byly vymezeny oblasti krajinného rázu, stanoveny hodnoty a jejich ochrana a doporučení z hlediska
krajinného rázu. Pro oblast krajinného rázu 27 Hrdlořezský prolom je doporučeno: Typická periferní
městská oblast s vysokou krajinnou hodnotou ve východní části (údolí Rokytky a hřbety Šance
a Smetanka). Zbytek východní části naopak postrádá jasnou urbanistickou orientaci. Vysokou ochranu
zasluhuje zmíněné údolí s dominantami, bývalé sady jsou šancí pro dotvoření údolí Rokytky i urbanistické
dotvoření oblasti. Na jihozápadě by naopak dominantní, liniová zástavba temene na Jarově mohla
zásadním způsobem vyzvednout jedinečné terénní uspořádání této části Pražského zlomu.
Z hlediska tohoto materiálu (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008) není realizace navrhovaného záměru ani
v jedné variantě v rozporu s požadavky ochrany krajinného rázu hl. m. Prahy.
Identifikace znaků a hodnot krajinného rázu
Ve smyslu dikce § 12 zákona a výše uvedených zásad Metodického postupu posouzení (VOREL – CULEK –
BUKÁČEK – MATĚJKA – SKLENIČKA, 2004) byla provedena identifikace znaků krajinného rázu. V rámci
identifikace byly zjišťovány znaky a definován vliv navrhovaného záměru na tyto znaky. Jedná se
zejména o následující znaky:




přírodní charakteristika
•

ZCHÚ

•

VKP

kulturní a historická charakteristika
•



kulturní dominanty

estetické hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy

Vliv záměru na identifikované znaky a hodnoty přírodní charakteristiky
Vlivy navrhovaného záměru na identifikované a klasifikované znaky krajinného rázu nemají v případě
přírodní charakteristiky krajinného silnější vliv na identifikované znaky a hodnoty. Z pozitivních znaků je
ovlivněn zejména nezastavěný horizont Višňovky (Třešňovky), který nebude dotčen fyzicky, bude však
ovlivněn vizuálně, a to díky výšce navrhovaného záměru ve variantě 1 jak z jihu, tak ze severu
(z Vysočan). Tím dojde k posílení urbánního charakteru této části Prahy. V úhrnu je vliv navrhovaného
záměru na znaky a hodnoty přírodní charakteristiky hodnocen jako slabý u varianty 1 a minimální
u varianty 2.
Vliv záměru na ZCHÚ
Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru, vzdálenosti nejbližších maloplošných ZCHÚ a jejich
předmětu ochrany (geologické útvary) nelze předpokládat jakýkoli vliv (u obou variant záměru).
Vliv záměru na VKP
V okolí navrhovaného záměru se objevuje pouze VKP ze zákona (les). Posuzovaný záměr je fyzicky
nezasahuje, ani nezasahuje do pásma 50 m od hranice lesa, přesto se vzhledem ke své výšce
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pravděpodobně z některých míst vizuálně projeví v kontextu vnímání zalesněných svahů (zejména
varianta 1). Přesto nelze předpokládat – vzhledem k bodovému charakteru navrhovaného záměru
a vzdálenosti nejbližších lesních ploch – negativní vliv záměru na VKP, a to ani v jedné posuzované
variantě záměru.
Vliv záměru na identifikované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
V případě vlivů posuzovaného záměru na znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky se jedná
především o vlivy na neutrální a negativní znaky. Realizací navrhovaného záměru a dokončením
rozestavěné zástavby dojde k posílení urbánního charakteru a zintenzivnění využití území, a to od spíše
periferie na okraji kompaktní zástavby města při přechodu k předměstím s torzy původní zemědělské
krajiny k městskému charakteru území (jednak se posílí intenzita využití území, jednak se změní periferní
ráz území). Dnešní dominantní stavba výškové budovy v areálu střední odborné školy bude realizací
navrhovaného záměru ve variantě 1 zastíněna. Posuzovaný záměr by se stal novou hlavní dominantou
tohoto prostoru (neutrální znak). Vliv obou variant je z tohoto hlediska v úhrnu srovnatelný.
Vliv záměru na kulturní dominanty
V řešeném území nejsou přítomny zřetelné kulturní dominanty ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění, proto do nich posuzovaný záměr nemůže zasahovat.
Architektonickou dominantu výškové budovy v areálu středních škol nelze pozitivně považovat za
kulturní dominantu. Proto ačkoli dojde k setření dominantní role tohoto objektu, nelze tento vliv
považovat za negativní zásah do chráněných hodnot krajinného rázu.
Vliv na estetické hodnoty krajiny, na harmonické měřítko a vztahy
V případě vlivů na znaky vizuální charakteristiky – na estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy –
se jedná pouze o vlivy v rámci prostoru Jarova, kde bude dotčen význam horizontu a zelených svahů
Třešňovky – významného přírodního prvku, vymezujícího prostor. Další vlivy – i v celoměstských
souvislostech – jsou (v obou variantách záměru) zanedbatelné. V úhrnu lze vliv obou variant na estetické
hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy shrnout jako slabý či žádný, přičemž varianta 2 svým
měřítkem méně vybočuje z měřítka lokality.
Shrnutí
Z hlediska Územně analytických podkladů hlavního města PRAHY, Jev 17 – Oblast krajinného rázu a její
charakteristika a Jev 18 – Místo krajinného rázu a jeho charakteristika (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008)
není ani jedna posuzovaná varianta záměru v rozporu s požadavky ochrany krajinného rázu hl. m. Prahy.
Na základě hodnocení vlivu navrhovaného záměru na pozitivní hodnoty a významné rysy jednotlivých
charakteristik krajinného rázu a estetické a prostorové vztahy a hodnoty vyplývají následující hodnocení:
Ráz krajiny v řešeném území se vyznačuje přítomností znaků všech charakteristik krajinného rázu
(přírodní, kulturní, historická). Žádné z identifikovaných znaků však nebyly v širším kontextu zájmového
území klasifikovány jako znaky s jedinečným a neopakovatelným významem. V řešeném území nejsou
přítomny znaky jedinečného a neopakovatelného významu, navrhovaný záměr do nich tedy nezasahuje.
Vzhledem k charakteru a výšce navrhovaného záměru ve variantě 1 budou do určité míry ovlivněna
krajinná panoramata v širším kontextu Prahy. Toto ovlivnění však nebude znamenat změnu celkového
charakteru (rázu) pražské krajiny. Navrhovaný záměr doplní stávající charakter dané části města.
Posuzovaný záměr ve variantě 2 krajinná panoramata významněji neovlivní.
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Zákresy plánovaného záměru do významných panoramat hl. m. Prahy jsou součástí přílohy č. 7
předkládané dokumentace.
Hodnocen byl vliv navrhovaného záměru v obou posuzovaných hmotových variantách na vizuální scénu
v prostoru Jarova a Hrdlořezského prolomu, v celoměstských souvislostech Pražské kotliny (pohled z
estakády Kbelské přes Vysočanské údolí), pohled z ul. hrany svahu Balkánu z hřiště ZJ Spoje, z vyhlídky
Letenských sadů, z rampy Pražského hradu, z vyhlídky Strahovského kláštera, z Pražského okruhu nad
Počernickým rybníkem, z Pražského okruhu – přejezdu Počernického rybníka a z Průmyslové ulice z
přejezdu železniční trati Praha – Kolín.
Na základě hodnocení vlivu navrhovaného záměru lze shrnout, že navrhovaná stavba zasahuje
následujícím způsobem do kritérií krajinného rázu uvedených v odst. (1) § 12 zákona č. 114/1992 Sb.:
Varianta 1

Varianta 2

-

vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

Slabý

Minimální

-

vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky

Minimální

Minimální

-

vliv na estetické hodnoty

Slabý

Nemá vliv

-

vliv na významné krajinné prvky

Nemá vliv

Nemá vliv

-

vliv na zvláště chráněné území

Nemá vliv

Nemá vliv

-

vliv na kulturní dominanty krajiny

Nemá vliv

Nemá vliv

-

vliv na harmonické měřítko krajiny

Slabý

Nemá vliv

-

vliv na harmonické vztahy v krajině

Slabý

Nemá vliv

Odůvodnění uváděného hodnocení je součástí přílohy č. 7 dokumentace EIA (kap. 4.4.3).
Analýzami bylo prokázáno, že navrhovaný záměr nepředstavuje významný zásah do znaků a hodnot
jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do zákonných kritérií dle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Při porovnání obou variant záměru je z
hlediska ochrany krajinného rázu výhodnější varianta 2, která představuje minimální zásah do stávajících
hodnot krajinného rázu řešené lokality. Obě varianty nejsou v rozporu s požadavky ochrany krajinného
rázu hl. m. Prahy.
Závěr
Navrhovaný záměr je v obou variantách navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle §
12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a je proto hodnocen jako únosný zásah do
krajinného rázu, chráněného dle výše uvedeného zákona.

D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Kulturní památky
Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. K negativnímu
ovlivnění Pražské památkové rezervace záměrem nedojde.
V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní památky. K jejich dotčení
záměrem nedojde.
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Hmotný majetek
Realizace vlastní budovy si nevyžádá zásah do hmotného majetku, ale dojde k přeložení stávajících
horských vpustí mimo navrhovaný objekt v rámci zelených ploch.
Archeologické památky
Odbor archeologie NPÚ Praha dle zveřejněných informací neprováděl v k.ú. Hrdlořezy žádný
archeologický výzkum.
V roce 2008 byl proveden společností Archaia Praha o. p. s. archeologický výzkum v lokalitě Praha 9 –
Hrdlořezy, Spojovací, Učňovská, pč. 87/1, 87/5, 88/3, 88/4 (Komerční centrum Jarov – Kaufland),
výsledek tohoto záchranného výzkumu prováděného formou dohledu byl negativní.
Přes negativní výsledek záchranného archeologického výzkumu na lokalitě sousedící se záměrem nelze
vyloučit výskyt izolovaných archeologických nálezů v okolí předmětné stavby.
Před zahájením stavby je nutné vycházet z podmínek určených příslušným odborem památkové péče
(podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči). Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit
v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (fáze zemních prací), je nutné v dostatečném předstihu
informovat příslušný orgán památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor
oprávněnou organizací.
Závěr
Umístění posuzovaného záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na kulturní památky, hmotné
statky a archeologické památky riziko z hlediska možného ovlivnění životního prostředí.

D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Hodnocené vlivy všech posuzovaných variant záměru „Trojlístek“ na životní prostředí a obyvatelstvo
mají lokální charakter, jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. Realizací kterékoliv z variant
záměru nedojde k zásadní negativní změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho
zatížení.
%esnější definování rozsahu vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je předmětem předchozích
kapitol.
Realizace záměru nebude představovat vliv přesahující státní hranice.

D. III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, která lze obecně identifikovat, jsou porucha
technologického zařízení, požár, exploze, únik nebezpečných látek, úraz elektrickým proudem, vzdutí
hladin podzemní vody či povodeň atd.
Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požáru. Protipožární zabezpečení bude
zajištěno pomocí hydrantových systémů uvnitř i vně objektu, čímž bude riziko přenosu požáru
minimalizováno. Negativním projevem požáru pro širší okolí je vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále
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pak při hasičském zásahu vznikají odpadní vody kontaminované směsí hasebných látek a látek
vyplavených při hašení.
Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod. Včasným zásahem
lze rozsah havárie omezit pouze na vlastní areál. Tato problematika bude řešena v manipulačním řádu
kanalizace. V objektech nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy.
Fáze výstavby
Během výstavby může být podzemní i povrchová voda kontaminována úniky pohonných hmot, olejů
a mazadel z dopravních či stavebních mechanismů. Při případné havárii bude zahájeno sanační čerpání,
výstavba norných stěn a v dekontaminační jednotce budou odstraněny ropné produkty z čerpané vody.
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno úniky
ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude kontaminovaná
zemina ihned vytěžena a odvezena na zabezpečenou skládku.
Fáze provozu
Preventivní opatření
Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů budou dodržovány provozní a manipulační řády.
Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat zejména úrazy. Poruchám technologických zařízení lze
zabránit pravidelnou a důkladnou údržbou.
Prevencí dopravních nehod v areálu je dodržování předpisů a dopravního značení.
Protipožární zabezpečení bude zajištěno pomocí hydrantových systémů uvnitř i vně objektu. Pro případ
výpadku proudu budou instalovány záložní zdroje elektrické energie. V objektu bude použita běžná
ochrana před bleskem a proti přepětí.
Uživatel závadných látek je dále povinen při zacházení s nimi učinit odpovídající opatření, aby nevnikly
do povrchových nebo podzemních vod či do kanalizace.
Následná opatření
Při vypuknutí požáru bude dodržován požární a evakuační řád. Při úniku nebezpečných látek bude co
nejrychleji zabráněno jejich dalšímu úniku, zejména do kanalizace, v opačném případě pak co nejrychleji
budou odčerpány kontaminanty z kanalizace.
Veškeré havárie budou hlášeny příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor apod.).

D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
Veškerá opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů záměru, která byla mj.
navržena i v rámci akustického posouzení a rozptylové studie (přílohy č. 2 a 3 předkládané
dokumentace) byla již uvedena v rámci předcházejících kapitol dokumentace, zvláště v kap. B. I. 6, D. I. 2
a D. I. 3, D.I.7 a jsou zároveň součástí projektové dokumentace stavby.
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzovaní vlivů na životní prostředí a integrované
prevence č.j. 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 jsou základní opatření (viz kap. B.I.6 a další kapitoly
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dokumentace) projednána s oznamovatelem a projektantem záměru a jsou chápana jako opatření, která
jsou součástí záměru a s jejichž plněním se v projektu počítá.

D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Předkládaná dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy.
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních
předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, v nichž normované limity neexistují, je
předpokládaný dopad zhodnocen slovně.
Údaje o stavu životního prostředí v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

z odborně zpracovaných studií (viz seznam samostatných příloh dokumentace EIA).

Hodnocení vlivu dopadů záměru bylo provedeno na základě:
•

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění (EKOLA group,
spol. s r. o., červen 2014),

•

podkladů dodaných investorem, resp. projektantem stavby,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií (viz seznam samostatných příloh dokumentace EIA).

Použité metody prognózování
Doprava
Použité intenzity dopravy na posuzovaných komunikacích byly zpracovány TSK hl. m. Prahy a IPR hl. m.
Prahy (viz příloha č. 1 předkládané dokumentace EIA).
Na hlavní (sledované) síti komunikací byly intenzity stanoveny na základě dlouhodobých měření dopravy
zpracovávaných pravidelně TSK hl. m Prahy.
Mimo sledovanou komunikační síť byl proveden dopravní průzkum, který měl za úkol dále zpřesnit
jednotlivé dopravní proudy na síti komunikací a stanovit intenzity na komunikacích mimo sledovanou síť.
Dopravní průzkum byl vypracován na základě požadované metodiky podrobně popsané v Technických
podmínkách č. 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, ovšem s přihlédnutím k
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metodice a požadavkům TSK hl. m. Prahy. Opakovaný dopravní průzkum byl prováděn v termínu
běžného pracovního dne (květen 2013, květen 2015, listopad 2015). Na základě výsledků dopravního
průzkumu a jeho srovnání s daty od TSK hl. m. Prahy byl jako nejreprezentativnější zvolen průzkum z
listopadu 2015, který byl proveden až po otevření tunelového komplexu Blanka, jehož otevření mohlo
mít určitý dopad na přilehlou komunikační síť. Ze srovnání s výsledky předchozích dopravních průzkumů
zpracovaných TSK hl. m. Prahy a jimi stanovenými průměrnými intenzitami dopravy na síti však
vyplynulo, že nedošlo vlivem otevření tunelu Blanka k významnému ovlivnění intenzit dopravy na
přilehlé komunikační síti.
Reálně zjištěné intenzity jsou tedy obdobné, jako je stanoveno podkladem od TSK hl. m. Prahy. Výsledky
průzkumu tedy byly využity zejména pro stanovení intenzit na vedlejší síti komunikací, která není
sledována TSK hl. m. Prahy (např. V Třešňovce, Učňovská, Pod Lipami).
Stav dopravy pro výhledový horizont naplnění územního plánu hl. m. Prahy (orientačně rok 2030) je
uvažován dle podkladu od IPR hl. m. Prahy, který počítá s dostavbou komunikační sítě a s naplněním
rozvojových ploch na území Prahy podle tohoto plánu. Z hlediska dopravní situace je zohledněna
především výstavba navazující nadřazené komunikační sítě (např. dokončení předpokládaných částí
Městského a Pražského okruhu atd.). Současně jsou do modelu zaneseny nejenom veškeré známé
projekty v širším území, ale i celková náplň rozvojových ploch na území hl. m. Prahy. V rámci tohoto
modelu jsou tak vyhodnoceny i kumulace se všemi v úvahu připadajícími záměry v území.
Hluk
Pro předmětné území byla provedena Akustická studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 2
předkládané dokumentace.
Výpočet akustické situace byl proveden v programu Cadna R verze 2.3.107 a HLUK+ verze 11.03 a 11.04.
Vypočtené hladiny akustického tlaku A budou porovnány s hygienickými limity hluku, které jsou
požadovány platným nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
V zájmové lokalitě bylo provedeno 24-hodinové měření počáteční akustické situace (od 22 h dne 2. 12.
2015 do 22 h dne 3. 12. 2015), jehož výsledky byly použity pro ověření a kalibraci výpočtového modelu.
Měření proběhlo v běžný pracovní (všední) den. Současně s probíhajícím měřením bylo prováděno
i sčítání intenzit dopravy pro oba směry na komunikaci Spojovací.
Výpočet akustické situace v posuzovaném území byl proveden v souladu s ČSN 73 0532: “Akustika –
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky” (únor
2010), ZMĚNA Z1 (duben 2013), ZMĚNA Z2 (říjen 2014), dále na základě "Metodického opatření pro
hodnocení hluku ze stavebního provozu" - výnos hlavního hygienika ČSR zn. HEM-321.6-24.7.1980.
Předložené výsledky dále odpovídají stupni rozpracovanosti projektu a podrobnosti dalších poskytnutých
vstupních údajů.
Ovzduší
Pro výpočet byl použit model ATEM, který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb. uveden jako jedna z
referenčních metod pro imisní modelování. Jedná se o gaussovský disperzní model rozptylu znečištění,
který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Model je
založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře.
Model umožňuje:
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•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého počtu
bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší

•

výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních bodů tak,
aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického informačního systému
(GIS) a podány v mapové formě

•

výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu

•

výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je charakteristická pro
určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této oblasti.

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. Na základě
vzdálenosti zdroje a referenčního bodu a rychlosti proudění v úrovni ústí zdroje je nejprve určen čas,
který je 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:
•

Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek

•

Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty

•

Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi

•

Podíly jednotlivých skupin zdrojů

•

Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění

•

Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací

Zdravotní rizika
Hodnocení zdravotních rizik je zpracováno v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění, za použití metodik Agentury pro ochranu životního prostředí USA – US EPA
a Světové zdravotnické organizace – WHO a s přihlédnutím k nařízení evropské komise ES 1488/94.
Proces hodnocení zdravotního rizika (Risk Assessment) se sestává ze čtyř kroků:
 Identifikace nebezpečnosti – zjišťování jakým způsobem a za jakých podmínek může dané agens
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví,
 Charakterizace nebezpečnosti - určení vztahu „dávka – odpověď„ – kvantitativní popis vztahů mezi
dávkou a rozsahem poškození, škodlivého účinku,
 Hodnocení expozice – na základě znalosti situace stanovení expozičního scénáře, podmínky expozice,
 Charakterizace rizika – integrace (syntéza) dat získaných v předcházejících krocích, kvantitativní
vyjádření míry reálného zdravotního rizika v posuzované situaci.
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D. VI. Charakteristika všech obtíží, které se vyskytly při zpracování dokumentace
Dokumentace EIA o vlivu záměru „Trojlístek“ na životní prostředí a veřejné zdraví byla zpracována na
základě podkladů připravovaných pro územní řízení. Hodnocení vlivů tedy odpovídá stupni znalosti
projektu.
Fáze výstavby
V době zpracování dokumentace EIA nebyl znám dodavatel stavby a zásady organizace výstavby mohou
být v dalších stupních projektové dokumentace dále zpřesněny. Akustické posouzení a Rozptylová studie
tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících předpokladů postihnout a pro
tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.
Doprava (resp. hluk a znečištění ovzduší)
Dopravní vztahy použité v dopravním modelu současného stavu odpovídají s dostatečnou mírou shody
skutečným dopravním vztahům, které se realizují v průměrném pracovním dni.
Neurčitost plyne ze stanovení koeficientů pro výpočet intenzit a přerozdělení dopravy. Faktorem, který
omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na komunikační
síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry na
základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v ČR.
Předložené výsledky dále odpovídají stupni rozpracovanosti projektu a podrobnosti dalších poskytnutých
vstupních údajů.
Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci závěrů, tj. charakteristiky kvalitativních i kvantitativních rizik existují nejistoty, které byly
použity v konkrétním systému odhadu zdravotních rizik. Tyto nejistoty vyplývají z použitých vstupních
dat, tj. dat o složení dopravního proudu včetně intenzit na jednotlivých komunikacích, z použitých
modelů výpočtu emisí a výpočtu rozptylu znečišťujících látek v atmosféře, z použitých dat o konfiguraci
terénu a z použitých epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V závěru zjišťovacího řízení (č. j. S-MHMP-914097/2014/OZP/VI/EIA/924-2/Pac ze dne 2. 10. 2014) OCP
MHMP navrhl zpracování variant řešení záměru ve smyslu § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění.
Posuzovaný záměr Trojlístek je navržen ve 2 variantách hmotového řešení (var. 1 A, 1B a 1C - věžový
objekt, Var. 2 – čtyři samostatně stojící objekty). Věžový objekt (var. 1) je dále navržen se třemi různými
způsoby dopravního napojení (var. 1A, 1B, 1C). Varianta 2 je navržena s jedním dopravním napojením.
Posuzovaný záměr Trojlístek je tedy z hlediska technického řešení posuzován ve čtyřech variantách,
které vychází z návrhu architektonického ateliéru LOXIA a. s.
Varianta 1
Varianta 1 odpovídá výškovému uspořádání záměru předloženého v oznámení záměru (EKOLA group,
spol. s r. o., červen 2014). Ve variantě 1 je objekt komponován ze tří hmotových segmentů o výšce 17,
22 a 30 nadzemních podlaží. Pro tuto variantu jsou dále na základě závěru zjišťovacího řízení (č. j. SMHMP-914097/2014/OZP/VI/EIA/924-2/Pac ze dne 2. 10. 2014) a vyjádření dotčených orgánů státní
správy, samosprávy a veřejnosti navrženy tři možné způsoby dopravního napojení.
Varianta 1A – Věžový objekt, napojení z východu (původní návrh hodnocený v oznámení záměru)
Varianta 1a představuje původní řešení hodnocené v oznámení záměru „Trojlístek, Praha 9,
k.ú. Hrdlořezy“ (EKOLA group, spol. s r.o., červen 2014). Objekt záměru je navržen věžového typu.
Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) a povrchového parkoviště pro návštěvníky (55 PS) bude
umístěno na východní straně objektu.
Varianta 1B – Věžový objekt, napojení z okružní křižovatky
Objekt záměru je navržen věžového typu, je identický s variantou 1a i variantou 1c. Dopravní napojení
podzemních garáží (245 PS) a povrchového parkoviště pro návštěvníky (55 PS) bude umístěno na
západní straně objektu z okružní křižovatky.
Varianta 1C - Věžový objekt, napojení z okružní křižovatky i východu
Objekt záměru je navržen věžového typu, je identický s variantou 1a i variantou 1b. Dopravní napojení
podzemních garáží (245 PS) bude umístěno na západní straně objektu z okružní křižovatky doplněné
o druhý vjezd z východní strany objektu (z ul. V Třešňovce).
Napojení povrchového parkoviště pro návštěvníky (40 PS) bude umístěno na západní straně objektu
z okružní křižovatky a bude doplněno o druhé parkoviště (15 PS) na východní straně objektu napojené
z ul. V Třešňovce.
Varianta 2
Hmotové uspořádání varianty 2 reaguje na závěr zjišťovacího řízení (č. j. S-MHMP914097/2014/OZP/VI/EIA/924-2/Pac ze dne 2. 10. 2014) a vyjádření dotčených orgánů státní správy,
samosprávy a veřejnosti. Ve variantě 2 hmotového řešení návrh uvažuje s umístěním čtyř samostatně
stojících nižších částí (sekcí) o 10 a 14 nadzemních podlažích s jedním způsobem dopravního napojení.
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Varianta 2 – Čtyři objekty, napojení z okružní křižovatky
V této variantě je navrženo alternativní hmotové řešení – čtyři nadzemní části objektu se společnou
podzemní částí. Dopravní napojení podzemních garáží (245 PS) bude umístěno na západní straně
objektu z okružní křižovatky. Povrchové parkoviště pro návštěvníky bytů (30 PS) bude umístěno na
západní straně objektu a bude napojeno z okružní křižovatky, doplněno o druhé parkoviště pro
návštěvníky obchodů (25 PS) jižně od sekce B, napojené z ul. V Třešňovce.

Z hlediska kapacit záměru jsou všechny posuzované varianty obdobné. Kapacita záměru je cca 220 bytů,
245 parkovacích stání umístěných v podzemních podlažích a 55 parkovacích stání umístěných na terénu
pro návštěvy bytů a obchodních ploch.
V průběhu posouzení vlivů na životní prostředí nevyvstaly důvody k předložení dalšího variantního
řešení záměru.
V rámci dokumentace EIA jsou řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které ovšem nejsou
v pravém smyslu variantami. Základem pro posouzení jednotlivých stavů jsou intenzity dopravy v širším
zájmovém území, které zahrnují stávající i plánované aktivity v území.
V předkládané dokumentaci EIA jsou řešeny následující časové horizonty:
•

Stávající stav

2015

•

Fáze výstavby

2018

•

Fáze provozu – po dokončení areálu Trojlístek

2020

•

Fáze provozu – horizont naplnění ÚP hl. m. Prahy

cca 2030

Od výše uvedených časových horizontů se dále odvíjí posuzování hlukové zátěže, znečištění ovzduší či
hodnocení zdravotních rizik pro všechny čtyři posuzované varianty (příloha č. 2 Akustická studie, příloha
č. 3 Rozptylová studie, příloha č. 4 Hodnocení zdravotních rizik).
V předkládané dokumentaci EIA je posouzena i případná kumulace vlivů s dalšími plánovanými záměry
v okolí plánované výstavby. Hodnocení vlivů na životní prostředí je tak na straně bezpečnosti.
Zpracování dokumentace záměru pro jednotlivé, výše uvedené, hodnocené stavy umožnilo vytvořit si
podrobnou představu o příspěvcích záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší v daném území.
Konkrétní vyhodnocení vlivů jednotlivých stavů na životní prostředí je předmětem předchozích kapitol.
Z provedených vyhodnocení a posouzení vyplývá, že realizace záměru nebude představovat významné
zhoršení životního prostředí.

Zdraví obyvatel
Na základě provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že realizace záměru Trojlístek
nepředstavuje významný zásah do životního prostředí. Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze říci, že vliv
záměru ve všech hodnocených variantách ve vztahu k obyvatelstvu je v celku malý. Nejcitelnější vliv
bude mít fáze výstavby, kdy se dá očekávat mírné zhoršení spíše faktorů pohody než rizik pro zdraví z
hlediska ovzduší a hluku. Tento stav však bude dočasný. Dále lze konstatovat, že v souvislosti s realizací
varianty 1A, 1B, 1C i varianty 2 záměru nedojde při dodržení doporučení uvedených v odborných
studiích (Akustické a Rozptylové) ke zvýšení rizika pro lidské zdraví.
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Znečištění ovzduší
Z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba ani provoz posuzovaných variant záměru představovat
riziko pro životní prostředí v daném území.
Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že ve stávajícím stavu i ve výchozích stavech v roce 2020
a v období naplnění ÚP hl. m. Prahy budou v zájmovém území splněny téměř všechny sledované imisní
limity, výjimkou jsou hodinové koncentrace NO2, jejichž limit může být zcela lokálně překročen na okraji
zájmového území. V případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu jsou ve studii hodnoceny
pouze příspěvky automobilové dopravy, avšak z dat o stávající kvalitě ovzduší vyplývá, že imisní limit
může být překročen i v budoucnosti v celé výpočtové oblasti. Tento jev je ovšem typický pro většinu
území hl. m. Prahy.
Z provedených výpočtů vyplynulo, že v případě průměrných ročních koncentrací nedojde vlivem
zprovoznění záměru v jakékoli posuzované variantě k překročení imisního limitu.
Ani v případě krátkodobých koncentrací nebylo vlivem běžného provozu záměru (ve všech
posuzovaných variantách) vypočteno možné překračování imisních limitů nebo zvýšení počtu
překročení. Pouze v případě provozu náhradního zdroje v režimu výpadku nelze vyloučit výskyt
nadlimitních hodnot krátkodobých koncentrací sledovaných polutantů, ovšem vzhledem k očekávané
četnosti provozu je reálný výskyt jen málo pravděpodobný a není třeba očekávat zvýšení počtu
překročení limitu nad povolených 18 případů za rok. Na tuto skutečnost nemá výběr konkrétní varianty
záměru vliv.
Vzhledem k vlivu výstavby na imisní situaci byla formulována opatření pro snížení vlivu stavebních prací
na imisní situaci oxidu dusičitého a suspendovaných prachových částic, která jsou uvedena v kap. B.I.6
předkládané dokumentace EIA a jsou shodná pro všechny posuzované varianty.
Navržena byla zároveň i konkrétní opatření pro fázi provozu záměru, která budou snižovat zátěž území
suspendovanými částicemi (PM10) a benzo(a)pyrenem, přestože kompenzační opatření nejsou v daném
případě zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyžadována. Kompenzační opatření jsou uvedena
v kap. B.I.6 předkládané dokumentace EIA a jsou shodná pro všechny posuzované varianty záměru.
Akustické zatížení lokality
Součástí posuzovaného záměru ve všech navržených variantách je výměna stávajícího povrchu
komunikace za tzv. tichý asfalt v úseku cca 430 m v ulici Spojovací mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s
ulicí Na Balkáně, kterým povede veškerá vyvolaná doprava záměru. Úprava spočívá v provedení povrchu
předmětného úseku komunikace Spojovací obousměrně z asfaltové směsi pro snížení hluku VIAPHONE®
(povrch z tichého asfaltu, produkt firmy EUROVIA). Tímto navrženým opatřením dojde k celkovému
zlepšení akustické situace v území. Toto opatření je součástí návrhu bez ohledu na zvolenou variantu
záměru.
Varianty dopravního napojení pro solitérní výškový dům (varianty 1A, 1B a 1C) nemají z hlediska hluku
na okolní chráněnou zástavbu žádný vliv. V okolí kolem záměru je jednoznačně dominantním zdrojem
hluku doprava na hlavní komunikaci Spojovací.
Varianty záměru 1A, 1B, 1C a 2 se z hlediska hlukové zátěže stávající obytné zástavby v oblasti kolem
hlavních komunikací liší v úrovni do 0,1 dB. Ve výsledku je navýšení hluku v úrovni do 0,1 dB, které je
způsobeno vyvolanou dopravou záměru, která je pro všechny varianty stejná.
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V chráněném venkovním prostoru staveb stávající zástavby východně a jihovýchodně od záměru (v ulici
V Třešňovce, Nad Smetankou) dojde po realizaci záměru k snížení hluku v úrovni do 1,3 dB pro varianty
1A – 1C a v úrovni do 4,7 dB pro variantu 2. Hmotové řešení ve variantě 2 (objekty A, B, C, D) způsobí
větší snížení hluku vlivem zastínění stávající zástavby směrem ke komunikaci Spojovací, než varianty 1A,
1B a 1C (jeden věžový objekt). Lze tedy konstatovat, že varianta 2 vykazuje u této zástavby až o 3,4 dB
nižší hluk než varianty 1A, 1B a 1C.
Hluk od stacionárních zdrojů záměru bude pro varianty 1A, 1B, 1C (jeden věžový dům) a variantu 2 (čtyři
objekty) pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších
hodin dne – pro denní režim provozu a v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější
1 hodinu v noci – pro noční režim provozu.
Hluk od dopravy na vjezdech/výjezdech garáže v areálu záměru bude v nejbližším chráněném venkovním
prostoru staveb v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin dne a pod hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci pro
všechny varianty 1A, 1B, 1C a 2 záměru.
Hluk od souběžného provozu stacionárních zdrojů TZB areálu Kaufland bude v chráněném venkovním
prostoru staveb objektu záměru pro všechny varianty 1A, 1B, 1C a 2 pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50
dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne a pod, resp. v úrovni hygienického
limitu LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci.
Oslunění a denní osvětlení
V obou posuzovaných hmotových variantách záměru Trojlístek dojde k ovlivnění doby proslunění
okolních objektů, avšak vypočtené hodnoty ve všech kontrolních bodech budou i po realizaci záměru v
jakékoliv hodnocené variantě (1 a 2) splňovat požadavek normy ČSN 73 4301.
V obou posuzovaných hmotových variantách záměru Trojlístek dojde k ovlivnění hodnoty činitele denní
osvětlenosti okolních objektů, avšak vypočtené hodnoty ve všech kontrolních výpočtových bodech
v obou hmotových variantách budou i nadále splňovat požadavek normy ČSN 73 0580-1, Přílohy B.
Lze konstatovat, že vzhledem k platné legislativě jsou z hlediska oslunění a denního osvětlení obě
varianty hmotového řešení záměru srovnatelné.
Povrchové a podzemní vody
Pro všechny posuzované varianty je navržen stejný způsob odvádění dešťových vod ze zájmové lokality
(do již realizované retenční nádrže). Z hlediska bilance dešťových vod bude u varianty 1A nejnižší
povrchový odtok (163,2 l/s) naopak u varianty 2 je povrchový odtok z území předpokládán nejvyšší
(180,25 l/s) dle výpočtů pro návrhovou srážku v době trvání 15 min a intenzitě stanovené dle Trupla na
206 l/s/ha. Dešťové vody ze zájmové lokality budou odváděny do již realizované retenční nádrže
(suchého poldru), který byl navržen s dostatečnou kapacitou i pro posuzovaný záměr. Upřednostnění
jakékoli varianty záměru nezpůsobí vyčerpání kapacity této retenční nádrže.
Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaných variant záměru představovat
riziko pro životní prostředí v daném území.
Půda/horninové prostředí a přírodní zdroje
Plocha řešeného území (trvalý zábor stavbou) je pro všechny posuzované varianty shodná 19 986 m2.
Pro varianty 1A – 1C je uvažován dočasný zábory půdy o ploše 347,9 m2, v případě varianty 2 je
uvažován dočasný zábor půdy nepatrně větší, a to o ploše 426,2 m2.
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Realizací záměru dojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF). Výstavba
areálu bude vyžadovat jejich vyjmutí v různém rozsahu pro každou z hodnocených variant záměru. Pro
variantu 1A bude nutné vyjmutí ZPF v rozsahu 6 658,5 m2, pro variantu 1B je k vynětí ze ZPF uvažována
plocha o výměře 7 295,3 m2, pro variantu 1C 7 848,5 m2 a varianta 2 uvažuje s vynětím ZPF o ploše
8 144,3 m2. Pozemky chráněné jako ZPF náleží dle příslušných BPEJ do IV. a V. třídy ochrany, tzn. půdy s
převážně podprůměrnou produkční schopností a s velmi nízkou produkční schopností.
Posuzovaným záměrem nebudou v žádné jeho navrhované variantě dotčena ložiska nerostných surovin
ani dobývací prostory. Nedojde ani k vyvolání sesuvných pohybů. V zájmovém území se nenacházejí
ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Realizací záměru ve všech posuzovaných
variantách dojde k zásahu do horninového prostředí – zakládání nových budov, realizace zpevněných
ploch, atd. Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný.
Z hlediska problematiky půda, horninového prostředí a přírodních zdrojů nebude výstavba ani provoz
varianty 1A, 1B, 1C ani varianty 2 záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území.
Flóra, fauna a ekosystémy
Koeficient zeleně byl podle ÚP HMP počítán pro funkční plochy SV-F a OB-E. Koeficienty zeleně jsou pro
všechny posuzované varianty u obou funkčních ploch splněny. Minimální podíl započitatelných ploch
a navržené plochy pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v kap. B.I.2 předkládané dokumentace EIA.
Tabulky s výpočty splnění koeficientu zeleně jsou uvedeny u jednotlivých výkresů v příloze č. 12
předkládané dokumentace EIA.
Byliny
Rozdíl ve vlivu posuzovaných variant na flóru je zanedbatelný. Při výstavbě dojde ve všech variantách k
disturbanci vegetace prakticky na celé ploše záměru (s výjimkou severovýchodní části, která je dle ÚP
plochou ZMK) a následně vzniknou v okolí bytových objektů a komunikací nové plochy městské zeleně.
Varianty se liší umístěním těchto ploch zeleně ve vztahu k okolí. Ve variantách 1 jsou tak stavební
objekty o několik metrů vzdálenější od polopřírodního komplexu třešňovka než u varianty 2. Posuzované
varianty nebudou rozdílné ve vlivu na flóru.
Dřeviny
Realizace stavby ve všech navrhovaných variantách vyvolá potřebu kácení stávající zeleně. Rozsah kácení
je rozdílný pro jednotlivé posuzované varianty záměru z důvodu maximální snahy o zachování stávajících
dřevin a jejich začlenění do sadových úprav záměru. Součástí posuzovaného záměru je tedy i návrh
sadových úprav, který řeší ozelenění doprovodných ploch navrhovaného bytového areálu.
Níže je uvedeno porovnání množství kácených a vysazovaných dřevin včetně ploch vysazovaných
keřových porostů pro jednotlivé posuzované varianty.
Varianta
Počet kácených stromů (ks)
Počet vysazovaných stromů
Plocha vysazovaných
(ks)
keřových porostů (m2)
1A
134
144
33,1
1B
128
138
81,4
1C
136
146
284,2
2
144
154
375,2
Nejméně je dřevin ke kácení navrženo ve variantě 1B, naopak nejvíce ve variantě 2. Rozdíl v počtu
kácených dřevin je ovšem mezi jednotlivými variantami nevýznamný. Pro každou z variant jsou navíc
navrženy početnější výsadby dřevin než je množství dřevin kácených, a to o 10 ks stromů. Z hlediska
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vysazovaných keřových ploch je nejpříznivější varianta 2, kde by v případě její realizace došlo k výsadbě
cca 375 m2 ploch keřových porostů.
Fauna
Rozdíl ve vlivu posuzovaných variant na faunu v průběhu výstavby bude malý. Při výstavbě dojde
ve všech variantách k disturbanci plochy záměru prakticky na celé ploše záměru (s výjimkou
severovýchodní části, která je dle ÚP plochou ZMK). Bude vybudováno rozsáhlé podzemní podlaží pro
parkování aut, které zasahuje velkou část stavebního pozemku. Vliv variant 1A, 1B a 1C bude stejný.
V případě varianty 2 se dva objekty o několik metrů více blíží severnímu okraji pozemku, ovšem rozdíl
nebude pro existenci druhů podstatný.
Za provozu se varianty budou lišit umístěním ploch zeleně ve vztahu k okolí. Ve variantách 1A, 1B a 1C
jsou stavební objekty o několik metrů vzdálenější od polopřírodního komplexu třešňovka než u varianty
2. To znamená pro varianty 1A, 1B a 1C relativně větší prostor na realizace úprav a opatření, které
podpoří výskyt zjištěných zvláště chráněných druhů ve vazbě na severní nezastavitelné plochy.
Ve variantě 2 jsou u bytových objektů u severní hranice záměru na stranách do třešňovky navrženy
předzahrádky a objekty dosahují velmi blízko k severní hranici stavebního pozemku. To oproti variantám
1 částečně omezuje možnosti vytvořit příznivé podmínky na hranici pozemku pro některé zvláště
chráněné druhy jako je ještěrka obecná nebo slepýš křehký.
Lze tedy shrnout, že varianty 1 mají oproti variantě 2 teoreticky větší potenciál pro minimalizaci vlivu na
faunu, nicméně tento rozdíl je poměrně malý a může se projevit nejspíše v rozsahu několika metrů.
Podstatnější bude konkrétní provedení zeleně, napojení areálu na okolí nebo skutečné fungování
bytového komplexu za provozu.
Ekosystémy
Navrhovaný záměr se nachází v centru hlavního města Prahy. Bude realizován na pozemcích, které
vylučují existenci jakýchkoliv hodnotnějších ekosystémů. Zájmové území nelze považovat za prostředí
přirozené. Z tohoto důvodu není považován vliv záměru na ekosystémy za významný v jakékoli
posuzované variantě.
Krajinný ráz/charakter městské části
V rámci dokumentace EIA byly v souvislosti s krajinným rázem hodnoceny pouze varianty hmotového
řešení objektu (varianta 1 a varianta 2) bez podvariant dopravního napojení záměru ve variantě 1.
Dopravní napojení záměru nemůže mít na krajinný ráz lokality vliv.
Z hlediska Územně analytických podkladů hlavního města PRAHY, Jev 17 – Oblast krajinného rázu a její
charakteristika a Jev 18 – Místo krajinného rázu a jeho charakteristika (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008)
není ani jedna posuzovaná varianta záměru v rozporu s požadavky ochrany krajinného rázu hl. m. Prahy.
Snížení objektů ve variantě 2 se projeví snížením míry vlivu na krajinnou scénu, a tím i na znaky
a hodnoty vizuální charakteristiky krajinného rázu. Vzhledem k charakteru a výšce navrhovaného
záměru ve variantě 1 budou do určité míry ovlivněna krajinná panoramata v širším kontextu Prahy. Toto
ovlivnění však nebude znamenat změnu celkového charakteru (rázu) pražské krajiny. Navrhovaný záměr
doplní stávající charakter dané části města. Posuzovaný záměr ve variantě 2 krajinná panoramata
významněji neovlivní.

- EKOLA group, spol. s r.o. -

173

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Analýzami bylo prokázáno, že navrhovaný záměr – i přes svojí vizuálně exponovanou polohu a výšku –
nepředstavuje významný zásah do znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené
krajiny a do zákonných kritérií dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Při porovnání obou
variant je z hlediska ochrany krajinného rázu výhodnější varianta 2 (čtyři nižší nadzemní objekty), která
představuje minimální zásah do stávajících hodnot krajinného rázu řešené lokality.
Kulturní památky/hmotný majetek
Umístění posuzovaného záměru ve všech posuzovaných variantách nepředstavuje z hlediska vlivu na
kulturní památky, hmotné statky a archeologické památky riziko z hlediska možného ovlivnění životního
prostředí.

Z provedených vyhodnocení a posouzení vyplývá, že realizace záměru ve všech posuzovaných
variantách nebude představovat u jednotlivých složek životního prostředí negativní vliv na životní
prostředí. Pozitivně lze pak hodnotit snížení hladin akustického tlaku vlivem výměny stávajícího
povrchu komunikace za tzv. tichý asfalt v úseku cca 430 m v ulici Spojovací mezi křižovatkou s ulicí
Koněvova a s ulicí Na Balkáně, kterým povede veškerá vyvolaná doprava záměru. Tímto navrženým
opatřením dojde k celkovému zlepšení akustické situace v území. Toto opatření je součástí návrhu bez
ohledu na zvolenou variantu záměru.
Varianty dopravního napojení pro solitérní výškový dům (varianty 1A, 1B a 1C) nemají z hlediska hluku
na okolní chráněnou zástavbu žádný vliv. V okolí kolem záměru je jednoznačně dominantním zdrojem
hluku doprava na hlavní komunikaci Spojovací.
Varianty 1A, 1B, 1C a 2 se z hlediska hlukové zátěže stávající obytné zástavby v oblasti kolem hlavních
komunikací liší v úrovni do 0,1 dB. Ve výsledku je navýšení hluku v úrovni do 0,1 dB, které je
způsobeno vyvolanou dopravou záměru, která je pro všechny varianty stejná.
V případě zástavby východně od záměru (předchozí etapa projektu Zelené Město) bylo zjištěno, že
hmotové řešení ve variantě 2 (objekty A, B, C, D) způsobí větší snížení hluku vlivem zastínění stávající
zástavby směrem ke komunikaci Spojovací, než varianty 1A, 1B a 1C (jeden věžový objekt). Lze tedy
konstatovat, že varianta 2 vykazuje u této zástavby až o 3,4 dB nižší hluk než varianty 1A, 1B a 1C.
Z hlediska eliminace znečištění ovzduší byla kromě fáze výstavby navržena i konkrétní opatření pro
fázi provozu záměru, která budou snižovat zátěž území suspendovanými částicemi (PM10)
a benzo(a)pyrenem, přestože kompenzační opatření nejsou v daném případě zákonem č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, vyžadována. Kompenzační opatření jsou uvedena v kap. B.I.6 předkládané
dokumentace EIA a jsou shodná pro všechny posuzované varianty záměru.
Plocha řešeného území (trvalý zábor stavbou) je pro všechny posuzované varianty shodná 19 986 m2.
Pro varianty 1A – 1C je uvažován dočasný zábory půdy o ploše 347,9 m2, v případě varianty 2 je
uvažován dočasný zábor půdy nepatrně větší, a to o ploše 426,2 m2.
Realizací záměru dojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF). Výstavba
areálu bude vyžadovat jejich vyjmutí v různém rozsahu pro každou z hodnocených variant záměru. Pro
variantu 1A bude nutné vyjmutí ZPF v rozsahu 6 658,5 m2, pro variantu 1B je k vynětí ze ZPF
uvažována plocha o výměře 7 295,3 m2, pro variantu 1C 7 848,5 m2 a varianta 2 uvažuje s vynětím ZPF
o ploše 8 144,3 m2.
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Realizace stavby ve všech navrhovaných variantách vyvolá potřebu kácení stávající zeleně. Rozsah
kácení je rozdílný pro jednotlivé posuzované varianty záměru z důvodu maximální snahy o zachování
stávajících dřevin a jejich začlenění do sadových úprav záměru. Nejméně je dřevin ke kácení navrženo
ve variantě 1B, naopak nejvíce ve variantě 2. Rozdíl v počtu kácených dřevin je ovšem mezi
jednotlivými variantami nevýznamný. Pro každou z variant jsou navíc navrženy početnější výsadby
dřevin než je množství dřevin kácených, a to o 10 ks stromů. Z hlediska vysazovaných keřových ploch
je nejpříznivější varianta 2, kde by v případě její realizace došlo k výsadbě cca 375 m2 ploch keřových
porostů.
Z hlediska vlivu na faunu se posuzované varianty (varianta 1 a varianta 2) budou lišit umístěním ploch
zeleně ve vztahu k okolí. Ve variantách 1A, 1B a 1C jsou stavební objekty o několik metrů vzdálenější
od polopřírodního komplexu třešňovka než u varianty 2. To znamená pro varianty 1A, 1B a 1C
relativně větší prostor na realizace úprav a opatření, které podpoří výskyt zjištěných zvláště
chráněných druhů ve vazbě na severní nezastavitelné plochy. Lze tedy shrnout, že varianty 1 mají
oproti variantě 2 teoreticky větší potenciál pro minimalizaci vlivu na faunu, nicméně tento rozdíl je
poměrně malý a může se projevit nejspíše v rozsahu několika metrů.
Analýzami hodnotící vliv záměru na krajinný ráz bylo prokázáno, že navrhovaný záměr nepředstavuje
u žádné z hodnocených hmotových variant záměru významný zásah do znaků a hodnot jednotlivých
charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do zákonných kritérií dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění. Při porovnání obou variant je z hlediska ochrany krajinného rázu výhodnější varianta
2 (čtyři nižší nadzemní objekty), která představuje minimální zásah do stávajících hodnot krajinného
rázu řešené lokality.
Z provedených vyhodnocení a posouzení vyplývá, že realizace záměru ve všech posuzovaných
variantách (1A, 1B, 1C a 2) nebude představovat u jednotlivých složek životního prostředí negativní
vliv na životní prostředí či negativní vliv na veřejné zdraví.
Zpracovatel dokumentace EIA na základě výše uvedeného konstatuje, že varianty 1 záměru (1A, 1B
a 1C) jsou mírně příznivější z hlediska možnosti minimalizace vlivu na faunu. Ve variantách 1 jsou
navrženy menší počty dřevin ke kácení (nejpříznivější je potom varianta 1B), jedná se ovšem
v porovnání s variantou 2 o jednotky až desítky stromů.
Varianta 2 naopak způsobí větší snížení hluku vlivem zastínění stávající zástavby směrem ke
komunikaci Spojovací (východně od posuzovaného záměru). Varianta 2 vykazuje u této zástavby až
o 3,4 dB nižší hluk než varianty 1A, 1B a 1C. Z hlediska ochrany krajinného rázu je rovněž výhodnější
varianta 2, která představuje minimální zásah do stávajících hodnot krajinného rázu řešené lokality.
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ZÁVĚR

Dokumentace záměru „Trojlístek“ byla zpracována dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném
znění.
Dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí
a hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracované dokumentace vlivu na životní prostředí posuzovaného záměru vyplynuly tyto závěry:
Charakteristika záměru
•

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové číslo
10.6 – „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.“ Záměr je zařazen jako podlimitní k tomuto pořadovému číslu.

•

Předmětem předkládané dokumentace EIA je výstavba a provoz bytového domu, resp. domů
doplněných o drobné obchodní plochy o celkové hrubé podlažní ploše nadzemní části 20 815 m2.
Hrubá podlažní plocha podzemní části se mírně liší v závislosti na variantě návrhu (HPP podzemní
části se pohybuje v rozmezí 10 522,7 - 11 957,9 m2). Plocha řešeného území je 19 986 m2. Kapacita
záměru je cca 220 bytů, 245 parkovacích stání umístěných v podzemních podlažích + 55 parkovacích
stání umístěných na terénu pro návštěvy bytů a obchodních ploch. Doplňující funkcí záměru budou
drobné obchodní plochy, které budou poskytovat zázemí např. pro kavárnu, fitness či lékařskou
ordinaci.

•

Součástí posuzovaného záměru je dále výměna stávajícího povrchu komunikace za tzv. tichý asfalt
v úseku cca 430 m v ulici Spojovací mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně. Tímto
navrženým opatřením dojde k celkovému zlepšení akustické situace v území.

•

Zahájení výstavby záměru se předpokládá v listopadu 2017 a její dokončení v říjnu 2019.

•

Posuzovaný záměr se nachází na území hl. m. Prahy v katastrálním území Hrdlořezy.

•

Dle platného ÚP hl. m. Prahy se posuzovaný záměr nachází na k.ú. Hrdlořezy, na funkčních plochách
SV-F, OB-E, ZMK.

•

Intenzity dopravy byly zpracovány odbornými organizacemi (TSK hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy),
které se predikcí dopravy dlouhodobě zabývají a výchozí datovou základnu neustále aktualizují
o nové podklady, jako je např. sčítání intenzit dopravy, budoucí rozvojové záměry, atd.

•

V předložené dokumentaci jsou vyhodnoceny kumulativní vlivy i pro fázi provozu. Ve výhledovém
stavu je uvažováno s provozem areálu Zelené město II. a III. etapa a s vlivem ostatních
připravovaných záměrů v širším okolí. Je tak vyhodnocena celková výhledová náplň území.
Z nejbližšího okolí záměru jsou ve vyhodnocení kumulativních vlivů zahrnuty následující
připravované či stavěné záměry: Zelené město - II. etapa, Zelené město - III. etapa, Revitalizace
nádraží Žižkov – Sever, Praha 3, Rezidenční obytný soubor Na Vackově – zóna A.I, Praha 3, Bytový
a administrativní komplex Krejcárek.
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•

Pro vyhodnocení veškerých potenciálních kumulací ve fázi provozu záměru je v dopravně
inženýrských podkladech ve výhledovém horizontu roku 2020 počítáno s růstovými faktory dopravy,
které jsou aplikovány v rámci zpracovaných modelů tak, aby odrážely předpokládaný růst dopravy
na komunikačním systému. Významná část takto predikovaného růstu se vztahuje právě k dopravě
generované novými záměry v území.

•

Stav dopravy pro výhledový horizont naplnění územního plánu hl. m. Prahy (orientačně rok 2030) je
uvažován dle podkladu od IPR hl. m. Prahy, který počítá s dostavbou komunikační sítě a s naplněním
rozvojových ploch na území Prahy podle tohoto plánu. Z hlediska dopravní situace je zohledněna
především výstavba navazující nadřazené komunikační sítě (např. dokončení předpokládaných částí
Městského a Pražského okruhu atd.). Současně jsou do modelu zaneseny nejenom veškeré známé
projekty v širším území, ale i celková náplň rozvojových ploch na území hl. m. Prahy. V rámci tohoto
modelu jsou tak vyhodnoceny i kumulace se všemi v úvahu připadajícími záměry v území.

•

Výše uvedené skutečnosti prokazují, že v rámci dopravně inženýrských podkladů jsou dostatečně
vyhodnoceny kumulativní dopady se všemi v úvahu připadajícími záměry v okolí a to i bez ohledu na
skutečnost, zda jsou tyto záměry taxativně vyjmenovány v této dokumentaci.

Půda
•

Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, zahrada
a ovocný sad. Celková plocha řešeného území je 19 986 m2.

•

Realizací záměru dojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF). Výstavba
areálu bude vyžadovat jejich vyjmutí v různém rozsahu pro každou z hodnocených variant záměru.
Pro variantu 1A bude nutné vyjmutí ZPF v rozsahu 6 658,5 m2, pro variantu 1B je k vynětí ze ZPF
uvažována plocha o výměře 7 295,3 m2, pro variantu 1C 7 848,5 m2 a varianta 2 uvažuje s vynětím
ZPF o ploše 8 144,3 m2. Pozemky chráněné jako ZPF náleží dle příslušných BPEJ do IV. a V. třídy
ochrany, tzn. půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností a s velmi nízkou produkční
schopností.

•

Zemina nevyužitá pro zpětné zásypy bude postupně ze staveniště odvážena na řízenou skládku.
Přesné místo skládky určí zhotovitel stavby. Množství odvážené zeminy bude záviset na zvolené
variantě záměru. Celkem bude odvezeno cca 26 000-32 000 m3.

•

Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně
místní topografie nedojde.

•

Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. V řešeném území ani v
jeho blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

•

Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – základy nových budov. Vliv lze označit
za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný.

Povrchové a podzemní vody
•

V zájmovém území záměru ani v jeho těsném okolí se nenacházejí žádné vodoteče. Nejbližším
vodním tokem je potok Rokytka, nacházející se v nejbližším místě cca 770 m východně od hranice
záměru.

•

Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.
Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území dle platného územního plánu hl. m. Prahy.
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•

Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v ochranných
pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod.

•

Ovlivnění režimu proudění podzemních vod v zájmovém území je možné pouze během realizace
stavební jámy, kdy může být zasažena hladina podzemní vody. Pro zachycení případné podzemní
vody bude při severní straně stavební jámy zbudována rýha se sedimentační jímkou v úrovni dna
stavební jámy. Po usazení kalů bude voda z jímky kalovými čerpadly přečerpávána do usazovací
nádrže hloubky cca 2 m při jižní straně staveniště. Usazovací nádrž bude mít bezpečnostní přepad do
stávající dešťové kanalizace. Kaly z usazovací jímky budou odváženy na skládku k tomuto účelu
určenou.

•

Na základě inženýrskogeologického průzkumu (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr. Jan Valenta PhD., duben
2016), jehož součástí bylo i stanovení koeficientu vsaku přímým měřením nálevovou zkouškou (viz
kap. C.II.4) nebylo doporučeno přímé zasakování dešťových vod na pozemku stavby. Vzhledem k
blízké okolní zástavbě a nepropustnému podloží bude nutné dešťové vody z plochy posuzovaného
záměru (stejně jako dešťové vody z ploch předchozích etap projektu Zelené město) odvádět přes
retenční nádrž (suchý poldr) s řízeným odtokem do finálního recipientu (vodního toku Rokytka).
Poldr byl zbudován v rámci 1. etapy projektu Zelené město a nachází se ve spodní (východní) části
lokality Zelené město, v přirozené údolnici stávajícího údolí včetně všech návaznosti.

•

V souvislosti s výstavbou a provozem posuzovaného záměru nedojde k výraznému ovlivnění
odtokových poměrů zájmového území. Kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod bude
pouze lokální a nevýznamné.

•

Pro zálivku zeleně na pozemku posuzovaného záměru bude využívána dešťová voda. Pro tyto účely
je v suterénu objektu navržena akumulační nádrž pro zachytávání dešťových vod o objemu cca 5 m3.
Akumulační nádrž bude umístěna v případě všech posuzovaných variant záměru.

•

Povolené množství vypouštěných odpadních vod pro ÚČOV Praha je 189 216 000 m3/rok. Plánovaný
průměrný odtok splaškových vod z posuzovaného záměru bude 45 428 m3/rok, tj. 0,024 % přítoku
na ÚČOV. Vliv objektu sám o sobě tak bude velmi malý a nárůst na ÚČOV nebude rozeznatelný od
běžného kolísání průtoku. Jakost těchto vod bude odpovídat obdobným vodám z pražské
aglomerace.

Staré ekologické zátěže
•

V území posuzovaného záměru nebyly při terénním průzkumu zjištěny žádné skládky ani jiné staré
ekologické zátěže. Vzhledem k charakteru lokality se kontaminování zemin neočekává.

Ovzduší
•

Fáze výstavby záměru – Z výsledků modelových výpočtů je patrné, že příspěvky k hodinovým
koncentracím NO2 budou u nejvíce ovlivněné obytné zástavby činit cca 94 µg.m-3. V dalších několika
bodech byly vypočteny hodnoty 80 – 90 µg.m-3. Jak ukázaly modelové výpočty, ani s vlivem
stavebních prací není třeba očekávat v žádném z výpočtových bodů překračování imisního limitu.
Z výsledků modelových výpočtů je patrné, že příspěvky k denním koncentracím částic PM10 budou
u nejvíce ovlivněné obytné zástavby činit 10,8 µg.m-3. V několika dalších bodech byly vypočteny
příspěvky 5 – 8 µg.m-3. Imisní limit pro 24hodinové koncentrace PM10 je stanoven na 50 µg.m-3 pro
36. nejvyšší hodnotu. Tato hodnota může být v zájmovém území překročena (zejména v závislosti na
aktuálních meteorologických podmínkách). Počet překročení imisního limitu v době výstavby však
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nelze modelově stanovit. Pro snížení vlivů stavby na kvalitu ovzduší byla navržena řada
doprovodných ochranných opatření, která jsou uvedená v kap. B.I.6 předkládané dokumentace EIA a
jsou zároveň součástí projektové dokumentace stavby.
Vzhledem k časové omezenosti etapy výstavby lze uvedené příspěvky k imisní zátěži označit za
akceptovatelné.
•

Fáze provozu záměru – V rozptylové studii byla hodnocena stávající imisní situace a výhledové imisní
situace v roce 2020 a v horizontu naplnění ÚP hl. m. Prahy. Ve výhledových horizontech byly
hodnoceny vždy výchozí situace a příspěvek hodnoceného záměru, a to ve všech 4 posuzovaných
variantách záměru.
V současné době není trasa Městského okruhu v daném území stabilizována. V dopravních
podkladech (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), které jsou samostatnou
přílohou č. 1 předkládané dokumentace EIA, byla provedena analýza možných variant budoucího
umístění chybějící části Městského okruhu. Vyhodnocení dopadu záměru Trojlístek bylo následně
provedeno pro variantu vedení Městského okruhu dle platného ÚP hl. m. Prahy, který se jeví jako
nejméně příznivý scénář vývoje dopravy v území z hlediska emisních příspěvků vyvolaných dopravou
v území. V případě realizace jiné varianty Městského okruhu bude situace v území lepší, případě
obdobná, jako ve variantě dle platného ÚP hl. m. Prahy.
Z vyhodnocení stávající kvality ovzduší provedeného na základě pětiletých průměrů koncentrací
znečišťujících látek (2010-2014) publikovaných ČHMÚ lze v zájmovém území očekávat překročení
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Tento stav je však charakteristický
na naprosté většině území Prahy.
Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že ve stávajícím stavu i ve výchozích stavech v roce
2020 a v období naplnění ÚP hl. m. Prahy budou v zájmovém území splněny téměř všechny
sledované imisní limity, výjimkou jsou hodinové koncentrace NO2, jejichž limit může být zcela
lokálně překročen na okraji zájmového území. V případě průměrných ročních koncentrací
benzo(a)pyrenu jsou ve studii hodnoceny pouze příspěvky automobilové dopravy, avšak z dat o
stávající kvalitě ovzduší vyplývá, že imisní limit může být překročen i v budoucnosti v celé výpočtové
oblasti. Tento jev je ovšem typický pro většinu území hl. m. Prahy.
Z modelových výpočtů rozptylové studie vyplývá, že absolutní příspěvky záměru k imisní zátěži jsou
malé a nevýznamné. Dle platné legislativy - zákon č. 201/2012 Sb., v platném znění a vyhláška
č. 415/2012 Sb., v platném znění - je možné umísťovat zdroje znečišťování ovzduší i do území, kde
dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek, a to v případech, kdy by umístěním
provozu zdrojů znečišťování ovzduší nedošlo k překročení úrovně znečištění o více než 1 % imisního
limitu dané znečišťující látky s dobou průměrování 1 kalendářní rok. U sledovaných látek nedochází
provozem záměru k překročení úrovně znečištění o více než 1 % limitu průměrné roční koncentrace
dané znečišťující látky stanovené platnou legislativou.
Vzhledem ke skutečnosti, že v území se předpokládá překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren,
a to i když příspěvek záměru k celkové imisní zátěži benzo(a)pyrenem nepřekračuje hranici 1 %
imisního limitu, je doporučeno, aby investor učinil kompenzační opatření, které sníží zátěž území
benzo(a)pyrenem. Opatření spočívají ve výsadbě zeleně v takovém rozsahu, aby byl kompenzován
nárůst emisí benzo(a)pyrenu záměrem.
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Pro účel návrhu kompenzačních opatření ke snížení zátěže životního prostředí benzo(a)pyrenem
a PM10 při realizaci záměru Trojlístek byla vypracována samostatná studie (ATEM – Ateliér
ekologických modelů, s. r. o., květen 2016), která tvoří přílohu č. 11 předkládané dokumentace EIA.
Příspěvky benzo(a)pyrenu a PM10 generované záměrem budou kompenzovány novými výsadbami
zeleně realizovanými v rámci posuzované stavby. Náhradní výsadba za kácenou zeleň bude
provedena na pozemku stavby na pozemcích ve vlastnictví investora.
Z provedeného porovnání množství emisí generovaných navrhovaným záměrem a schopnosti
vysazovaných stromů zachytávat předmětné polutanty je zřejmé, že výsadba dvou stromů
o minimálním objemu koruny 4 m3 (nad rámec dřevin vysazovaných pro kompenzaci kácení)
v blízkosti nového objektu bude dostatečně kompenzovat nárůst emisí vyvolaných jeho provozem.
Hluk
•

Fáze výstavby záměru – Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou plánovaného záměru
„TROJLÍSTEK“ bude v chráněném venkovním prostoru okolní stávající obytné zástavby v oblasti
stavby v úrovni, resp. pod hygienickým limitem 65 dB stanoveným pro časový úsek dne od 7 do 21 h
pro stavební činnost. Součástí projektové dokumentace stavby jsou opatření pro minimalizaci vlivu
výstavby z hlediska hlukové zátěže na okolí staveniště, která jsou zároveň uvedena v kap. B.I.6
předkládané dokumentace EIA.

•

Fáze provozu záměru – Součástí posuzovaného záměru (platí pro všechny varianty záměru) je
výměna stávajícího povrchu komunikace za tzv. tichý asfalt v úseku cca 430 m v ulici Spojovací,
kterou povede veškerá vyvolaná doprava záměru. U zástavby v ulici Spojovací v úseku s úpravou
povrchu komunikace dojde k výraznému snížení hluku v úrovni do 6 dB vlivem instalace tichého
povrchu komunikace. Po realizaci záměru tedy dojde v chráněném venkovním prostoru staveb
zástavby kolem této části ulice ke snížení hluku pod hygienický limit LAeq,16h = 70 dB pro den a pod,
resp. na úroveň hygienického limitu LAeq,8h = 60 dB pro noc pro tzv. starou hlukovou zátěž.
Varianty dopravního napojení pro solitérní výškový dům (varianty 1A, 1B a 1C) nemají z hlediska
hluku na okolní chráněnou zástavbu žádný vliv. V okolí záměru je jednoznačně dominantním
zdrojem hluku doprava na hlavní komunikaci Spojovací.
V chráněném venkovním prostoru staveb stávající zástavby východně a jihovýchodně od záměru (v
ulici V Třešňovce, Nad Smetankou) dojde po realizaci záměru k nepatrnému snížení hluku v úrovni
do 1,3 dB pro varianty 1A – 1C a v úrovni do 4,7 dB pro variantu 2. Důvodem snížení hluku je
částečné zastínění stávající zástavby objekty záměru k ulici Spojovací, která je dominantním zdrojem
hluku v oblasti v blízkosti záměru.
Hluk od stacionárních zdrojů záměru bude pro varianty 1A, 1B, 1C a variantu 2 pod hygienickým
limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne a v úrovni
pod hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci.
Hluk od dopravy na vjezdech/výjezdech garáže v areálu záměru bude v nejbližším chráněném
venkovním prostoru staveb v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne a pod hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro
nejhlučnější 1 hodinu v noci pro všechny varianty záměru 1A, 1B, 1C a 2.
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ZCHÚ, ÚSES, VKP a systém NATURA 2000
•

Parkové úpravy záměru budou zasahovat do lokálního biokoridoru L4/257. Vzhledem k
plánovanému využití lokality k negativnímu ovlivnění funkce lokálního biokoridoru umístněním
záměru nedojde. V části vymezené jako ÚSES bude navržena zeleň s ohledem na specifika této
kategorie autorizovanou osobou pro projektování ÚSES. Jiný prvek ÚSES se v zájmové lokalitě či v její
blízkosti nevyskytuje.

•

Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky VKP ani ZCHÚ dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění.

•

Záměr nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Fauna, flóra a ekosystémy
•

V zájmové lokalitě bylo pro účely dokumentace EIA provedeno biologické hodnocení (Mgr. Bauer,
duben 2016). V území se aktuálně nachází neudržované plochy vzniklé z dřívější zahrádkářské
kolonie. V malé míře jsou přítomny pozůstatky zahrádkářské činnosti, včetně vysazených různých
druhů rostlin, užitkových i okrasných, včetně druhů zvláště chráněných nebo druhů uvedených
v červeném seznamu ohrožených druhů. Ochrana těchto druhů má smysl v případech přirozeného
výskytu, zjevně přesazené exempláře do antropogenních kultur nejsou z hlediska ochrany
významné.

•

Floristický význam řešeného území je zanedbatelný. Vliv záměru na flóru spočívající v likvidaci
vegetace na ploše záměru bude minimální. Veškeré dřeviny navržené ke kácení budou plně
nahrazeny vysazovanými dřevinami navrženými v rámci sadových úprav.

•

V území se nacházejí především běžné druhy živočichů. Celkem bylo během průzkumu zjištěno 135
druhů, z toho 104 druhů bezobratlých a 31 druhů obratlovců. 3 zvláště chráněné druhy byly
zaznamenány v bezprostřední blízkosti zájmové plochy výstavby či při jejích hranicích (prskavec
větší, slepýš křehký, ještěrka obecná). Potravní vazbu na dotčenou plochu mají zvláště chránění
čmeláci. Zvláště chráněná kavka obecná a krutihlav obecný byli zaznamenáni pouze při přeletu nad
lokalitou, ekologickou vazbu s řešeným územím nemají.

•

Pro fázi výstavby i provozu posuzovaného záměru byla navržena opatření pro minimalizaci či
eliminaci negativních vlivů na přítomnou fauna u flóru, která budou respektována v projektové
dokumentaci stavby (celý seznam opatření je uveden v kap. B.I.6 předkládané dokumentace EIA).

•

V následujících fázích projektové dokumentace bude proveden aktualizovaný přírodovědný průzkum
(či biologické hodnocení), které prověří přítomnost zaznamenaných druhů živočichů. Na základě
aktualizovaného průzkumu bude případně zažádáno o udělení výjimek z ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů dle § 56 zákona 114/1992 Sb.

Ostatní
•

Analýzami bylo prokázáno, že navrhovaný záměr nepředstavuje významný zásah do znaků a hodnot
jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do zákonných kritérií dle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Při porovnání obou variant záměru je z
hlediska ochrany krajinného rázu výhodnější varianta 2, která představuje minimální zásah do
stávajících hodnot krajinného rázu řešené lokality. Obě varianty nejsou v rozporu s požadavky
ochrany krajinného rázu hl. m. Prahy.
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Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů
odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu
záměru.

Posuzovaný záměr
Trojlístek
lze ve všech posuzovaných variantách záměru (1A, 1B, 1C a 2)
doporučit k realizaci.
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Dokumentace EIA je zpracována pro záměr „Trojlístek“, který se nachází na území městské části Praha 9,
v k.ú. Hrdlořezy.
Předmětem předkládané dokumentace EIA je výstavba a provoz bytového domu doplněného o drobné
obchodní plochy o celkové hrubé podlažní ploše nadzemní části 20 815 m2. Hrubá podlažní plocha
podzemní části se mírně liší v závislosti na variantě návrhu (HPP podzemní části se pohybuje v rozmezí
10 522,7 - 11 957,9 m2). Plocha řešeného území je 19 986 m2.
Záměr je z hlediska hmotového řešení navržen ve dvou variantách. Ve variantě 1 je objekt komponován
ze tří hmotových segmentů o výšce 17, 22 a 30 nadzemních podlaží. Pro tuto variantu jsou dále navrženy
tři možné způsoby dopravního napojení. Ve variantě 2 hmotového řešení návrh uvažuje s umístěním čtyř
samostatně stojících částí (sekcí) o 10 a 14 nadzemních podlažích s jedním způsobem dopravního
napojení.
Z hlediska kapacit záměru jsou všechny posuzované varianty shodné. Kapacita záměru je cca 220 bytů,
245 parkovacích stání umístěných v podzemních podlažích a 55 parkovacích stání umístěných na terénu
pro návštěvy bytů a obchodních ploch. Doplňující funkcí záměru budou drobné obchodní plochy, které
budou poskytovat zázemí např. pro kavárnu, fitness či lékařskou ordinaci.
Součástí posuzovaného záměru je výměna stávajícího povrchu komunikace za tzv. tichý asfalt v úseku
cca 430 m v ulici Spojovací mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně. Tímto navrženým
opatřením dojde k celkovému zlepšení akustické situace v území.
Zahájení výstavby se předpokládá na počátku listopadu 2017, přičemž výstavba bude trvat cca
24 měsíců. Před uvedením do provozu není předpokládán zkušební provoz.
Navržený záměr je možné zařadit jako podlimitní dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B,
pod pořadové číslo 10.6 „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.“
Posuzovaný záměr Trojlístek je z hlediska technického řešení posuzován ve čtyřech variantách, které
vychází z návrhu architektonického studia LOXIA a. s.
Variantní řešení záměru bylo předloženo na základě požadavků vznesených v rámci zjišťovacího řízení
záměru. V rámci předkládané dokumentace EIA jsou posouzeny varianty možného řešení objektu, a to
jak z hlediska dopravního napojení, tak i z hlediska hmotového řešení. Z hlediska kapacit záměru jsou
všechny posuzované varianty shodné.
Doprava
Řešení dopravy v klidu (výpočet parkovacích stání) bylo převzato z Dopravně-inženýrských podkladů
(European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), které tvoří přílohu č. 1 této dokumentace EIA
a je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a navazující ČSN 73
6110 – Projektování místních komunikací. (Pozn.: Dle § 85 přechodných ustanovení Pražských
stavebních předpisů (IPR hl. m. Prahy, červenec 2016) je možné do 1. 8. 2017 podat projektovou
dokumentaci dle ČSN 73 6110 „Projektování na místních komunikacích“.)
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V souladu s výpočtem dle ČSN 736110 musí být pro celý záměr zajištěno minimálně 300 parkovacích
stání. Z celkového počtu bude zhruba 245 PS určených pro obyvatele bytů a dlouhodobých stání pro
obchodní funkci (zaměstnanci) umístěno v podzemních garážích pod objektem, 55 PS návštěvnických
stání bude umístěno na povrchovém parkovišti.
Výpočet byl dále ověřen i dle metodiky definované Pražskými stavebními předpisy (PSP). Dle tohoto
předpisu je území zařazeno do Zóny 8, tj. zóny bez uvažované redukce počtu návštěvnických stání (min.
100 %) ze základního počtu stání pro nebytové funkce. U vázaných stání bytové funkce je požadováno v
dané oblasti navýšení základního počtu stání na 140 %. Dle tohoto předpisu by pro daný záměr bylo
nutné vybudovat minimálně 346 PS, přičemž maximální počet není limitován. Z pohledu stání určených
pro obchody a návštěvnických stání je výpočet v podstatě shodný s výpočtem dle ČSN 736110 (57 vs. 58
PS), navýšení se týká čistě odstavných stání pro byty (243 vs. 288 PS). Je tedy zřejmé, že potřebný počet
stání dle požadavků PSP je mírně vyšší, než je tomu v případě výpočtu dle ČSN 736110.
Realizací záměru je očekáváno celkem 450 příjezdů a 450 odjezdů do/z areálu denně.
Ovzduší
Hodnocení vlivů posuzovaného záměru na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované rozptylové
studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., květen 2016), která tvoří samostatnou přílohu č. 3
předkládané dokumentace EIA. V rozptylové studii byla hodnocena stávající imisní situace a výhledové
imisní situace v roce 2020 a v horizontu naplnění ÚP hl. m. Prahy. Ve výhledových horizontech byly
hodnoceny vždy výchozí situace a příspěvek hodnoceného záměru, a to ve všech 4 posuzovaných
variantách záměru.
V současné době není trasa Městského okruhu v daném území stabilizována. V dopravních podkladech
(European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), které jsou samostatnou přílohou č. 1
předkládané dokumentace EIA, byla provedena analýza možných variant budoucího umístění chybějící
části Městského okruhu. Vyhodnocení dopadu záměru Trojlístek bylo následně provedeno pro variantu
vedení Městského okruhu dle platného ÚP hl. m. Prahy, který se jeví jako nejméně příznivý scénář
vývoje dopravy v území z hlediska emisních příspěvků vyvolaných dopravou v území. V případě realizace
jiné varianty Městského okruhu bude situace v území lepší, případě obdobná, jako ve variantě dle
platného ÚP hl. m. Prahy.
Fáze výstavby
Vyhodnocení vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší bylo provedeno na základě emisní bilance pro fázi
zemních prací.
Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace
Z výsledků modelových výpočtů je patrné, že příspěvky k hodinovým koncentracím NO2 budou u nejvíce
ovlivněné obytné zástavby činit cca 94 µg.m-3. V dalších několika bodech byly vypočteny hodnoty 80 –
90 µg.m-3. Jak ukázaly modelové výpočty, ani s vlivem stavebních prací není třeba očekávat v žádném z
výpočtových bodů překračování imisního limitu.
Suspendované částice PM10 – průměrné denní koncentrace
Z výsledků modelových výpočtů je patrné, že příspěvky k denním koncentracím částic PM10 budou
u nejvíce ovlivněné obytné zástavby činit 10,8 µg.m-3. V několika dalších bodech byly vypočteny
příspěvky 5 – 8 µg.m-3. Imisní limit pro 24hodinové koncentrace PM10 je stanoven na 50 µg.m-3 pro
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36. nejvyšší hodnotu. Tato hodnota může být v zájmovém území překročena (zejména v závislosti na
aktuálních meteorologických podmínkách). Počet překročení imisního limitu v době výstavby však nelze
modelově stanovit.
Pro snížení vlivů stavby na kvalitu ovzduší byla navržena řada doprovodných ochranných opatření, která
jsou uvedená v kap. B.I.6 předkládané dokumentace EIA a jsou zároveň součástí projektové
dokumentace stavby.
Vzhledem k časové omezenosti etapy výstavby lze uvedené příspěvky k imisní zátěži označit za
akceptovatelné.
Fáze provozu
Vyhodnocení stávající kvality ovzduší bylo provedeného na základě pětiletých průměrů koncentrací
znečišťujících látek (2010-2014) publikovaných ČHMÚ. V zájmovém území lze očekávat překročení
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Tento stav je však charakteristický na
naprosté většině území Prahy.
Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že ve stávajícím stavu i ve výchozích stavech v roce 2020 a
v období naplnění ÚP hl. m. Prahy budou v zájmovém území splněny téměř všechny sledované imisní
limity, výjimkou jsou hodinové koncentrace NO2, jejichž limit může být zcela lokálně překročen na okraji
zájmového území. V případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu jsou ve studii hodnoceny
pouze příspěvky automobilové dopravy, avšak z dat o stávající kvalitě ovzduší vyplývá, že imisní limit
může být překročen i v budoucnosti v celé výpočtové oblasti. Tento jev je ovšem typický pro naprostou
většinu území hl. m. Prahy.
Vlivem provozu záměru v roce 2020 byl vypočten nárůst průměrných ročních koncentrací na úrovni
nejvýše:
•

oxid dusičitý – 0,06 µg.m-3

•

benzen – 0,016 µg.m-3

•

částice PM10 – 0,09 µg.m-3

•

částice PM2,5 – 0,025 µg.m-3

•

benzo(a)pyren – 0,003 ng.m-3 (tzn. 0,3 % hygienického limitu)

Vlivem provozu záměru v horizontu naplnění ÚP hl. m. Prahy byl vypočten nárůst průměrných ročních
koncentrací na úrovni nejvýše:
•

oxid dusičitý – 0,04 µg.m-3

•

benzen – 0,008 µg.m-3

•

částice PM10 – 0,09 µg.m-3

•

částice PM2,5 – 0,020 µg.m-3

•

benzo(a)pyren – 0,003 ng.m-3 (tzn. 0,3 % hygienického limitu)

Samostatně byly vyčísleny i příspěvky provozu náhradního zdroje elektrické energie, které budou činit:
•

oxid dusičitý – 0,012 µg.m-3

•

částice PM10 – méně než 0,001 µg.m-3
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částice PM2,5 – méně než 0,001 µg.m-3

Možné překročení imisního limitu vlivem záměru nebylo zaznamenáno v žádné části zájmového území.
V případě krátkodobých koncentrací byly ve výhledovém roce 2020 nejvyšší nárůsty vypočteny na
úrovni:
•

IHk oxid dusičitý – 0,35 µg.m-3

•

IHd částice PM10 – 0,9 µg.m-3

•

IHk oxid uhelnatý – 24 µg.m-3

V případě krátkodobých koncentrací byly ve výhledovém horizontu naplnění ÚP hl. m. Prahy nejvyšší
nárůsty vypočteny na úrovni:
•

IHk oxid dusičitý – 0,6 µg.m-3

•

IHd částice PM10 – 0,9 µg.m-3

•

IHk oxid uhelnatý – 14 µg.m-3

Vyhodnocen byl dále příspěvek náhradního zdroje elektrické energie. V případě krátkodobých
koncentrací budou příspěvky náhradního zdroje elektrické energie činit nejvýše:
•

IHk oxid dusičitý – 800 µg.m-3

•

IHd částice PM10 – 1,5 µg.m-3

•

IHk oxid uhelnatý – 600 µg.m-3

Ani v případě krátkodobých koncentrací nebylo vlivem běžného provozu záměru vypočteno možné
překračování imisních limitů nebo zvýšení počtu překročení. Pouze v případě provozu náhradního zdroje
v režimu výpadku nelze vyloučit výskyt nadlimitních hodnot, ovšem vzhledem k očekávané četnosti
provozu je reálný výskyt jen málo pravděpodobný a není třeba očekávat zvýšení počtu překročení limitu
nad povolených 18 případů za rok.
Vzhledem k možnému ovlivnění okolní zástavby je však třeba doporučit omezení provozních zkoušek na
období, kdy nejsou zhoršené rozptylové podmínky.
Z modelových výpočtů rozptylové studie vyplývá, že absolutní příspěvky záměru k imisní zátěži jsou malé
a nevýznamné. Dle platné legislativy - zákon č. 201/2012 Sb., v platném znění a vyhláška č. 415/2012
Sb., v platném znění - je možné umísťovat zdroje znečišťování ovzduší i do území, kde dochází k
překračování imisních limitů znečišťujících látek, a to v případech, kdy by umístěním provozu zdrojů
znečišťování ovzduší nedošlo k překročení úrovně znečištění o více než 1 % imisního limitu dané
znečišťující látky s dobou průměrování 1 kalendářní rok. U sledovaných látek nedochází provozem
záměru k překročení úrovně znečištění o více než 1 % limitu průměrné roční koncentrace dané
znečišťující látky stanovené platnou legislativou.
Vzhledem ke skutečnosti, že v území se předpokládá překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren, a to i
když příspěvek záměru k celkové imisní zátěži benzo(a)pyrenem nepřekračuje hranici 1 % imisního
limitu, je doporučeno, aby investor učinil kompenzační opatření, které sníží zátěž území
benzo(a)pyrenem. Opatření spočívají ve výsadbě zeleně v takovém rozsahu, aby byl kompenzován
nárůst emisí benzo(a)pyrenu záměrem.
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Pro účel návrhu kompenzačních opatření ke snížení zátěže životního prostředí benzo(a)pyrenem a PM10
při realizaci záměru Trojlístek byla vypracována samostatná studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů,
s. r. o., květen 2016), která tvoří přílohu č. 11 předkládané dokumentace EIA.
Příspěvky benzo(a)pyrenu a PM10 generované záměrem budou kompenzovány novými výsadbami zeleně
realizovanými v rámci posuzované stavby. Náhradní výsadba za kácenou zeleň bude provedena na
pozemku stavby na pozemcích ve vlastnictví investora.
Hluk
Pro vyhodnocení hluku ve fázi výstavby a provozu záměru byla zpracována Akustická studie (Ing.
Králíček, AKUSTPROJEKT s.r.o., květen 2016) která tvoří samostatnou přílohu č. 2 předkládané
dokumentace EIA.
Fáze výstavby
Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou posuzovaného záměru bude v chráněném venkovním
prostoru okolní stávající obytné zástavby v oblasti stavby v úrovni, resp. pod hygienickým limitem 65 dB
stanoveným pro časový úsek dne od 7 do 21 h pro stavební činnost.
Součástí projektové dokumentace stavby jsou opatření pro minimalizaci vlivu výstavby z hlediska
hlukové zátěže na okolí staveniště, která jsou zároveň uvedena v kap. B.I.6 předkládané dokumentace
EIA.
Fáze provozu
Součástí posuzovaného záměru (platí pro všechny varianty záměru) je výměna stávajícího povrchu
komunikace za tzv. tichý asfalt v úseku cca 430 m v ulici Spojovací, kterou povede veškerá vyvolaná
doprava záměru. Úprava spočívá v provedení povrchu komunikace Spojovací v délce cca 430 m od
křižovatky s ulicí Koněvova ke křižovatce s ulicí Na Balkáně obousměrně z asfaltové směsi pro snížení
hluku VIAPHONE® (povrch z tichého asfaltu, produkt firmy EUROVIA).
Vyhodnocení hluku z provozu automobilové dopravy
U zástavby v ulici Spojovací v úseku s úpravou povrchu komunikace dojde k výraznému snížení hluku v
úrovni do 6 dB vlivem instalace tichého povrchu komunikace. Po realizaci záměru tedy dojde v
chráněném venkovním prostoru staveb zástavby kolem této části ulice ke snížení hluku pod hygienický
limit LAeq,16h = 70 dB pro den a pod, resp. na úroveň hygienického limitu LAeq,8h = 60 dB pro noc pro
tzv. starou hlukovou zátěž.
Varianty dopravního napojení pro solitérní výškový dům (varianty 1A, 1B a 1C) nemají z hlediska hluku
na okolní chráněnou zástavbu žádný vliv. V okolí záměru je jednoznačně dominantním zdrojem hluku
doprava na hlavní komunikaci Spojovací.
V chráněném venkovním prostoru staveb stávající zástavby východně a jihovýchodně od záměru (v ulici
V Třešňovce, Nad Smetankou) dojde po realizaci záměru k nepatrnému snížení hluku v úrovni do 1,3 dB
pro varianty 1A – 1C a v úrovni do 4,7 dB pro variantu 2. Důvodem snížení hluku je částečné zastínění
stávající zástavby objekty záměru k ulici Spojovací, která je dominantním zdrojem hluku v oblasti v
blízkosti záměru.
Varianty záměru 1A, 1B, 1C a 2 se z hlediska hlukové zátěže stávající obytné zástavby v oblasti záměru
kolem hlavních komunikací téměř neliší (rozdíl ve variantách je v úrovni do 0,1 dB).
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Vyhodnocení hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku a provozu dopravy na účelových komunikacích
Výpočtem zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od souběžného provozu stacionárních zdrojů
hluku posuzovaného záměru ve variantě 1A-1C i ve variantě 2 jsou v úrovni pod hygienickým limitem
LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne – pro denní režim
provozu a v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci – pro noční
režim provozu.
Lze konstatovat, že zjištěné hodnoty jsou na straně bezpečnosti výpočtu, protože souběh všech zdrojů
hluku TZB záměru v denní a zejména v noční době prakticky nenastane.
Hluk od dopravy automobilů na vjezdu/výjezdu do garáže pro všechny hodnocené varianty záměru jsou
v chráněném venkovním prostoru staveb stávající okolní zástavby a navrhované zástavby hluboko pod
hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne a
pod hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci.
Ve výpočtech byla uvažována následujíc protihluková opatření, která jsou součástí projektové
dokumentace stavby:
•

Hlukové parametry, počty zdrojů TZB, včetně umístění musí odpovídat vypracované akustické
studii.

•

Chladící jednotky pro byty na střechách věží objektu budou provozovány v noci na snížený výkon
(bude zajištěno automatickým přepnutím v elektrickém rozvaděči).

•

Kolem místa instalace chladících jednotek na střeše nejvyšší západní věže bude provedena
protihluková stěna převyšující horní rovinu chladících jednotek min. o 1 m. Vážená hodnota
vzduchové (laboratorní) neprůzvučnosti stěny bude v úrovni Rw ≥ 25 dB. Stěna bude ze strany
chladících jednotek zvukoabsorbční.

•

Chladící jednotky na střeše nižších věží – jižní a východní budou zastíněny akustickým krytem,
který bude v horní rovině osazen tlumiči hluku pro odvod vzduchu a u paty stěny krytu tlumiči
pro přívod vzduchu. Tímto opatřením bude omezen hluk vyzařovaný směrem k fasádám vyšších
věží.

•

Kolem střech věží bude provedena atika s výškou min. 1 m nad místem instalace chladících
jednotek.

•

Chladící jednotka pro komerční prostory bude instalována v protihlukovém krytu (na terase
v 1.NP). V noci bude jednotka mimo provoz.

•

DA soustrojí musí sloužit jako záloha elektrické energie pouze při haváriích typu požárů.
Pravidelné zkoušky provozu DA soustrojí budou prováděny pouze v denní době – v dopoledních
hodinách v délce trvání max. 20 minut.

Konkrétní akustické úpravy (tlumiče hluku VZT rozvodů, zastínění zdrojů, protihlukový kryt chladící
jednotky, atd.) budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.
Vyhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb objektu záměru od stacionárních zdrojů
hluku sousedního areálu Kaufland
Výpočtem zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou od souběžného provozu stacionárních
zdrojů TZB areálu Kaufland v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe
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navazujících nejhlučnějších hodin dne a pod úrovní, resp. v úrovni hygienického limitu LAeq,1h = 40 dB pro
nejhlučnější 1 hodinu v noci.
Lze konstatovat, že zjištěné hodnoty jsou na straně bezpečnosti výpočtu, protože souběh všech zdrojů
hluku v denní a zejména v noční době nenastane.
Proslunění, denní osvětlení
Vliv posuzovaného záměru na kvalitu oslunění a denního osvětlení sousedních stávajících a plánovaných
objektů byl posouzen v rámci samostatného světelně-technického posouzení – vliv na okolí (EKOLA
group, spol. s r.o., květen 2016), které tvoří přílohu č. 5 předkládané dokumentace EIA. Posouzení bylo
provedeno pro obě hmotové varianty záměru (varianta 1 a 2).
V obou posuzovaných hmotových variantách záměru Trojlístek dojde k ovlivnění doby proslunění
okolních objektů, avšak vypočtené hodnoty ve všech kontrolních bodech budou i po realizaci záměru
v jakékoliv variantě splňovat požadavek normy ČSN 73 4301.
V obou posuzovaných hmotových variantách záměru Trojlístek dojde k ovlivnění hodnoty činitele denní
osvětlenosti okolních objektů, avšak vypočtené hodnoty ve všech kontrolních výpočtových bodech v
obou hmotových variantách budou i nadále splňovat požadavek normy ČSN 73 0580-1, Přílohy B.
Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Dotčené pozemky posuzovaným záměrem jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako ostatní
plocha, zahrada a ovocný sad. Celková plocha řešeného území je 19 986 m2.
Na území posuzovaného záměru se nenacházejí pozemky určené k plnění funkce lesa. Realizací záměru
dojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF). Výstavba areálu bude vyžadovat
jejich vyjmutí v různém rozsahu pro každou z hodnocených variant záměru. Pro variantu 1A bude nutné
vyjmutí ZPF v rozsahu 6 658,5 m2, pro variantu 1B je k vynětí ze ZPF uvažována plocha o výměře 7 295,3
m2, pro variantu 1C 7 848,5 m2 a varianta 2 uvažuje s vynětím ZPF o ploše 8 144,3 m2. Pozemky chráněné
jako ZPF náleží dle příslušných BPEJ do IV. a V. třídy ochrany, tzn. půdy s převážně podprůměrnou
produkční schopností a s velmi nízkou produkční schopností.
Zemina nevyužitá pro zpětné zásypy bude postupně ze staveniště odvážena na řízenou skládku. Přesné
místo skládky určí zhotovitel stavby. Množství odvážené zeminy bude záviset na zvolené variantě
záměru. Celkem bude odvezeno cca 26 000-32 000 m3.
Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně místní
topografie nedojde. Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. V
řešeném území ani v jeho blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková
území.
Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – základy nových budov. Vliv lze označit za
lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný.
Povrchové a podzemní vody
V zájmovém území záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné vodoteče ani vodní plochy.
Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Záměr
neleží v žádné kategorii zátopových území dle platného územního plánu hl. m. Prahy.
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Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v ochranných pásmech
zdrojů povrchových či podzemních vod.
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze vznik splaškových odpadních vod předpokládat v objektech sociálního zázemí v místě
zařízení staveniště. Objekty sociálního zařízení staveniště (umývárny, WC) budou odvodněny do nové
přípojky splaškové kanalizace navržené pro záměr Trojlístek.
Ovlivnění režimu proudění podzemních vod v zájmovém území je možné pouze během realizace
stavební jámy, kdy může být zasažena hladina podzemní vody. Pro zachycení případné podzemní vody
bude při severní straně stavební jámy zbudována rýha se sedimentační jímkou v úrovni dna stavební
jámy. Po usazení kalů bude voda z jímky kalovými čerpadly přečerpávána do usazovací nádrže hloubky
cca 2 m při jižní straně staveniště. Usazovací nádrž bude mít bezpečnostní přepad do stávající dešťové
kanalizace.
Dešťová voda ze stavební jámy bude spádováním dna stavební jámy svedena do podélné rýhy při jižní
straně staveniště do sedimentační jímky a po usazení kalů odčerpávána do stávající dešťové kanalizace.
Kaly z usazovací jímky budou odváženy na skládku k tomuto účelu určenou. Dešťová kanalizace je
napojena na již realizovanou retenční nádrž, která byla vybudována v rámci I. etapy projektu Zelené
město. Kaly z usazovací jímky budou odváženy na skládku k tomuto účelu určenou.
Vteřinové množství takto řízeně odváděných vod musí splňovat limitní podmínky stanovené společností
Lesy hl. m. Prahy a. s.
Technologické odpadní vody budou vznikat v rámci zařízení staveniště. Před výjezdem vozidel ze
staveniště budou vozidla očištěna na čisticí ploše, na které bude vozidlo v případě potřeby mechanicky
očištěno s možností lokálního ostřiku tlakovou vodou. Plocha bude vybavena jímkou pro zachycování
kalů. Tyto pak budou následně odváženy na skládku k tomuto účelu určenou.
Fáze provozu
Na základě inženýrskogeologického průzkumu (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr. Jan Valenta PhD., duben 2016),
jehož součástí bylo i stanovení koeficientu vsaku přímým měřením nálevovou zkouškou (viz kap. C.II.4)
nebylo doporučeno přímé zasakování dešťových vod na pozemku stavby. Vzhledem k blízké okolní
zástavbě a nepropustnému podloží bude nutné dešťové vody z plochy posuzovaného záměru (stejně
jako dešťové vody z ploch předchozích etap projektu Zelené město) odvádět přes retenční nádrž (suchý
poldr) s řízeným odtokem do finálního recipientu (vodního toku Rokytka).
Odpadní vody z objektu Trojlístek budou napojeny na nově navržený oddílný kanalizační systém.
Nová přípojka splaškové kanalizace KT DN200 bude zaústěna do stávajícího veřejného kanalizačního
řadu 800SKL vedeného v souběhu s ul. V Třešňovce.
Množství splaškových odpadních vod bude ekvivalentní množství spotřebované vody. Jakost těchto vod
bude odpovídat obdobným vodám z pražské aglomerace a bude obsahovat především biologicky
odbouratelné látky. Pro tento typ odpadních vod jsou typické zvýšené koncentrace BSK5, NH4+, NO3-,
NO2-, PO43-. Kvalita odpadních vod při vypouštění do jednotné kanalizace bude splňovat Kanalizační řád
kanalizace v povodí ÚČOV Praha.
Vliv posuzovaného záměru na kapacitu ÚČOV Praha bude velmi malý a nárůst na ÚČOV nebude
rozeznatelný od běžného kolísání průtoku.
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Pro posuzovaný záměr budou sloužit tři přípojky dešťové kanalizace. Přípojky dešťové kanalizace budou
v návaznosti na záměr rozděleny na dvě stávající KT200 se zaústěním do stávajícího veřejného
dešťového řadu KT300 vedeného ul. V Třešňovce tj. zhotoveného v rámci I. etapy Zelené město a jedné
nové přípojky dešťové kanalizace KT DN200, jež bude zaústěna do stávajícího veřejného dešťového
kanalizačního řadu KT300 vedeného ul. Nad Smetankou rovněž zhotoveného v rámci I. etapy Zelené
město.
Dešťová voda ze zpevněných ploch navrhovaných objektů bude sváděna stávajícím kanalizačním
dešťovým systémem do místní vodoteče – Rokytky přes retenční nádrž bez stálé hladiny (suchý poldr).
Odvod dešťových vod z území byl řešen komplexně již v rámci návrhu projektu Zelené město 1. a 2.
etapy, a to v rámci dešťových stok jižní i severní části lokality, tj. zaústěním do suchého poldru, jakožto
retenční nádrže pro zachycení přívalových dešťových vod navrhované lokality.
Celkový akumulační prostor poldru je 2 070 m3. Suchý poldr byl navržen s dostatečnou kapacitou i pro
posuzovaný záměr. Celkové posouzení kapacity poldru pro všechny etapy projektu Zelené město je
uvedeno v kap. B.III.2 předkládané dokumentace EIA.
Pro zálivku zeleně na pozemku posuzovaného záměru bude využívána dešťová voda. Pro tyto účely je v
suterénu objektu navržena akumulační nádrž pro zachytávání dešťových vod o objemu cca 5 m3.
Akumulační nádrž bude umístěna v případě všech posuzovaných variant záměru.
Prostory podzemních garáží nebudou napojeny na kanalizaci, nepočítá se tedy s odlučovačem ropných
látek. Odpadní vody s možností kontaminace ropnými látkami, které budou vznikat v suterénních
prostorech – garážích budou svedeny do bezodtokých jímek. Likvidace těchto znečištěných vod bude
zajištěna speciální firmou.
V souvislosti s výstavbou a provozem posuzovaného záměru nedojde k výraznému ovlivnění odtokových
poměrů zájmového území. Kvalitativní i kvantitativní ovlivnění povrchových vod bude pouze lokální a
nevýznamné.
Staré ekologické zátěže
V území posuzovaného záměru nebyly při terénním průzkumu zjištěny žádné skládky ani jiné staré
ekologické zátěže. Vzhledem k charakteru lokality se kontaminování zemin neočekává.
Ochrana přírody
Parkové úpravy záměru budou zasahovat do lokálního biokoridoru L4/257. Vzhledem k plánovanému
využití lokality k negativnímu ovlivnění funkce lokálního biokoridoru umístněním záměru nedojde.
V části vymezené jako ÚSES bude navržena zeleň s ohledem na specifika této kategorie autorizovanou
osobou pro projektování ÚSES. Jiný prvek ÚSES se v zájmové lokalitě či v její blízkosti nevyskytuje.
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané
§3 písm. b) a §6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle §12 a 14 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahuje
ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
K dotčení památného stromu definovaného §46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění rovněž nedojde.
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Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru životního prostředí) ze dne 30. 1. 2014 (č.j. S – MHMP –
0083380/2014/1/OZP/VI) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.
Fauna, flóra, ekosystémy
V zájmové lokalitě bylo pro účely dokumentace EIA provedeno biologické hodnocení (Mgr. Bauer, duben
2016).
V území se aktuálně nachází neudržované plochy vzniklé z dřívější zahrádkářské kolonie. V malé míře
jsou přítomny pozůstatky zahrádkářské činnosti, včetně vysazených různých druhů rostlin, užitkových i
okrasných, včetně druhů zvláště chráněných nebo druhů uvedených v červeném seznamu ohrožených
druhů. Ochrana těchto druhů má smysl v případech přirozeného výskytu, zjevně přesazené exempláře
do antropogenních kultur nejsou z hlediska ochrany významné. Floristický význam řešeného území je
zanedbatelný. Vliv záměru na flóru spočívající v likvidaci vegetace na ploše záměru bude minimální.
Veškeré dřeviny navržené ke kácení budou plně nahrazeny vysazovanými dřevinami navrženými v rámci
sadových úprav.
V území se nacházejí především běžné druhy živočichů. Celkem bylo během průzkumu zjištěno 135
druhů, z toho 104 druhů bezobratlých a 31 druhů obratlovců. 3 zvláště chráněné druhy byly
zaznamenány v bezprostřední blízkosti zájmové plochy výstavby či při jejích hranicích (prskavec větší,
slepýš křehký, ještěrka obecná). Potravní vazbu na dotčenou plochu mají zvláště chránění čmeláci.
Zvláště chráněná kavka obecná a krutihlav obecný byli zaznamenáni pouze při přeletu nad lokalitou,
ekologickou vazbu s řešeným územím nemají.
Pro fázi výstavby i provozu posuzovaného záměru byla navržena opatření pro minimalizaci či eliminaci
negativních vlivů na přítomnou fauna u flóru, která budou respektována v projektové dokumentaci
stavby.
Staveniště bude řádně oploceno a do severovýchodní plochy vymezené územním plánem jako ZMK
nebude při výstavbě zasahováno.
Na plochách zeleně v severní části řešeného území jsou vymezeny plochy (viz výkresy č. 4-7 přílohy č. 12
předkládané dokumentace EIA), které poskytnou úkrytové a pobytové možnosti pro ještěrku obecnou a
slepýše křehkého, popř. další druhy živočichů (celý seznam opatření je uveden v kap. B.I.6 předkládané
dokumentace EIA).
V následujících fázích projektové dokumentace bude proveden aktualizovaný přírodovědný průzkum (či
biologické hodnocení), které prověří přítomnost zaznamenaných druhů živočichů. Na základě
aktualizovaného průzkumu bude případně zažádáno o udělení výjimek z ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Navrhovaný záměr se nachází v centru hlavního města Prahy. Bude realizován na pozemcích, které
vylučují existenci jakýchkoliv hodnotnějších ekosystémů. Zájmové území nelze považovat za prostředí
přirozené. Z tohoto důvodu není považován vliv záměru na ekosystémy za významný.
Hmotný majetek
Realizace vlastní budovy si nevyžádá významný zásah do hmotného majetku, dojde pouze k přeložení
stávajících horských vpustí mimo navrhovaný objekt v rámci zelených ploch.
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Archeologie, kulturní a historické památky
Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Navrhovaným
záměrem nedojde k dotčení kulturních památek.
Před zahájením stavby je nutné vycházet z podmínek určených příslušným odborem památkové péče
(podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Před zahájením jakýchkoliv
stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (fáze zemních prací), je nutné
v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán památkové péče a v případě nutnosti zajistit
archeologický dozor oprávněnou organizací.
Odpady
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu
záměru.
Zdravotní rizika
Záměr nepředstavuje z hlediska příspěvků záměru k znečištění ovzduší a k celkové akustické situaci riziko
pro zdraví obyvatel.
Krajinný ráz
Pro posouzení vlivu plánovaného záměru na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění byla zpracována samostatná odborná studie Aktualizace
posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz (Ing. arch. Ivan Vorel – ATELIER V, srpen 2016).
Tato studie hodnotila obě dvě hmotové varianty záměru (věžový objekt, čtyři objekty). Vybrané dopravní
napojení záměru není z hlediska vlivu na krajinný ráz podstatné. Posouzení vlivu navrhovaného záměru
na krajinný ráz je uvedeno v příloze č. 7 předkládané dokumentace EIA.
Analýzami bylo prokázáno, že navrhovaný záměr nepředstavuje významný zásah do znaků a hodnot
jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do zákonných kritérií dle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Při porovnání obou variant záměru je z
hlediska ochrany krajinného rázu výhodnější varianta 2, která představuje minimální zásah do stávajících
hodnot krajinného rázu řešené lokality. Obě varianty nejsou v rozporu s požadavky ochrany krajinného
rázu hl. m. Prahy.
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PŘÍLOHY

•

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

•

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

•

Stanovisko správce toku Lesy hl. m. Prahy k záměru

•

Stanovisko PVS a.s. k záměru

•

Vypořádání připomínek vznesených v rámci zjišťovacího řízení záměru

- EKOLA group, spol. s r.o. -

194

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace –
varianta 1
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 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace –
varianta 2
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 Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
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 Stanovisko správce toku Lesy hl. m. Prahy
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 Stanovisko PVS a.s.
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 Vypořádání připomínek vznesených v rámci zjišťovacího řízení záměru

Vyjádření DOSS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Česká inspekce životního prostředí
Hlavní město Praha
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Lesy hlavního města Prahy
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí
Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče
Městská část Praha 3
Městská část Praha 9

1. Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Praha
č.j. ČIŽP/41/IPP/1411218.001/14/PVZ ze dne 17. 7. 2014
Česká inspekce Oblastní inspektorát Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky,
pouze upozornění ze strany oddělení odpadového hospodářství a oddělení ochrany přírody. Inspekce
nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Oddělení odpadového hospodářství:
Oddělení odpadového hospodářství pouze upozorňuje na fakt, že projekt počítá s vytěžením cca 38 000
m3 zeminy, ale se zpětným využitím k zásypům v rámci stavby jen s 8 000 m3. Pokud nebude vzniklá
zemina využita v rámci dané stavby, je nutné s ní nakládat jako s odpadem.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zpracovatel dokumentace bere na vědomí. Se zeminou nevyužitou v rámci stavby bude nakládáno jako
s odpadem.
Oddělení ochrany ovzduší:
Bez připomínek.
Oddělení ochrany vod:
Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody:
Oddělení ochrany přírody upozorňuje na nutnost realizace kácení dřevin rostoucích mimo les a
zapojených porostů dřevin v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhláškou
č. 189/2013 Sb.
Odd. ochrany přírody dále upozorňuje, že pro zásah do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů je
nutná výjimka dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazu stanovených § 50 téhož zákona.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Kácení dřevin rostoucích mimo les a zapojených porostů dřevin bude provedeno v souladu s ustanovením
§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 189/2013 Sb., v platném znění.

- EKOLA group, spol. s r.o. -

202

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

V zájmovém území záměru bylo provedeno biologické hodnocení (Mgr. Pavel Bauer, duben 2016), které
navazovalo a vycházelo z průzkumů provedených v roce 2014 a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. se
zabývalo hodnocením vlivu navrhovaného záměru na rostliny a živočichy. V severním okraji zájmového
území byly zaznamenány 2 exempláře slepýše křehkého (Anguis fragilis) a jeden exemplář ještěrky
obecné (Lacerta agilis) na severovýchodním okraji zájmové lokality.
Z biologického hodnocení vyplývá, že biotop vhodný pro výskyt ještěrky obecné představují nekosené
trávníky, meze a okraje křovin celé Třešňovky. V zájmovém území záměru Trojlístek přítomné navážky,
plochy invazivních a expanzivních druhů a husté porosty starých dřevin nepředstavují optimální biotop
pro tento druh. Pouze s ohledem na sousedství zájmové plochy záměru s Třešňovkou nelze vyloučit
občasné šíření ještěrky obecné na zájmovou lokalitu.
Plocha pro umístění posuzovaného záměru Trojlístek je pro slepýše křehkého méně významná (okrajová)
i z hlediska ekologických podmínek.
Pro fázi výstavby i provozu posuzovaného záměru byla navržena opatření pro minimalizaci či eliminaci
negativních vlivů na přítomnou faunu, která budou respektována v projektové dokumentaci stavby (celý
seznam opatření je uveden v kap. B.I.6 předkládané dokumentace EIA).
V následujících fázích projektové dokumentace bude proveden aktualizovaný přírodovědný průzkum (či
biologické hodnocení), které prověří mj. i přítomnost zaznamenaných zvláště druhů živočichů. Na základě
aktualizovaného průzkumu bude případně zažádáno o udělení výjimek z ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
2. Hlavní město Praha
č.j. MHMP 1063907/2014 ze dne 31. 7. 2014
Hlavní město Praha s předloženým návrhem nesouhlasí a uvádí následující výhrady:
Oznámení navrhovaného záměru konstatuje, že v zájmové lokalitě jsou dle ČHMÚ (pětiletých průměrů
koncentrací ve čtvercích 1x1 km) překračovány limity koncentrací BaP, krátkodobé 24 hod. koncentrace
PM10 se k překročení limitů blíží. Rovněž dle výsledků modelování kvality ovzduší ATEM v r. 2011 dochází
k překračování limitu pro maximální denní koncentrace PM10.
Výhledovým rokem pro rozptylovou studii byl zvolen rok 2017. Vzhledem k tomu, že se v daném území
předpokládá realizace východní části Městského okruhu, lze očekávat, emise ze zvýšeného provozu
budou mít další negativní dopad na kvalitu ovzduší. Rozptylovou studii je třeba doplnit o výpočet pro
výhledový stav zátěže na plánovaném variantním řešení východní části Městského okruhu.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V předkládané dokumentaci EIA jsou hodnoceny tři výhledové horizonty – rok 2018 (výstavba záměru
Trojlístek), rok 2020 (po zprovoznění záměru Trojlístek) a horizont naplnění ÚP hl. m. Prahy (cca
rok 2030).
Stav dopravy pro horizont naplnění Územního plánu hl. m. Prahy (orientačně 2030) je v dopravních
podkladech (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016) uvažován dle podkladů od IPR hl.
m. Prahy, které počítají s dostavbou komunikační sítě a s naplněním rozvojových ploch na území Prahy
podle tohoto plánu. Z hlediska dopravní situace je zohledněna především výstavba navazující nadřazené
komunikační sítě (např. dokončení předpokládaných částí Městského a Pražského okruhu atd.). Současně
jsou do modelu zaneseny nejenom veškeré známé projekty v širším území, ale i celková náplň funkčních
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ploch na území hl. m. Prahy. V rámci tohoto modelu jsou tak vyhodnoceny i kumulace se všemi v úvahu
připadajícími záměry v území.
V současnosti není trasa Městského okruhu (dále jen MO) v území dotčeném záměrem stabilizována.
V dopravních podkladech (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016) byla provedena
analýza možných variant budoucího umístění chybějící části Městského okruhu. Vyhodnocení dopadu
záměru Trojlístek bylo následně provedeno pro variantu vedení MO dle platného ÚP hl. m. Prahy, která
se jeví jako nejméně příznivý scénář vývoje dopravy v daném území. V případě realizace jiné varianty MO
bude situace v území lepší, případě obdobná, jako ve variantě dle platného ÚP hl. m. Prahy.
Rozptylová studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., květen 2016), která byla vyhotovena pro
účely dokumentace EIA, vychází z výše uvedených dopravních podkladů.
Je požadováno, s ohledem na zdraví obyvatel a vzhledem k hraničním koncentracím škodlivin v daném
území, snížit počet povrchových stání ve prospěch většího uplatnění zeleně.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V souladu s výpočtem dle ČSN 736110 je pro posuzovaný záměr navrženo 55 povrchových parkovacích
stání. Povrch těchto parkovišť je navržen z vegetačních tvárnic namísto asfaltového povrchu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v území se předpokládá překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren, a to i
když příspěvek záměru k celkové imisní zátěži benzo(a)pyrenem nepřekračuje hranici 1 % imisního limitu,
investor učiní nad rámec zákonných povinností kompenzační opatření, která sníží zátěž území
benzo(a)pyrenem. Opatření spočívá ve výsadbě zeleně v takovém rozsahu, aby byl kompenzován nárůst
emisí benzo(a)pyrenu záměrem.
Pro účel návrhu kompenzačních opatření ke snížení zátěže životního prostředí benzo(a)pyrenem a PM10
při realizaci záměru Trojlístek byla vypracována samostatná studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů,
s. r. o., květen 2016), která tvoří přílohu č. 11 předkládané dokumentace EIA. Příspěvky benzo(a)pyrenu
a PM10 generované záměrem budou kompenzovány novými výsadbami zeleně realizovanými v rámci
posuzované stavby. Náhradní výsadba za kácenou zeleň bude provedena na pozemku stavby na
pozemcích ve vlastnictví investora.
Projekt sadových úprav byl pro účely dokumentace EIA optimalizován. Pro každou z variant je
navrhováno o 10 stromů k výsadbě více, než bude dřevin kácených. Navržené výsadby budou tedy v
každém případě převyšovat doporučená opatření ke snížení zátěže životního prostředí benzo(a)pyrenem
a PM10 při realizaci záměru Trojlístek.
Ve venkovním chráněném prostoru staveb specifikovaném v „Hlukové studii“ nejsou dodrženy hlukové
limity z dopravy. Z tohoto důvodu není možné v těchto místech doporučit navrhovanou bytovou funkci.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Součástí posuzovaného záměru bude výměna stávajícího povrchu komunikace za tzv. tichý asfalt v úseku
cca 430 m v ulici Spojovací mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně, kterým povede veškerá
vyvolaná doprava záměru. Úprava spočívá v provedení povrchu předmětného úseku komunikace
Spojovací obousměrně z asfaltové směsi pro snížení hluku VIAPHONE® (povrch z tichého asfaltu, produkt
firmy EUROVIA). Tímto navrženým opatřením dojde k celkovému zlepšení akustické situace v území.
Nicméně fasády posuzovaného záměru, které jsou zasažené nadměrným hlukem od dopravy v úrovni nad
hygienickým limitem hluku LAeq,8h = 50 dB pro noc, budou provedeny se zasklenými lodžiemi. Vnitřní
chráněné prostory stavby záměru, které přiléhají k fasádám atakovaným zvýšeným hlukem, budou navíc
větrány systémem nezávislým na otevření oken (stěnové štěrbiny do venkovního prostoru s akustickým
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útlumem + dvouotáčkový ventilátor na hygienické zařízení pro zajištění podtlaku v bytech – trvalý tichý
chod / vyšší výkon při užívání hygienického zařízení). Takovéto řešení umožňuje umístění bytové funkce
do předmětné lokality.
Navrhovaný počet parkovacích stání je vyšší nežli požaduje vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb.,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. V oznámení je tato skutečnost
odůvodněna standardem bytů, u nichž lze od jejich uživatelů očekávat vyšší poptávku po parkovacích
stáních. V dané lokalitě není ovšem žádoucí nabízet vysokou kapacitu parkovacích stání s ohledem na
neuspokojivou provozní situaci v dané lokalitě. Proto požadují navrhovanou kapacitu objektu a tím
i parkovacích stání snížit.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Vzhledem k aktuálnímu legislativnímu stavu (v době přípravy předkládané dokumentace EIA nebyly PSP v
platnosti) byl výpočet dopravy v klidu proveden dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby a navazující ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Pro porovnání je v dopravní
studii, která tvoří přílohu č. 1 dokumentace EIA, uveden výpočet i dle PSP.
V souladu s výpočtem dle ČSN 73 6110 musí být pro celý záměr vybudováno minimálně 300 parkovacích
stání. Z celkového počtu bude cca 245 parkovacích stání určených pro obyvatele bytů a dlouhodobých
stání pro obchodní funkci (zaměstnanci) umístěno v podzemních garážích pod objektem, 55
návštěvnických stání bude umístěno na povrchovém parkovišti. Vzhledem k legislativním požadavkům
a současně vzhledem k tomu, že na přilehlých komunikacích je nedostatečný počet parkovacích stání,
není možno počet parkovacích stání redukovat.
V oznámení na str. 31 je uvedeno, že na blízké železniční trati č. 011 „ve výhledovém stavu je možné
uvažovat s obdobným počtem spojů jako ve stávajícím stavu.“ Je třeba vysvětlit, na základě jakých
skutečností byl tento předpoklad odvozen a odůvodněn. K této problematice je třeba doložit vyjádření
SŽDC.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V aktuálně vypracovaných dopravních podkladech (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden
2016), které tvoří samostatnou přílohu č. 1 dokumentace EIA, jsou v kap. 9 a podrobněji v příloze č. 13
dopravních podkladů uvedeny stávající (rok 2015) a výhledové (rok 2020 a 2030) intenzity na železniční
trati v blízkosti zájmového území (rozpad den/noc), které byly stanoveny spol. SŽDC s. o. na základě
aktuálního grafikonu dopravy a výhledových záměrů organizátora dopravy.
Dále se na str. 31 s odkazem na kapacitní posouzení uvádí, že „výstavba záměru nezpůsobí významné
zhoršení dopravní situace v přilehlých křižovatkách…“. Vzhledem k tomu, že v současné době není
stabilizováno výhledové řešení východní části Městského okruhu, nelze s jistotou predikovat výhledovou
provozní situaci v koridoru Balabenka–Jarov–Malešice–Rybníčky. V této souvislosti nepovažuje Hl. m.
Praha rok 2017 za výhledový stav.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V aktuálně vypracovaných dopravních podkladech (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden
2016), které tvoří samostatnou přílohu č. 1 dokumentace EIA, jsou popsány tři výhledové horizonty – rok
2018 (výstavba záměru Trojlístek), rok 2020 (po zprovoznění záměru Trojlístek) a horizont naplnění ÚP hl.
m. Prahy (cca rok 2030).
Aktuální kapacitní posouzení kapacity křižovatek je uvedeno v kap. 7 a dále podrobně v příloze č. 8-11
výše zmíněných dopravních podkladů.
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Jak je uvedeno v dopravních podkladech dochází z hlediska vývoje automobilové dopravy podle údajů
TSK-UDI publikovaných v Ročenkách dopravy Prahy celopražsky ke kulminaci, resp. poklesu (a v centrální
části dokonce už několik let) výkonů automobilové dopravy. Ve výhledovém modelu odvozeném
z platného ÚP hl. m. Prahy jsou zaneseny takové předpoklady urbanistického rozvoje, které se na základě
posledního vývoje ukazují být jako obtížně naplnitelné (extenzivní rozvoj města a z toho vyplývající nárůst
výkonů automobilové dopravy). Z pohledu vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj se sice jedná o výsledky
na straně bezpečnosti, protože jde o scénář maximálního rozvoje, ale pro přípravu staveb, etapizaci,
dimenzování a modelování křižovatek se ukazují být tyto podklady v kontextu výše popsaného
a s postupujícím časem pravděpodobně nadhodnocené.
Z výše popsaného důvodu bylo jako nejvhodnější řešení stanoveno posouzení křižovatek na základě
podkladového modelu TSK hl. m. Prahy pro rok 2020 vč. záměru.
Posouzení bylo připraveno na základě konzultace s TSK hl. m. Prahy. Ta pro potřeby kapacitních
posouzení výhledového stavu dopravy a návrh dopravních řešení uvažuje jednotný navýšený podíl
zatížení ve špičkové hodině na úrovni 8 % z celodenních zatížení. Ze zpracovaného průzkumu vyplývá, že
podíly špičkové intenzity na jednotlivých komunikacích, resp. vstupech do jednotlivých křižovatek, reálně
zjištěné v průběhu průzkumu byly nižší, případně odpovídali tomuto zatížení. Takto stanovené špičkové
zatížení tedy odpovídá jak reálnému stavu, tak i běžně používaným hodnotám při návrhu komunikační
sítě na území hl. m. Prahy. Kapacitní posouzení bylo provedeno pro ranní špičku, kdy je možné
předpokládat vyšší přitížení jednotlivých křižovatek od záměru. Ranní dopravní špičku tak lze označit
za kritickou z pohledu dopravních zatížení.
V Dopravní studii, která je přílohou oznámení, jsou použity intenzity dopravy zjištěné průzkumem dne
22. a 24. 4. 2013. Ty se ovšem liší oproti datům TSK o jednotky procent (pro EIA se za oficiální údaje
standardně považují data TSK, průzkumy by tedy bylo žádoucí potvrdit opakovaným průzkumem
a konzultovat je s TSK).
V Dopravní studii, která je přílohou oznámení, se v modelových výpočtech zatížení komunikační sítě pro
výhled předpokládá „model 4 – výhled 2017 s plánovaným areálem“. Tento horizont však není
skutečným výhledovým horizontem ve smyslu pojetí platného ÚP hl. m. Prahy. Navíc není uvedeno, jaké
jsou parametry a podrobnost užitého výpočetního modelu, na základě něhož byly zpracovány uvedené
údaje o zatížení komunikační sítě (pro současný stav a časový horizont v řádu několika následujících let
se za oficiální údaje standardně považují výstupy z výpočetního modelu zatížení komunikační sítě,
kterým disponuje TSK hl. m. Prahy).
Pro přehlednost je třeba údaje o zatížení komunikační sítě dokládat formou kartogramů, tabulkové
zpracování je z hlediska názornosti méně vhodné.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byly vyhotoveny aktualizované dopravní podklady (European Transportation
Consultancy, s.r.o., leden 2016). Stávající intenzity dopravy byly stanoveny ve spolupráci s TSK hl. m.
Prahy. Na hlavní (sledované) síti komunikací byly intenzity stanoveny na základě pravidelných
dlouhodobých měření dopravy zpracovávaných TSK hl. m. Prahy. Mimo sledovanou komunikační síť byl
proveden zhotovitelem dopravních podkladů dopravní průzkum, který měl za úkol dále zpřesnit jednotlivé
dopravní proudy na síti komunikací a stanovit intenzity na komunikacích mimo sledovanou síť TSK hl. m.
Prahy.
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Dopravní průzkum byl vypracován na základě požadované metodiky podrobně popsané v TP 189 –
STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (dále jen „TP 189“), ovšem s
přihlédnutím k metodice a požadavkům TSK hl. m. Prahy.
V dopravních podkladech jsou popisovány tři výhledové horizonty – rok 2018 (výstavba záměru
Trojlístek), rok 2020 (po zprovoznění záměru Trojlístek) a horizont naplnění ÚP hl. m. Prahy, cca rok
2030.
Výhledový stav v roce 2020 po uvedení záměru do provozu je založený na výhledovém modelu TSK hl. m.
Prahy, který již zohledňuje etapovou výstavbu vybraných významných záměrů v okolí, stejně jako dalších
menších záměrů v území formou postupného naplňování územního plánu i předpokládaný růst obecné
dopravy na území hl. m. Prahy. Model je vytvořen s takovými předpoklady, které jednoznačně definují
kumulativní dopad záměru s dalšími v úvahu připadajícími záměry v širším území, jejichž realizace
připadá v úvahu v daném časovém horizontu.
Stav dopravy pro výhledový horizont naplnění územního plánu hl. m. Prahy (orientačně rok 2030) je
uvažován dle podkladů od IPR hl. m. Prahy, které počítají s dostavbou komunikační sítě a s naplněním
rozvojových ploch na území Prahy podle tohoto plánu. Z hlediska dopravní situace je zohledněna
především výstavba navazující nadřazené komunikační sítě (např. dokončení všech částí Městského
a Pražského okruhu, radiál atd.). Současně je v modelu zanesena celková náplň území dle funkčních ploch
územního plánu hl. m. Prahy. V rámci tohoto modelu jsou tak vyhodnoceny i kumulace se všemi v úvahu
připadajícími záměry v území.
Údaje o zatížení komunikační sítě jsou v dopravních podkladech (příloha č. 4-7 dopravních podkladů)
uvedeny jak v podobě grafických kartogramů, tak v tabulkové podobě.
Vzhledem k nejistotám souvisejícím s výhledovou podobou Městského okruhu (MO) je třeba zohlednit a
koordinovat zástavbu v předmětném území i s variantami řešení MO. Návrh objektu v zájmové lokalitě
nesmí eventuální realizaci stavby MO dle těchto variant znemožnit ani zkomplikovat, což je třeba
prokázat.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Jak je uvedeno v dopravních podkladech (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016) není
trasa Městského okruhu (dále jen MO) v daném území v současné době stabilizována. S ohledem na
technickou a především investiční náročnost stavby MO budou ještě dále prověřovány další možnosti
úprav křižovatek směřující k investičně méně náročnému řešení chybějící části MO.
Dle platného územního plánu hl. m. Prahy je uvažováno s vedením převážné části MO ve stopě ulice
Spojovací, přičemž jednotlivá křížení jsou tvořena mimoúrovňovými křižovatkami. Při tomto řešení by se
jako nezbytné jevilo omezení pohybů v místě napojení ul. V Třešňovce pouze na pravá odbočení
a nahrazení chybějících pohybů novým jednosměrným propojením mezi ulicemi V Třešňovce a Učňovská.
Tato úprava je plně nezávislá na realizaci záměru a je čistě vyvolána danou variantou vedení MO.
Z návrhu metropolitního plánu je zřejmé, že v současné době je uvažováno s obdobným řešením jako
tomu je platném ÚP hl. m. Prahy, tj. v trase ul. Spojovací.
V roce 2012 byly v rámci řízení EIA posuzovány 2 varianty východní části. Obě varianty řeší vedení trasy
MO zahloubené v tunelu. Jedna varianta leží cca ve stopě ul. Spojovací, druhá varianta je vedena jiným
trasováním. Druhá varianta není v souladu se stávajícím územním plánem i s připravovaným
metropolitním plánem. Nad touto trasou je již zbudována nová výstavba projektu Zelené město 2. etapa.
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Závěrem je možné konstatovat, že navržený záměr Trojlístek v žádném případě neznemožní realizaci MO
v žádné z výše popsaných variant.
Chybí možnost začlenění dřevin navržených ke kácení do nových sadových úprav (cca 22 % dřevin).
V oznámení záměru chybí dále možnost zálivky z retence dešťových srážek. Voda má být dle
zpracovatele oznámení odebírána z vodovodní sítě, přičemž potřeba vody pro závlahu ploch zeleně má
být 1 536 m3/rok.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Rozsah kácení stávajících dřevin je rozdílný pro jednotlivé posuzované varianty záměru z důvodu
maximální snahy o zachování stávajících dřevin a jejich začlenění do sadových úprav záměru. Situace
kácení stávajících dřevin včetně vyznačení dřevin ponechaných pro jednotlivé varianty je uvedena
v příloze č. 12 předkládané dokumentace EIA. Součástí posuzovaného záměru je i návrh sadových úprav,
který řeší ozelenění doprovodných ploch navrhovaného bytového areálu. Cílem návrhu sadových úprav je
zapojení nové zeleně v zájmovém území a spolu se stávajícími ponechanými dřevinami vytvoření
příjemných relaxačních zón pro obyvatele jak nové, tak i stávající výstavby.
Pro zálivku zeleně na pozemku posuzovaného záměru bude využívána dešťová voda. Pro tyto účely je již v
rámci dokumentace EIA navržena akumulační nádrž pro zachytávání dešťových vod o objemu cca 5 m3.
Akumulační nádrž bude umístěna v suterénu objektu. Přesné umístění akumulační nádrže pro jednotlivé
varianty záměru je patrné z výkresů č. 1-4, které jsou součástí přílohy č. 12 předkládané dokumentace
EIA.
3. Hygienická stanice hlavního města Prahy
č.j. HSHMP 31849/2014 ze dne 21. 7. 2014
Hluková studie zpracována Ing. J. Králíčkem hodnotí hlukovou zátěž dané lokality z dopravy a ze
stacionárních zdrojů – vliv z provozu OC Kaufland. Měření bylo provedeno ve výšce 8 m. Plánovaná
výstavba je však až 100 m vysoká. V takovéto výšce umístění měřícího mikrofonu nelze jednoznačně
určit, zda se ve vyšších podlažích neobjeví další významný zdroj hluku.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V rámci dokumentace EIA byla vypracována aktualizovaná akustické studie (Ing. Jiří Králíček, květen
2016) pro jejíž účely bylo provedeno nové 24-hodinové měření hluku. Měření bylo provedeno ve dvou
měřících bodech (MB):
MB č. 1 – bod umístěn v úrovni střechy obytného objektu Spojovací č. p. 2607/42 – střecha nad 7. NP,
bod 1,5 m před východní fasádou
MB č. 2 – bod umístěn 2 m před západní fasádou obytného objektu Nad Smetankou č. p. 225/2, bod
0,5 m pod úrovní střechy – střecha nad 11. NP
Takto umístěné měřící body by měly dostatečně reflektovat akustickou situaci v zájmové lokalitě.
Pro eliminaci zátěže je objekt opatřen zasklenými balkony, fasádu s obytnými prostorami je nutno dle
NV č. 272/2011 Sb. chránit v celém rozsahu, vynechat lze pouze prokazatelně nebytové prostory. Řešení
musí pro eliminaci zátěže prokázat nejen vyhovující hodnoty hluku z dopravy 2 m před fasádou objektu,
ale i minimální výměnu vzduchu v bytech při zavřených oknech (zasklené balkony, fasádu s obytnými
prostorami dle NV č. 272/2011 Sb. chránit v celém rozsahu).
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
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V rámci dokumentace EIA byla vypracována akustické studie (Ing. Jiří Králíček, květen 2016), jejíž součástí
bylo i vyhodnocení hluku od dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb objektu záměru. Fasády
posuzovaného záměru, které jsou zasažené nadměrným hlukem od dopravy v úrovni nad hygienickým
limit hluku LAeq,8h = 50 dB pro noc, budou provedeny se zasklenými lodžiemi. Vnitřní chráněné prostory
záměru, které přiléhají k fasádám atakovaným zvýšeným hlukem, budou navíc větrány systémem
nezávislým na otevření oken (stěnové štěrbiny do venkovního prostoru s akustickým útlumem
+ dvouotáčkový ventilátor na hygienickém zařízení pro zajištění podtlaku v bytech).
Ve stupni DÚR je doporučeno doložit měření ve výšce nad úrovní stávající zástavby, zda nedojde
k zhoršení již tak překročeného limitu o hluk ze vzdálených zdrojů (Libeňské nádraží apod.).
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zpracovatel dokumentace bere na vědomí. V následujících fázích projektové dokumentace bude tato
podmínka splněna.
Výpočet hluku ze stavební činnosti musí být upřesněn ve stupni DSP na základě již reálného časového
harmonogramu výstavby.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zpracovatel dokumentace bere na vědomí. V rámci dokumentace pro stavební povolení bude výpočet
hluku ze stavební činnosti upřesněn na základě zpřesněného časového harmonogramu výstavby
a seznamu předpokládaných stavebních strojů.
Hygienická stanice hlavního města Prahy závěrem konstatuje, že realizace záměru nepředstavuje
významné zdravotní riziko pro obyvatele v okolí.
4. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
č.j. 7291/2014 ze dne 22. 7. 2014
4.1 Z hlediska platného ÚP hl. m. Prahy není předložený záměr v souladu se schválenými Zásadami
územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR), neboť se záměr nachází v území, kde je třeba respektovat
diferencované urbanistické a stavební hodnoty jednotlivých městských částí.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zástavba v prostoru Jarova se vyznačuje různorodostí jak z hlediska architektonického, urbanistického,
tak i z hlediska výškového uspořádání. V blízkém okolí stavby, se vyskytují v souboru sídliště Jarov - podél
ulic Spojovací, Koněvova a dalších - převážně šesti až dvanácti podlažní domy, ale také vyšší bytové či jiné
domy, nižší objekty se vyskytují v menšině. Okolní zástavbu mírně převyšuje šestnáctipodlažní objekt
SOU/Metropolitní university na terénním hřbetu.
Při ul. Koněvova směrem na západ objekty dosahují 13 nadzemních podlaží, navíc jsou umístěné na
hřbetu výrazně se vyvyšujícím nad místo navrhovaného záměru.
Varianta 1 s podvariantami dopravního napojení 1A-1C vytváří urbanistickou dominantu při křižovatce
důležitých městských ulic Spojovací, Koněvova, Českobrodská, nachází se při rozhraní tří městských částí
Prahy 3, 9 a 10.
Objekt vytváří lokální dominantu, dobře čitelný orientační bod v urbanisticky nesourodém území, který
upozorňuje na významné místo. Z širšího pohledu upozorňuje na rozhraní městských částí, z pohledu
lokálního vytváří dominantu při nově se utvářejícím „náměstí“ na důležité dopravní křižovatce. Výškově
převyšuje přilehlý vrch Třešňovka. Tato varianta má menší zastavěnou půdorysnou plochu 1. NP a tím
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pohledově méně odděluje vrch Třešňovky od území nacházející se jižně od Třešňovky než předložená
varianta 2.
Varianta 2 je oproti hmotové variantě nižší, svojí výškou navazuje na již dokončené etapy 1 a 2 projektu
Zelné město.
4.2 Z hlediska platných Územně analytických podkladů hl. m. Prahy (ÚAP) - výkres č. 1 jsou předmětné
pozemky součástí pohledově exponovaných svahů. Předložený záměr svoji navrženou výškou negativně
zasahuje do pohledově exponovaných svahů se zelení, které jsou významnou prioritou obrazu města.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Vliv na pohledový horizont byl ve Studii vlivu záměru na krajinný ráz (doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.–
Atelier V, srpen 2016) vyhodnocen a prověřen mnohými zákresy do dálkových i bližších pohledů (viz
příloha č. 7 předkládané dokumentace EIA).
Viditelnost lokality navrhovaného záměru je možná pouze velmi omezeně, a to z údolí Rokytky mezi Vinicí
a Smetankou a více (silueta okraje zástavby Jarova i hřbet Třešňovky a Balkánu) z ulice Českobrodské z
blízkosti křižovatky s Jahodnickou. Nadhled nad celou lokalitu je možný z ne běžně přístupných ploch
terénní hrany nad ulicí Na Balkáně, odkud se otevírá široké panorama na Hloubětín, Černý Most i
Malešickou průmyslovou zónu.
Na základě provedených rozborů a vyhodnocení fotopanoramat je možno konstatovat, že navrhovaná
stavba leží v území, jehož krajinný ráz je dán periferní polohou a různorodostí zástavby a funkcí a jehož
pozitivní znaky spočívají v uplatnění znaků přírodní charakteristiky, jakými je georeliéf projevující se
zelenými horizonty hřbetů a výšin a plochy lesní a nelesní zeleně, rámující prostor Jarova. Estetické
hodnoty, harmonické vztahy a harmonické měřítko tohoto segmentu urbánní krajiny se projevuje pouze v
některých pohledech (např. ve frekventovaném pohledu z východu z Černokostelecké). Navrhovaný
záměr se výrazněji projevuje v rámci prostoru Jarova, kde je v siluetě jeho vliv hodnocen nejvýše jako
středně silný. V dalších pohledech v rámci prostoru Jarova i v rámci celoměstských vizuálních vztahů
nebyl žádný vliv na znaky krajinného rázu nalezen. Celkově je proto hodnocen vliv na harmonické měřítko
a na harmonické vztahy v krajině jako slabý.
Pohledy z hlavních referenčních míst vnímání centrální části Prahy, zejména hodnot Pražské památkové
rezervace, nemohou vzhledem k vzdálenostem hrát žádnou roli, jak ukazují také zákresy do panoramat.
Navrhovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, a je proto hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu chráněného
dle citovaného zákona.
4.3 Z hlediska platných ÚAP hl. m. Prahy (výkres č. 7) nezohledňuje navrhovaný záměr schválené limity
navazujících území. Pozemky navrhovaného záměru se nacházejí v těsné návaznosti na území, které jsou
charakterizovány jako V1/40, V1/25 a V2/12 (struktura zástavby volná sídlištní s výškovou hladinou 35 –
40 m nebo 21 – 35 m). Objekt o výšce 17, 22 a 30 NP se tak výrazně vymyká stávající, již realizované
struktuře navazující zástavby. V této souvislosti je odkazováno na Opatření obecné povahy č. 6/2009,
oddíl 8, bod 12, kdy všechny výškové stavby vně ochranného pásma památkových rezervací musí být
vždy posuzovány jednotlivě v územním řízení v charakteristických panoramatických pohledech určených
stavebním řádem.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zástavba v prostoru Jarova se vyznačuje různorodostí jak z hlediska architektonického, urbanistického,
tak i z hlediska výškového uspořádání. V blízkém okolí stavby, se vyskytují (v souboru sídliště Jarov - podél
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ulic Spojovací, Koněvova a dalších) převážně šesti až dvanácti podlažní domy, ale také vyšší bytové či jiné
domy, nižší objekty se vyskytují v menšině. Okolní zástavbu mírně převyšuje šestnáctipodlažní objekt
SOU/Metropolitní university na terénním hřbetu.
Při ul. Koněvova jsou pak směrem na západ objekty dosahující 13 nadzemních podlaží, které jsou navíc
umístěné na hřbetu výrazně se vyvyšujícím nad místo navrhovaného záměru.
Hmotová varianta 1 záměru s podvariantami dopravního napojení 1a-1c vytváří urbanistickou
dominantu při křižovatce důležitých městských ulic Spojovací, Koněvova, Českobrodská, nachází se při
rozhraní tří městských částí Prahy 3, 9 a 10.
Objekt vytváří lokální dominantu, dobře čitelný orientační bod v urbanisticky nesourodém území, který
upozorňuje na významné místo. Z širšího pohledu upozorňuje na rozhraní městských částí, z pohledu
lokálního vytváří dominantu při nově se utvářejícím „náměstí“ na důležité dopravní křižovatce. Výškově
převyšuje přilehlý vrch Třešňovka. Tato varianta má menší zastavěnou půdorysnou plochu 1. NP, a tím
pohledově méně odděluje vrch Třešňovky od území nacházejícím se jižně od Třešňovky než předložená
varianta 2 záměru Trojlístek.
Výše zmíněné důvody opodstatňují výškovou výjimku v nerovnoměrné okolní zástavbě.
Navrhovaný objekt svou výškou převyšuje okolní zástavbu, avšak nezasahuje do harmonického měřítka
ani do harmonických prostorových vztahů, protože takové měřítko a takové vztahy zde při různorodosti
výšek a charakterů zástavby nejsou přítomny.
Viditelnost v dálkových pohledech byla podrobně prověřena a navrhovaný objekt ve velmi různorodé
zástavbě horizontů nepředstavuje změnu, která by snížila hodnoty krajinného rázu, jak je uvedeno v § 12
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
4.4 Vzhledem k nejistotám souvisejícím s výhledovou podobou Městského okruhu (MO) je třeba
zohlednit a koordinovat zástavbu v předmětném území i s variantami řešení MO. Návrh objektu
v zájmové lokalitě nesmí eventuální realizaci stavby MO dle těchto variant znemožnit ani zkomplikovat,
což je třeba prokázat.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Jak je uvedeno v dopravních podkladech (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), není
trasa MO v daném území v současné době stabilizována. S ohledem na technickou a především investiční
náročnost stavby MO budou ještě dále prověřovány další možnosti řešení chybějící části MO.
Dle platného územního plánu je uvažováno s vedením převážné části MO ve stopě ul. Spojovací. Při
tomto řešení by se jako nezbytné jevilo omezení pohybů v místě napojení ul. V Třešňovce pouze na pravá
odbočení a nahrazení chybějících pohybů novým jednosměrným propojením mezi ulicemi V Třešňovce
a Učňovská. Tato úprava je plně nezávislá na realizaci záměru a je čistě vyvolána danou variantou vedení
MO.
Z návrhu metropolitního plánu je zřejmé, že je uvažováno s obdobným trasováním jako tomu je platném
územním plánu hl. m. Prahy, tj. v trase ulice Spojovací.
V roce 2012 byly v rámci řízení EIA posuzovány dvě varianty vedení městského okruhu ve východní části.
Obě varianty řeší vedení trasy MO zahloubené v tunelu. Jedna varianta leží cca ve stopě ulice Spojovací,
druhá varianta je vedena jiným trasováním. Druhá varianta je v rozporu se stávajícím územním plánem
i s připravovaným metropolitním plánem. Nad touto trasou je již zbudována nová výstavba projektu
Zelené město 2. etapa.
Navržený objekt v žádném případě neznemožní realizaci MO v žádné z výše uvedených variant.
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4.5 Dle konceptu odůvodnění Metropolitního plánu z června 2014, nelze bez celkové kompozice území
kolem významné pražské radiály souhlasit s umístěním tohoto výškového objektu. Jedná se o velmi
exponované místo, které se nachází u hrany lokality s možným krajinným a rekreačním potenciálem.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Detailním vyhodnocením vlivu na krajinný ráz obou hodnocených hmotových variant záměru se
zabývá příloha č. 7 dokumentace EIA. Posouzení je provedeno i s ohledem na zmíněnou exponovanost
lokality z hlediska krajinného.
Vlastní návrh stavby je v obou posuzovaných hmotových variantách řešen s ohledem na krajinný
a rekreační potenciál území. Je řešeno napojení pro pěší na okolní komunikační síť navazující na plochy
zeleně a rekreační plochy.
Základní kompozice území je v podstatě již definovaná vedením komunikací, resp. stávající zástavbou.
Výstavbou objektu Trojlístek v žádné z hodnocených variant nedojde k zamezení případného rozvoje
území.

5. Lesy hl. m. Prahy
č.j. 914097/14 ze dne 30. 7. 2014
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
Bez připomínek.
6. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče
č.j. S-MHMP 968214/2014/Kou ze dne 24. 9. 2014
Záměr se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím
bývalého odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981, kterým jsou vymezeny podmínky pro
činnost v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze. Záměr nelze spolehlivě posoudit,
protože neobsahuje zákres novostavby do dálkových pohledů, které jsou předmětem ochrany. Odbor
památkové péče požaduje doložit průhledy z vybraných stanovišť zákresem novostavby v 3D modelu IPR
směrem na Pražskou památkovou rezervaci a směrem od Pražské památkové rezervace na novostavbu.
Stanoviště budou vybrána na MHMP OPP v předstihu před zjišťovacím řízením tohoto záměru.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byly pořízeny zákresy posuzovaného záměru do 3D modelu IPR hl. m. Prahy –
viz příloha č. 7 předkládané dokumentace EIA. Pro vyhotovení dálkových zákresů navrhované stavby
v obou architektonických variantách byla NPÚ vybrána následující stanoviště:
- Rampa Pražského hradu
- Nebozízek
- Cesta Raoula Wallenberga
Nad rámec požadavků bylo doplněno mnoho dalších zákresů - viz příloha č. 7 dokumentace EIA.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, bude projektová dokumentace zamýšleného záměru předložena MHMP OPP
k projednání dle ustanovení § 14 odst. 2, 3, § 44a odst. 3 citovaného zákona.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:

- EKOLA group, spol. s r.o. -

212

Trojlístek

D o k u m e n t a c e záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění

Záměr byl s NPU předjednán již ve fázi přípravy dokumentace pro územní řízení v roce 2014.
Z předjednání s NPU vyplynul požadavek na zákres záměru do 3D modelu Prahy a doložení pohledů
z vybraných míst hl. m. Prahy. Tento požadavek byl splněn, zákresy jsou součástí přílohy č. 7
dokumentace EIA.
V souladu s výše uvedeným požadavkem bude aktuální projektová dokumentace záměru (DÚR)
předložena MHMP OPP k projednání dle ustanovení § 14 odst. 2, 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

7. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí
č.j. S-MHMP-0914097/2014/1/OZP/VI ze dne 20. 8. 2014
MHMP hlavního města Prahy nepožaduje další projednávání záměru v procesu EIA.
Ochrana ZPF
Bez připomínek.
Lesy a lesní hospodářství
Bez připomínek.
Nakládání s odpady
Bez zásadních připomínek.
Nebezpečné odpady, v době výstavby budou ukládány odděleně ve skladu NO, uložené ve speciálních
nepropustných kontejnerech a nádobách, kde musí být řádně označené. Původce odpadů je povinen
odpady třídit podle druhu a kategorie a takto utříděné odpady předávat do vlastnictví pouze osobám
k tomu oprávněným.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zpracovatel dokumentace bere na vědomí. Podrobný popis způsobu nakládání s odpady je uveden v kap.
B.III.3 předkládané dokumentace EIA.
4. Ochrana ovzduší
Nemá zásadní připomínky. Z hlediska ochrany ovzduší je navrhovaná výstavba bytového domu
o uvedených parametrech v daném prostředí přijatelná. Provedené hodnocení vlivu provozu i fáze
výstavby bytového domu na kvalitu ovzduší považuje orgán ochrany ovzduší za dostatečné, nemá k
němu žádné připomínky a nepožaduje pokračování v dalších stupních procesu EIA.
Z oznámení je patrné, že v zájmovém území dochází k překračování imisního limitu pouze u průměrných
ročních koncentrací BaP.
Během manipulace s prašným materiálem ve fázi výstavby je nutné aplikovat všechna dostupná opatření
na minimalizaci prašnosti (skrápění prašného materiálu a čištění vozidel i pojížděných tras).
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Vzhledem ke skutečnosti, že v zájmovém území dochází k překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren,
byla v rámci dokumentace EIA navržena kompenzační opatření pro fázi provozu záměru, a to i když
příspěvek záměru k celkové imisní zátěži benzo(a)pyrenem je hluboko pod hranicí 1 % imisního limitu.
Opatření spočívají ve výsadbě zeleně v takovém rozsahu, aby byl kompenzován nárůst emisí
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benzo(a)pyrenu záměrem. Kompenzační opatření jsou podrobněji popsána v kap. D.I.2 předkládané
dokumentace EIA.
Na základě vyhotovené rozptylové studie byla navržena opatření pro fázi výstavby záměru, která jsou
součástí projektové dokumentace stavby. Jedná se o následující opatření pro omezení negativních vlivů
na kvalitu ovzduší:
• v případě dlouhotrvajícího sucha a silnějšího větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření
prachových částic do okolí clonami po obvodu staveniště,
• v průběhu celé výstavby provádět důsledný oplach aut před výjezdem na komunikace, pravidelně čistit
povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště,
• minimalizovat pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, případně nejvíce pojížděné
úseky na staveništi zpevnit,
• vypínat motory, pokud nebudou v činnosti, za nepříznivých rozptylových podmínek (mlha, inverze)
omezit souběh činností těžké strojní mechanizace na polovinu pracovní doby,
• zaplachtovat automobily, které budou odvážet surovinu s frakcí menší než 4 mm,
• v době déletrvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění stavenišť, přesypová místa na staveništi
(nakládka materiálu na vozidla) vybavit mobilním skrápěcím nebo mlžícím zařízením, které bude
spouštěno v době déletrvajícího sucha.
5. Ochrana přírody a krajiny
Z důvodu ochrany ptactva se doporučuje začít s kácením mimo vegetační sezonu.
MHMP uvádí, že inventarizační zoologický průzkum (RNDr. M. Honců, květen 2014) není zpracován
podle doporučené metodiky Ministerstva životního prostředí pro provádění biologického hodnocení,
která byla publikována ve Věstníku MŽP (červenec 2009).
MHMP nepovažuje za dostatečně výpovědný průzkum fauny prováděný během jednoho měsíce.
Zejména pro to, že dotčený pozemek je propojen s plochou starého sadu na parc. č. 147, jedná se
o celistvou plochu zapojené zeleně a tomu, že extenzivní sady se vyznačují silnou ekologickou stabilitou
a diverzitou. Průzkum je tedy nutné doplnit o delší časové období, kdy bude prováděno mapování
dotčené plochy z hlediska fauny. Průzkum se doporučuje provést podle výše uvedené metodiky tak, aby
mohl nahradit biologické hodnocení.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení (Mgr. Pavel Bauer, duben 2016). Při
zpracování biologického hodnocení bylo vycházeno z průzkumů provedených v roce 2014 pro účely
oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., které byly doplněny šetřením v roce 2015. Zoologický
průzkum byl prováděn v roce 2014 ve dnech 22. 4., 30. 4., 18. 5., 1. 10. a 1. 11. 2014. V roce 2015 byl
průzkum doplněn návštěvami ve dnech 25. 4., 17. 6. a 30. 8.
Biologické hodnocení tvoří samostatnou přílohu č. 6 předkládané dokumentace EIA.
Dle MHMP jsou dálkové pohledy ve Studii vlivu záměru na krajinný ráz (doc. Ing. arch I. Vorel, CSc., leden
2014) jen minimalistickou prezentací celkových fotografií s vizualizací záměru, které ve svém měřítku
nemají výpovědní hodnotu.
MHMP žádá doložit vybrané pohledové fotografie s jasným zákresem výšky navrhovaného záměru
a porovnání s okolní zástavbou ve formátu min. A3, nebo ve větších rozměrech (panoramatické záběry
atp.).
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Dle MHMP nepostihuje dostatečně Studie vlivu záměru na krajinný ráz (doc. Ing. arch I. Vorel, CSc.,
leden 2014) všechny aspekty sledované z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, a proto je
požadováno informace o záměru prohloubit a dále adekvátně vyhodnotit případné vlivy a navrhnout
odpovídající opatření.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byla zpracována samostatná odborná studie Aktualizace posouzení vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz (doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. – Atelier V, srpen 2016). Tato studie
hodnotila obě dvě hmotové varianty záměru (věžový objekt, čtyři objekty).
V aktualizované studii vlivu záměru na krajinný ráz (doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. – Atelier V, srpen 2016)
byly doplněny zákresy obou posuzovaných hmotových variant záměru, včetně zákresů do 3D modelu
hl. m. Prahy na formát A3.
Viditelnost předloženého záměru v dálkových pohledech byla podrobně prověřena, hodnocen byl vliv
navrhovaného záměru v obou posuzovaných hmotových variantách na vizuální scénu v prostoru Jarova
a Hrdlořezského prolomu, v celoměstských souvislostech Pražské kotliny (pohled z estakády Kbelské přes
Vysočanské údolí), pohled z ul. hrany svahu Balkánu z hřiště ZJ Spoje, z vyhlídky Letenských sadů, z rampy
Pražského hradu, z vyhlídky Strahovského kláštera, z Pražského okruhu nad Počernickým rybníkem,
z Pražského okruhu – přejezdu Počernického rybníka a z Průmyslové ulice z přejezdu železniční trati Praha
– Kolín. Místa vybraných záběrů byla zvolena po konzultaci se zástupci NPU a MHMP odboru životního
prostředí - odboru posuzování vlivu stavby na životní prostředí.
Analýzami provedenými v aktualizované studii posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz
bylo prokázáno, že navrhovaný záměr nepředstavuje významný zásah do znaků a hodnot jednotlivých
charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do zákonných kritérií dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Při porovnání obou variant záměru je z hlediska ochrany krajinného rázu výhodnější varianta 2, která
představuje minimální zásah do stávajících hodnot krajinného rázu řešené lokality. Obě varianty nejsou v
rozporu s požadavky ochrany krajinného rázu hl. m. Prahy.
6. Myslivost
Bez připomínek.
7. Ochrana vod
Orgán ochrany vod nepožaduje další projednávání záměru v procesu EIA.
Orgán ochrany vod upozorňuje, že každý, kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je
nakládání s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (v průběhu
výstavby), je povinen dodržovat ust. § 39 odst. 2 vodního zákona (zejména učinit odpovídající opatření,
aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod či do kanalizace. Dále je dle § 39 odst. 9 vodního
zákona zakázáno mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích na místech, kde
by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zpracovatel dokumentace bere na vědomí. Nakládání s odpadními vodami vzniklými během výstavby je
detailně popsáno v kap. B.III.2 a D.I.4 předkládané dokumentace. Před výjezdem vozidel ze staveniště
budou vozidla očištěna na čisticí ploše, na které bude vozidlo v případě potřeby mechanicky očištěno s
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možností lokálního ostřiku tlakovou vodou. Plocha bude vybavena jímkou pro zachycování kalů. Tyto pak
budou následně odváženy na skládku k tomu určenou.
Napojení na kanalizaci v povodí ÚČOV zapovídá osazování drtičů kuchyňských odpadů na vnitřní
kanalizaci (kuchyňský odpad je odpadem dle ust. § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Záměr neuvažuje s umístěním drtičů kuchyňských odpadů na vnitřní kanalizaci.
V případě navrženého odvedení srážkových vod do dešťové kanalizace, je nutné jednoznačně prokázat
hydrogeologickým průzkumem, že nelze tyto srážkové vody likvidovat vsakem. Předložené vyjádření
hydrogeologa bez podpisu a razítka není dostatečné.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byl zpracován inženýrskogeologický průzkum (RNDr. Schröfel, Ing. Mgr.
Valenta PhD., duben 2016). V rámci tohoto průzkumu byla provedena nálevová zkouška pro stanovení
koeficientu vsaku a zhodnocení možnosti vsakování srážkových vod na pozemku navrhovaného záměru.
Na základě výpočtu koeficientu vsaku je ve výsledcích průzkumu konstatováno, že vzhledem k blízké
okolní zástavbě a nepropustnému charakteru podloží není doporučeno přímé zasakování dešťových vod.
Zpracovaný inženýrskogeologický průzkum tvoří samostatnou přílohu č. 9 předkládané dokumentace EIA.
Podmínky připojení staveb na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci je nutné projednat se správcem a
provozovatelem veřejných vodovodů a veřejné kanalizace.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V současné době probíhá jednání se společností PVK a. s. Předpokládá se, že její vyjádření k připojení
posuzovaného záměru na veřejný vodovod a kanalizaci bude předloženo ještě v rámci procesu EIA.
Srážkové vody, ze stavebních jam, které budou odsazeny v sedimentačních jímkách a přečerpávány do
kanalizace musí splňovat jakostní limity dle schváleného kanalizačního řádu a toto řešení je nutné
projednat s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Srážkové vody, resp. vody ze stavebních jam, které budou odsazeny v sedimentačních jímkách
a přečerpávány do kanalizace budou splňovat limity dle schváleného kanalizačního řádu.
Příslušným orgánem je v tomto ohledu společnost Lesy hl. m. Prahy a. s. Předpokládá se, že vyjádření
Lesy hl. m. Prahy a. s. k vypouštění dešťových vod, případně podzemní vody ze stavební jámy do dešťové
kanalizace bude předloženo v rámci procesu EIA.
Podlahy garáží musí být izolovány a nebudou odvodněny do kanalizace. V rámci dalšího stupně
projednání je nutné vyřešit odvod vody z prostoru podzemních garáží (v deštivém období nebo v době
sněhu např. sběrné stroje, záchytné jímky apod. V případě, že budou v objektech použity hydraulické
výtahy, musí být jejich šachty zabezpečeny tak, aby při poruše nemohlo dojít ke znečištění podzemních
nebo povrchových vod.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Prostory podzemních garáží nebudou napojeny na kanalizaci, nepočítá se tedy s odlučovačem ropných
látek. Odpadní vody s možností kontaminace ropnými látkami, které budou vznikat v suterénních
prostorech (garážích), budou svedeny do bezodtokých jímek. Likvidace těchto znečištěných vod bude
zajištěna speciální firmou.
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V případě, že budou v objektech použity hydraulické výtahy, budou jejich šachty zabezpečeny tak, aby při
poruše nemohlo dojít ke znečištění podzemních nebo povrchových vod.
8. Městská část Praha 3
č.j. UMCP3 069317/2014/329/ZS-Ru ze dne 17. července 2014
Na základě níže uvedených výhrad MČ Praha 3 požaduje zpracování Dokumentace a Posudku dle § 7
a § 8 zákona č. 100/2001 Sb.
V rámci oznámení jsou zpracovány kapacitní posouzení křižovatek bezprostředně přiléhajících k záměru,
nedostatečně jsou však vyhodnoceny dopady intenzit vyvolané dopravy v širších vztazích, zejména na
kapacitu křižovatky Koněvova x Jana Želivského. V rámci zpracování dokumentace EIA je požadováno
zpracování tohoto kapacitního posouzení, a to včetně zahrnutí vyvolané dopravy ze záměrů Zelené
Město II. a III. a nádraží Žižkov – Sever.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Součástí dopravních podkladů (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), které jsou
samostatnou přílohou č. 1 dokumentace EIA je kapacitní posouzení křižovatek. Na základě zpracovaných
modelů byla vyhodnocena kapacita komunikační sítě v širším území, kde lze předpokládat větší dopad
dopravy generované záměrem. Bylo provedeno kapacitní posouzení těchto křižovatek:
• Koněvova – Spojovací – Českobrodská – Učňovská
• Spojovací – K Třešňovce
• Okružní křižovatka v Třešňovce
• Českobrodská – Pod Táborem
• Spojovací – K Žižkovu
• Spojovací – Novovysočanská
• Koněvova – J. Želivského – Pod Krejcárkem
V dopravních podkladech je pro výhledový horizont roku 2020 (pro který bylo provedeno kapacitní
posouzení křižovatek) uvažováno s provozem areálu Zelené město II. a III. etapa a s vlivem ostatních
připravovaných záměrů v širším okolí (tedy i Revitalizace nádraží Žižkov – Sever).
V dopravních podkladech je pro výhledové horizonty počítáno s růstovými faktory dopravy, které jsou
aplikovány v rámci zpracovaných modelů tak, aby odrážely předpokládaný růst dopravy na
komunikačním systému. Významná část takto predikovaného růstu se vztahuje právě k dopravě
generované novými záměry v území. Model připravovaný TSK hl. m. Prahy dále uvažuje, že až 1/3 ze
všech ploch definovaných územním plánem hl. m. Prahy k zástavbě bude v provozu a generovat dopravu
již v krátkodobém výhledu 5 let. Významná část takto definovaného růstu dopravy se vztahuje právě k již
povoleným či uvažovaným záměrům v území.
Záměr je v rozporu se Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR), které požadují ověřit kapacity
transformačních území uvnitř Městského okruhu z hlediska prostorového uspořádání a možnosti
dopravní obsluhy území.
Dále z hlediska platného ÚP hl. m. Prahy není předložený záměr v souladu se schválenými Zásadami
územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR), neboť se záměr nachází v území, kde je třeba respektovat
diferencované urbanistické a stavební hodnoty jednotlivých městských částí.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
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Viz komentář k vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 4.1
Z hlediska platných ÚAP hl. m. Prahy (výkres č. 1) jsou předmětné pozemky součástí pohledově
exponovaných svahů. Předložený záměr svoji navrženou výškou negativně zasahuje do pohledově
exponovaných svahů se zelení, které jsou významnou prioritou města.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Viz komentář k vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 4.2
Z hlediska platných ÚAP hl. m. Prahy (výkres č. 7) nezohledňuje navrhovaný záměr schválené limity
navazujících území. Pozemky navrhovaného záměru se nacházejí v těsné návaznosti na území, které jsou
charakterizovány jako V1/40, V1/25 a V2/12 (struktura zástavby volná sídlištní s výškovou hladinou 35 –
40 m nebo 21 – 35 m). Objekt o výšce 17, 22 a 30 NP se tak výrazně vymyká stávající, již realizované
struktuře navazující zástavby.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Viz komentář k vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 4.3
Navrhovaný záměr negativně zasahuje do krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění. Navrhovaný záměr se absolutně vymyká měřítku okolní několikapatrové zástavby, území dále
bezprostředně navazuje na přírodní oblast hřbetu historického sadu Višňovka, který je součástí
celoměstského systému zeleně. Višňovka tvoří spojnici zelených ploch Vítkova, Balkánu směrem od
západu z centra města a přírodního parku Smetanka směrem na východ z centra města. Také významně
zasáhne do celoměstských pohledů.
MČ Praha 3 tedy nesouhlasí se závěry přílohy č. 5 (str. 63), že navrhovaný záměr nemá žádný nebo má
slabý vliv na estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zástavba v prostoru Jarova se vyznačuje různorodostí jak z hlediska architektonického, urbanistického,
tak i z hlediska výškového uspořádání. V blízkém okolí stavby, se vyskytují (v souboru sídliště Jarov - podél
ulic Spojovací, Koněvova a dalších) převážně šesti až dvanácti podlažní domy, ale také vyšší bytové či jiné
domy, nižší objekty se vyskytují v menšině. Okolní zástavbu mírně převyšuje šestnáctipodlažní objekt
SOU/Metropolitní university na terénním hřbetu.
Při ul. Koněvova jsou pak směrem na západ objekty dosahující 13ti nadzemních podlaží, které jsou navíc
umístěné na hřbetu výrazně se vyvyšujícím nad místo navrhovaného záměru. V městské krajině se dále již
v současné době uplatňuje prostorový koncept zástavby, která stoupá od nízkopodlažních forem v
blízkosti Rokytky přes dvě křídla bodových bytových domů umístěných ve svazích zazeleněného údolí k
prostoru na ohbí Koněvovy a Českobrodské. Pásy bodových domů jsou ukončeny dvěmi
jedenáctipodlažními dominantami. Umístěn je zde též šestnáctipodlažní objekt SOU/Metropolitní
university. Při ul. Koněvova jsou pak západním směrem objekty dosahující 13ti nadzemních podlaží,
navíc jsou umístěné na hřbetu vyvyšujícím se nad místo navrhovaného záměru.
Vliv na pohledový horizont obou hodnocených hmotových variant záměru byl ve Studii vlivu záměru na
krajinný ráz (doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.– Atelier V, srpen 2016) vyhodnocen a prověřen mnohými
zákresy do dálkových i bližších pohledů (viz příloha č. 7 předkládané dokumentace EIA).
Na základě provedených rozborů a vyhodnocení fotopanoramat je možno konstatovat, že navrhovaná
stavba leží v území, jehož krajinný ráz je dán periferní polohou a různorodostí zástavby a funkcí a jehož
pozitivní znaky spočívají v uplatnění znaků přírodní charakteristiky, jakými je georeliéf projevující se
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zelenými horizonty hřbetů a výšin a plochy lesní a nelesní zeleně, rámující prostor Jarova. Estetické
hodnoty, harmonické vztahy a harmonické měřítko tohoto segmentu urbánní krajiny se projevují pouze v
některých pohledech (např. ve frekventovaném pohledu z východu z Černokostelecké). Navrhovaný
záměr se výrazněji projevuje v rámci prostoru Jarova, kde je v siluetě jeho vliv hodnocen nejvýše jako
středně silný. V dalších pohledech v rámci prostoru Jarova i v rámci celoměstských vizuálních vztahů
nebyl žádný vliv na znaky krajinného rázu nalezen. Celkově je proto hodnocen vliv na harmonické měřítko
a na harmonické vztahy v krajině jako slabý.
Předmětem dokumentace EIA je navíc i variantní řešení výškového provedení záměru (varianta 2), která
dosahuje max. 14. NP a spíše tedy odpovídá měřítku okolní zástavby.
Z hodnocení Studie vlivu záměru na krajinný ráz (doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.– Atelier V, srpen 2016)
vyplývá, že navrhovaný záměr (v obou posuzovaných hmotových variantách) je navržen s ohledem na
kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a je proto
hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu chráněného dle zákona. Navrhovaný záměr totiž
nepředstavuje významný zásah do znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené
krajiny a do zákonných kritérií dle § 12 a je v souladu s požadavky ochrany krajinného rázu hl. m. Prahy.
Navrhovaný objekt (pouze ve hmotové variantě 1) tedy svou výškou převyšuje okolní zástavbu, avšak
nezasahuje do harmonického měřítka ani do harmonických prostorových vztahů, jelikož takové měřítko
a takové vztahy v zájmové oblasti jsou při výše uvedené různorodosti výšek a charakterů zástavby pouze
velmi omezené.
Je požadováno zpracování záměru ve variantních řešeních.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V rámci předkládané dokumentace EIA jsou posouzeny varianty možného řešení objektu, a to jak z
hlediska dopravního napojení, tak i z hlediska hmotového řešení. Posuzovaný záměr Trojlístek je navržen
ve 2 variantách hmotového řešení (var. 1 A, 1B a 1C - věžový objekt, var. 2 – čtyři samostatně stojící
objekty). Věžový objekt (var. 1) je dále navržen se třemi různými způsoby dopravního napojení (var. 1A,
1B, 1C). Varianta 2 uvažuje pouze jeden způsob dopravního napojení objektů. Podrobný popis
jednotlivých variant se nachází v kap. B.I.5 předkládané dokumentace EIA.
9. Městská část Praha 9
č.j. P09050454/2014 ze dne 5. 8. 2014
Městská část Praha 9 požaduje pokračovat v posuzování tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Výpočty pro kapacity křižovatek ve stávajícím stavu jsou v oznámení vyhodnoceny jako vyhovující, což
nekoresponduje s realitou. Dále je vznesen požadavek na kapacitní posouzení křižovatek dotčených
záměrem v horizontu 5 let se zahrnutím veškeré výstavby v okolí.
MČ upozorňuje na nedostatečnou dopravní kapacitu křižovatky Spojovací × Českobrodská × Koněvova,
které výstavba objektu o kapacitě cca 300 parkovacích stání přitíží a přispěje ke zhoršení situace
v křižovatce V Třešňovce × Spojovací. Je požadována úprava křižovatky před výstavbou Spojovací ×
Českobrodská × Koněvova.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Součástí dopravních podkladů (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), které jsou
samostatnou přílohou č. 1 dokumentace EIA, je kapacitní posouzení křižovatek. Na základě zpracovaných
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dopravních modelů byla vyhodnocena kapacita komunikační sítě v širším území, kde lze předpokládat
větší dopad dopravy generované záměrem.
V dopravních podkladech jsou pro výhledový horizont roku 2020 (pro který bylo provedeno kapacitní
posouzení křižovatek) je uvažováno s provozem areálu Zelené město II. a III. etapa a s vlivem ostatních
připravovaných záměrů v širším okolí (např. tedy i Revitalizace nádraží Žižkov – Sever). Je tak
vyhodnocena celková předpokládaná výhledová náplň území v tomto časovém horizontu.
V dopravních podkladech je pro výhledové horizonty počítáno s růstovými faktory dopravy, které jsou
aplikovány v rámci zpracovaných modelů tak, aby odrážely předpokládaný růst dopravy na
komunikačním systému. Významná část takto predikovaného růstu se vztahuje právě k dopravě
generované novými záměry v území. Model připravovaný TSK hl. m. Prahy dále uvažuje, že až 1/3 ze
všech ploch definovaných územním plánem hl. m. Prahy k zástavbě bude v provozu a generovat dopravu
již v krátkodobém výhledu 5 let. Významná část takto definovaného růstu dopravy se vztahuje právě k již
povoleným či uvažovaným záměrům v území.
Křižovatka Koněvova x Spojovací x Českobrodská x Učňovská prošla v nedávné době komplexní
rekonstrukcí na náklady investora posuzovaného záměru. Součástí stavby bylo přeložení ul. Učňovská do
vhodnější polohy, navýšení počtu jízdních pruhů (ul. Spojovací i Koněvova), kompletní výměna
signalizačního zařízení i řídící jednotky. Cílem celé rekonstrukce bylo navýšení kapacity daného uzlu
a vytvoření kapacitní rezervy pro další výstavbu v území (Zelené město I-III, Trojlístek atd.). Provedenou
rekonstrukcí (zejména navýšením počtu jízdních pruhů a novým plně dynamickým řízením) bylo dosaženo
dle dříve zpracovávaných výpočtů navýšení kapacity o cca 950 voz/h, čímž je plně vykompenzován dopad
všech investorem připravovaných či dokončených záměrů na tuto křižovatku (danou křižovatkou projíždí
navíc pouze část dopravy generované předmětnými záměry).
V Oznámení se vyskytuje chyba v počtu bytů a v následném výpočtu nároku dopravy v klidu – bytů do
100 m2 není 111, nýbrž 118 a naopak bytů nad 100 m2 není 19, ale 10.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V aktuálních Dopravních podkladech (příloha č. 1 předkládané dokumentace EIA) jsou uvedeny správné
údaje o kapacitě záměru. Záměr uvažuje 111 bytů do plochy 100 m2 a 19 bytů nad 100 m2.
Záměr nezohledňuje připomínky stavebního odboru MČ Praha 9 z 18. 3. 2014, které nepodporují
připojení objektu na komunikaci V Třešňovce. Řešení nereaguje na využití připojení souboru na
plánovaný kruhový objezd.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V rámci předkládané dokumentace jsou posouzeny varianty možného řešení objektu, a to jak z hlediska
dopravního napojení, tak i z hlediska hmotového řešení. Posuzovaný záměr Trojlístek je navržen ve
2 variantách hmotového řešení (var. 1 A, 1B a 1C - věžový objekt, var. 2 – čtyři samostatně stojící
objekty). Věžový objekt (var. 1) je dále navržen se třemi různými způsoby dopravního napojení (var. 1A,
1B, 1C). Varianta 2 uvažuje pouze jeden způsob dopravního napojení objektů. Podrobný popis
jednotlivých variant napojení záměru na komunikační síť se nachází v kap. B.I.5 předkládané
dokumentace.
Dopravně inženýrské podklady a hodnocení z nich nereflektují dopady vybudování křižovatky Spojovací ×
Koněvova × Českobrodská × Učňovská, která je klíčovou částí dopravní infrastruktury a jejíž realizace je
v přípravě na rok 2015.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
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Křižovatka Koněvova x Spojovací x Českobrodská x Učňovská prošla v nedávné době komplexní
rekonstrukcí na náklady investora posuzovaného záměru. Dopravní podklady (European Transportation
Consultancy, s.r.o., leden 2016), které sloužily jako podklad pro vypracování odborných studií (akustická,
rozptylová) uvažují předmětnou křižovatku v území ve stávajícím stavu i ve výhledových horizontech
s odpovídajícím dopravním přitížením od posuzovaného záměru i od veškerých v současné době známých
záměrů v území.
Je nutné zachovat mladé výsadby dřevin a zakomponovat je do sadových úprav, dále zachovat i ostatní
hodnotnější dřeviny v okolí. Je vysloven nesouhlas výsadbou dřevin do kontejnerů namísto výsadby
stromů do rostlého terénu.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Rozsah kácení je rozdílný pro jednotlivé posuzované varianty záměru z důvodu maximální snahy
o zachování stávajících dřevin a jejich začlenění do sadových úprav záměru. Výkresy kácené zeleně včetně
vyznačení dřevin zachovaných a začleněných do sadových úprav jsou součástí přílohy č. 12 předkládané
dokumentace EIA.
V rámci sadových úprav bylo navrženo množství stromů do rostlého terénu, počty dřevin vysazovaných
na rostlý terén a na konstrukci se pro jednotlivé navrhované varianty záměru mírně liší v závislosti na
prostorových podmínkách. Snahou bylo navrhnout co nejvíce dřevin na rostlém terénu či zachovat
dřeviny původní. Vzhledem k navrženým podzemním garážím ale bylo nezbytné i část dřevin umístit na
této podzemní konstrukci. Této problematice se detailněji věnuje kap. D.I.7 předkládané dokumentace
EIA.
Akustická studie připomíná zahrnout nezbytné podmínky pro eliminaci vlivu hluku v chráněném
venkovním prostoru stavby z dopravy a od stacionárních zdrojů na přilehlé bytové domy.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byla vypracována akustická studie (Ing. Jiří Králíček, květen 2016) jejíž součástí
je i vyhodnocení vlivu dopravy záměru na chráněnou zástavbu i vyhodnocení souběžného chodu
stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem posuzovaného záměru včetně návrhu příslušných
protihlukových opatření, a to pro všechny posuzované varianty.
Pro varianty záměru 1A, 1B a 1C byla v souvislosti s chodem stacionárních zdrojů TZB navržena zvýšená
atika (protihluková stěna) výšky 1 m nad místem instalace chladících jednotek. Kolem místa instalace
chladících jednotek na střeše nejvyšší západní věže bude provedena protihluková stěna převyšující horní
rovinu chladicích jednotek min. o 1 m. Chladící jednotky na střeše nižší jižní a východní věže budou
zastíněny akustickým krytem, který bude v horní rovině osazen tlumiči hluku pro odvod vzduchu a u paty
stěny krytu tlumiči pro přívod vzduchu.
Výpočtem zjištěné hladiny akustického tlaku A jsou od souběžného provozu stacionárních zdrojů TZB
záměru TROJLÍSTEK ve variantě 1A – 1C v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých
a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne – pro denní režim provozu a v úrovni pod hygienickým
limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci – pro noční režim provozu.
Pro variantu 2 byla na okrajích střech objektů A, B, C, D je ve výpočtu uvažována atika výšky 1 m nad
místem instalace chladících jednotek. Výpočtem zjištěné hladiny akustického tlaku A jsou od souběžného
provozu stacionárních zdrojů TZB záměru TROJLÍSTEK ve variantě 2 v úrovni pod hygienickým limitem
LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne – pro denní režim provozu
a v úrovni pod hygienickým limitem LAeq,1h = 40 dB pro nejhlučnější 1 hodinu v noci – pro noční režim
provozu.
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Lze konstatovat, že zjištěné hodnoty jsou na straně bezpečnosti výpočtu, protože souběh všech zdrojů
hluku TZB záměru v denní a zejména v noční době prakticky nenastane.
Dominantní věžová stavba s výrazným hmotovým objemem vyžaduje minimalizaci řešení stávající
dopravní infrastruktury a výraznější zakomponování do okolní kvality nelesní zeleně, rozvíjené projekty
„Revitalizace sadu Třešňovka“ a „Les Třešňovka“ MZO MHMP, s důrazem na kvalitu urbanistického
uspořádání a kontextu místa.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Součástí posuzovaného záměru je i návrh sadových úprav, který řeší ozelenění doprovodných ploch
navrhovaného bytového areálu. Cílem návrhu sadových úprav je zapojení nové zeleně v zájmovém území
a spolu se stávajícími ponechanými dřevinami vytvoření přirozeného přechodu mezi zájmovou lokalitou
a přilehlým vrchem Třešňovka.
Posuzovaný záměr je napojen na stávající dopravní infrastrukturu, nově navrhované komunikace (pěší,
účelové) jsou vhodně doplněny doprovodnou zelení ve formě alejových výsadeb či popínavé zeleně.
Alejová výsadba je dále navržena i podél stávající komunikace V Třešňovce.
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Vypořádání vyjádření spolků a veřejnosti k Oznámení záměru „Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy“
V následujícím textu je uvedeno souhrnné vypořádání připomínek obdržených od spolků i veřejnosti v
rámci zjišťovacího řízení záměru Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy. Připomínky, které se mnohdy ve
vyjádřeních opakovaly, jsou pro přehlednost seřazeny podle jednotlivých dotčených témat, resp.
jednotlivých složek životního prostředí, kterých se týkají.

Vyjádření spolků:
10.Spolek Krocan, o.s. (Ing. Dana Balzarová)
11.Spolek za Proti zahušťování Jarova
Vyjádření společenství vlastníků jednotek:
12.Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2606, 2607, 2608 a 2609, Spojovací, Praha 3
13.Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2606, 2607, Spojovací, Praha 3
14.Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 221, Praha 9
15.Společenství vlastníků jednotek domu ul. Spojovací 36/2613, Praha 3
16.Společenství vlastníků jednotek 2608 a 2609, Spojovací, Praha 3
17.Společenství vlastníků jednotek U Kněžské louky 30, Praha 3
18.Společenství vlastníků jednotek Nad Smetankou 226, Praha 9 (Juraj Slota)
19.Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2459, 2460 Praha 3
20.Společenství vlastníků jednotek Nad Smetankou 225/2 Praha 9
Vyjádření jednotlivých občanů:
21.Lenka Koželuhová
22.Michal Zeman
23.Pavel Strnad
24.Lucia Krajčovičová a Michal Krajčovič
25.Josef Pecánek
26.Nikolaj Kolesnik
27.Lenka Turková
28.Ing. František Chmelař
29.Tomáš Havlík
30.Michaela Kocourková
31.Petra Jírů
32.Filip Jírů
33.Zdeňka Svobodová
34.Zdeněk a Eva Mádlovi
35.MUDr. Věra Štěpánková
36.Jaroslava Wágnerová
37.Jana Holečková
38.Petra Adamová
39.Václav Vlček
40.Helena Janebová
41.Pavel Janeba
42.M. Mušková
43.Ing. Václav Mastný, Ph.D.
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44.Ing. Daniela Kopecká
45.Ing. Mgr. Michal Kocman, Ing. Lucie Kocman
46.Helena Janebová, Peter Mandera
47.Vlasta Kuchařová, Mgr. Jan Kuchař
48.Karen Vardanyan a Tamara Muratova
49.MUDr. René Brixí
50.MUDr. Marie Marková
51.Jan Dočkálek

Ovzduší
Oznámení navrhovaného záměru konstatuje, že v zájmové lokalitě jsou překračovány limity koncentrací
BaP. Sama stavba bude dalším cílem automobilové dopravy, která BaP produkuje. Dle platné judikatury
přitom není možné do nadlimitně zatížených oblastí umisťovat další stavby, které znečištění ovzduší
zvýší.
Je nepřípustné akceptovat zjednodušení, že příspěvek záměru bude činit pouze 0,004 ng/m3. V dalším
procesu je nutné navrhnout účinná opatření ke snížení imisí BaP.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Dle plané legislativy (zákon č. 201/2012 Sb., v platném znění a vyhláška č. 415/2012 Sb., v platném
znění) je možné umísťovat zdroje znečišťování ovzduší i do území, kde dochází k překračování imisních
limitů znečišťujících látek, a to v případech, kdy by umístěním provozu zdrojů znečišťování ovzduší
nedošlo k překročení úrovně znečištění o více než 1 % imisního limitu dané znečišťující látky s dobou
průměrování 1 kalendářní rok.
U výše uvedeného polutantu nedochází provozem záměru k překročení úrovně znečištění o více než 1 %
limitu průměrné roční koncentrace dané znečišťující látky stanoveného platnou legislativou.
V rámci dokumentace EIA byla přesto navržena kompenzační opatření pro fázi provozu záměru, a to
i když příspěvek záměru k celkové imisní zátěži benzo(a)pyrenem je hluboko pod hranicí 1 % imisního
limitu.
Pro účel návrhu kompenzačních opatření ke snížení zátěže životního prostředí benzo(a)pyrenem při
realizaci záměru Trojlístek byla vypracována samostatná studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.
r. o., květen 2016), která tvoří přílohu č. 11 předkládané dokumentace EIA. Příspěvky BaP generované
záměrem budou kompenzovány novými výsadbami zeleně realizovanými v rámci posuzované stavby.
Náhradní výsadba za kácenou zeleň bude provedena na pozemku stavby na pozemcích ve vlastnictví
investora. (Ve variantě 2 záměru částečně i na pozemku hl. m. Prahy p.č. 143).
Z provedeného porovnání množství emisí generovaných navrhovaným záměrem a schopnosti
vysazovaných stromů zachytávat předmětné polutanty je zřejmé, že výsadba dvou stromů o minimálním
objemu koruny 4 m3 (nad rámec dřevin vysazovaných pro kompenzaci kácení) v blízkosti nového objektu
bude dostatečně kompenzovat nárůst emisí benzo(a)pyrenu vyvolaných jeho provozem.
V následující tabulce je uvedena bilance dřevin odstraňovaných a dřevin nově vysazovaných. Z tabulky je
zřejmé, že počty nově vysazovaných stromů byly oproti počtu dřevin kácených (včetně uvažovaných
výsadeb za účelem kompenzace nárůstu emisí benzo(a)pyrenu vyvolaných provozem záměru) navrženy
s určitou rezervou.
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Počty a plochy vysazovaných a kácených dřevin pro jednotlivé varianty záměru

Varianta Počet
kácených Počet vysazovaných Plocha vysazovaných
záměru stromů (ks)
stromů (ks)
keřových
porostů
2
(m )
1A

134

144

33,1

1B

128

138

81,4

1C

136

146

284,2

2

144

154

375,2

V předložené dopravní studii je konstatováno, že stavba představuje novou výstavbu, která nebyla
v původních záměrech uvažována. Dojde tedy k dalšímu navýšení emisí/imisí v oblasti.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zpracovatel dokumentace EIA si není v dopravní studii zpracované pro účely Oznámení záměru vědom
tvrzení, že záměr představuje výstavbu, která nebyla v původních záměrech uvažována.
Pro účely dokumentace EIA byla vypracována rozptylová studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.
r. o., květen 2016), která tvoří samostatnou přílohu č. 3 předkládané dokumentace. Z provedených
modelových výpočtů vyplynulo, že ve stávajícím stavu i ve výchozích stavech v roce 2020 a v období
naplnění ÚP hl. m. Prahy budou v zájmovém území splněny téměř všechny sledované imisní limity,
výjimkou jsou hodinové koncentrace NO2, jejichž limit může být zcela lokálně překročen na okraji
zájmového území. V případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu jsou v rozptylové studii
hodnoceny pouze příspěvky automobilové dopravy, avšak z dat o stávající kvalitě ovzduší vyplývá, že
imisní limit může být překročen i v budoucnosti v celé výpočtové oblasti. Tento jev je ovšem typický pro
většinu území hl. m. Prahy.
Pro účely dokumentace EIA byla vypracována akustická studie (Ing. Jiří Králíček, květen 2016), která tvoří
samostatnou přílohu č. 2 předkládané dokumentace. Ze studie vyplynulo následující:
U zástavby v ulici Spojovací v úseku s úpravou povrchu komunikace dojde k výraznému snížení hluku v
úrovni do 6 dB vlivem instalace tichého povrchu komunikace. Po realizaci záměru tedy dojde v
chráněném venkovním prostoru staveb zástavby kolem této části ulice ke snížení hluku pod hygienický
limit LAeq,16h = 70 dB pro den a pod, resp. na úroveň hygienického limitu LAeq,8h = 60 dB pro noc pro
tzv. starou hlukovou zátěž.
Varianty dopravního napojení pro solitérní výškový dům (varianty 1A, 1B a 1C) nemají z hlediska hluku na
okolní chráněnou zástavbu žádný vliv. V okolí záměru je jednoznačně dominantním zdrojem hluku
doprava na hlavní komunikaci Spojovací.
V chráněném venkovním prostoru staveb stávající zástavby východně a jihovýchodně od záměru (v ulici V
Třešňovce, Nad Smetankou) dojde po realizaci záměru k nepatrnému snížení hluku v úrovni do 1,3 dB pro
varianty 1A – 1C a v úrovni do 4,7 dB pro variantu 2. Důvodem snížení hluku je částečné zastínění
stávající zástavby objekty záměru k ulici Spojovací, která je dominantním zdrojem hluku v oblasti v
blízkosti záměru.
Varianty záměru 1A, 1B, 1C a 2 se z hlediska hlukové zátěže stávající obytné zástavby v oblasti záměru
kolem hlavních komunikací téměř neliší (rozdíl ve variantách je v úrovni do 0,1 dB).
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Je navrhováno, aby byly na několika přilehlých místech v uvedené oblasti změřeny skutečné hodnoty
(nejen z hlediska ovzduší, ale i akustické parametry) a porovnány se stavem před vybudováním
obchodního centra Kaufland a okolní bytové zástavby.
Po narovnání nevyhovujících stávajících rozptylových (i akustických) podmínek, bude žádoucí a možné
uvažovat o další změně rázu uvedené oblasti.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zmiňované měření hlukové zátěže zájmového území bylo provedeno pro účely dokumentace EIA
a sloužilo jako podklad pro zpracování aktualizované akustické studie (Ing. Jiří Králíček, květen 2016),
která tvoří přílohu č. 2 dokumentace EIA.
Stávající stav imisní zátěže v dotčeném území byl hodnocen v souladu s platnou legislativou. Pro
hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší v posuzované lokalitě bylo podle požadavků zákona
č. 201/2012 Sb. a vyhlášky č. 415/2012 Sb. použito pětiletých průměrů za roky 2010 - 2014 ve čtvercové
síti 1*1 km.
Data (z hlediska hlukové zátěže a znečištění ovzduší) o původním stavu daného území, tedy před
vybudováním obchodního centra Kaufland a okolní bytové zástavby, není možné nyní získat. Navíc by
toto porovnání nebylo zcela relevantní. Stávající zátěž předmětné lokality není závislá pouze na provozu
OC Kaufland a přilehlé obytné zástavby, ale je závislá i na širších vztazích v území (postupné naplňování
územního plánu, celkově se zvyšující intenzity ostatní dopravy, dálkové přenosy látek znečišťujících
ovzduší atd.).
Hluková zátěž
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (u hlavní komunikace jako je Spojovací,
Českobrodská, Koněvova) činí 50 dB pro noc a 60 dB pro den. V zájmovém území jsou tyto limity hluku
překračovány i po zvýšení o starou hlukovou zátěž, což je zcela nepřípustné.
Navrhovaný záměr má být umístěn do území nadlimitně zatíženého hlukem. Dle platné judikatury není
možné umisťovat do nadlimitně zatížených území další stavby, které tento stav zhorší. Zhotovitel
oznámení argumentuje, že záměrem vyvolaná doprava se na změně akustické situace nijak prokazatelně
neprojeví, což je krajně nevěrohodný závěr. Je nutné navrhnout účinná opatření pro snížení hladiny
akustického tlaku tak, aby zatížení hlukem byl skutečně nulové, či došlo ke zmenšení zatížení.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Hygienické limity hluku od dopravy na komunikacích pro tzv. „starou hlukovou zátěž“ jsou LAeq,8h = 60 dB
pro noc a LAeq,16h = 70 dB pro den.
Součástí záměru Trojlístek je úprava povrchu komunikace Spojovací spočívající v instalaci tzv. tichého
asfaltu v úseku cca 430 m mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně. V tomto úseku
komunikace Spojovací povede veškerá vyvolaná doprava záměru. Výsledkem tedy bude, že po realizaci
záměru dojde u zástavby přilehlé k ulici Spojovací k výraznému poklesu ekvivalentních hladin akustického
tlaku A (až o 6 dB) vlivem instalace tzv. tichého asfaltu. Mimo tento úsek komunikace Spojovací již
dochází k rozmělnění vyvolané dopravy záměru na ostatní komunikace (tzn., že hluk z vyvolané dopravy
nezhorší stávající hlukovou situaci kolem těchto komunikací), resp. ke komunikaci nepřiléhá obytná
zástavba (platí pro ulici Spojovací v úseku Na Balkáně-K Žižkovu).
Detailní vyhodnocení vlivu záměru na akustickou situaci je uvedeno v akustické studii (Ing. Jiří Králíček,
květen 2016), která tvoří přílohu č. 2 dokumentace EIA.
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V oznámení je argumentováno, že stávající i výhledová situace hladiny akustického tlaku A je nepříznivá
pro zdraví lidí, avšak že záměrem vyvolaná doprava se na změně akustické situace nijak prokazatelně
neprojeví, což je nepřípustné zjednodušení. Je tedy nutné v dalším procesu posuzování vlivů na životní
prostředí navrhnout účinná opatření pro snížení hladiny akustického tlaku A, tak aby příspěvek byl
skutečně nulový.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Součástí záměru Trojlístek je úprava povrchu komunikace Spojovací spočívající v instalaci tzv. tichého
asfaltu v úseku cca 430 m mezi křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně. V tomto úseku
komunikace Spojovací povede veškerá vyvolaná doprava záměru. Výsledkem tedy bude, že po realizaci
záměru dojde u zástavby přilehlé k ulici Spojovací k výraznému poklesu hluku oproti stávajícímu stavu.
Vlivem realizace posuzovaného záměru se tedy celková akustická situace v zájmovém území zlepší.
Detailní vyhodnocení vlivu záměru na akustickou situaci je uvedeno v akustické studii (Ing. Jiří Králíček,
květen 2016), která tvoří přílohu č. 2 dokumentace EIA.
V oznámení je argumentováno, že zprovozněním záměru nedojde na základě provedených výpočtů při
ulici Spojovací k prokazatelné změně hluku. Výpočtově je změna oproti nulové variantě v úrovni 0 dB.
Jedná se o krajně nevěrohodný závěr, protože ke zvýšení hluku v této ulici musí zákonitě dojít záměrem
vyvolanou dopravou a vlivem odrazu hluku z fasády stavby Trojlístku na starší zástavbu na západní
straně ulice Spojovací. V dalším řízení je tedy nutné výpočty dopracovat a navrhnout pohltivou úpravu
fasády.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byla zpracována aktualizovaná akustická studie (Ing. Králíček,
AKUSTPROJEKT s.r.o., květen 2016). Součástí posuzovaného záměru je nyní i nahrazení stávajícího
povrchu vozovky v ulici Spojovací za tzv. tichý asfalt, a to v úseku cca 430 m v ulici Spojovací mezi
křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně, kterým povede veškerá vyvolaná doprava záměru, čímž
dojde ke zlepšení akustické situace v zájmovém území až o 6 dB oproti stavu bez záměru. Úprava spočívá
v provedení povrchu předmětného úseku komunikace Spojovací obousměrně z asfaltové směsi pro
snížení hluku VIAPHONE® (povrch z tichého asfaltu, produkt firmy EUROVIA). Tímto navrženým
opatřením dojde k celkovému zlepšení akustické situace v území.
V předložené dopravní studii je konstatováno, že stavba představuje novou výstavbu, která nebyla
v původních záměrech uvažována. Dojde tedy k dalšímu navýšení hlučnosti v oblasti.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zpracovatel dokumentace si není v dopravní studii vědom tvrzení, že záměr představuje výstavbu, která
nebyla v původních záměrech uvažována. V zájmovém lokalitě posuzovaného záměru dojde vlivem
realizace záměru Trojlístek k celkovému zlepšení akustické situace v území vlivem nahrazení stávajícího
povrchu vozovky v ulici Spojovací za tzv. tichý asfalt, a to v úseku cca 430 m v ulici Spojovací mezi
křižovatkou s ulicí Koněvova a s ulicí Na Balkáně, kterým povede veškerá vyvolaná doprava záměru.
Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců, výstavba bude prováděna v době mezi 7.00 a 21.00, tzn., že
dotčená lokalita bude po dobu 2 let, 14 hodin denně (kromě víkendů) zatížena zvýšeným hlukem ze
stavebních strojů a zařízení a tím výrazně narušena pohoda obyvatel stávající zástavby.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byla zpracována aktualizovaná akustická studie (Ing. Králíček,
AKUSTPROJEKT s.r.o., květen 2016), jejíž součástí je i vyhodnocení hluku ze stavební činnosti. Na základě
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výsledků této akustické studie lze konstatovat, že hluk z výstavby bude v chráněném venkovním prostoru
staveb objektů v zájmovém území vyhovovat hygienickým limitům pro hluk ze stavební činnosti.
Výstavba záměru bude pouze dočasným zdrojem hluku a bude probíhat pouze v denní době.
Doprava
V předložené dopravní studii je konstatováno, že stavba záměru představuje novou výstavbu/kapacitu,
která nebyla v původních záměrech uvažována, dojde tedy k dalšímu navýšení dopravní zátěže, se
kterou nebylo v předchozích řízeních vůbec uvažováno.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Zpracovatel dokumentace si není v dopravní studii, která byla součástí předloženého Oznámení záměru,
vědom tvrzení, že záměr představuje výstavbu, která nebyla v původních záměrech uvažována.
Pro účely dokumentace EIA byly zpracovány Dopravně-inženýrské podklady (European Transportation
Consultancy, s.r.o., leden 2016), které jsou součástí přílohy č. 1 předkládané dokumentace.
Na základě zpracovaných modelů (TSK hl. m. Prahy) byla vyhodnocena kapacita komunikační sítě v širším
území, kde lze předpokládat větší dopad dopravy generované areálem. Bylo provedeno kapacitní
posouzení těchto křižovatek a ulic:
• Koněvova x Spojovací x Českobrodská x Učňovská
• Spojovací x K Třešňovce
• Okružní křižovatka v Třešňovce
• Českobrodská x Pod Táborem
• Spojovací x K Žižkovu
• Spojovací x Novovysočanská
• Koněvova x J. Želivského x Pod Krejcárkem
• Ulice V Třešňovce
Křižovatka Koněvova x Spojovací x Českobrodská x Učňovská prošla v nedávné době komplexní
rekonstrukcí na náklady investora posuzovaného záměru. Součástí stavby bylo přeložení ul. Učňovská do
vhodnější polohy, navýšení počtu jízdních pruhů (ul. Spojovací i Koněvova), kompletní výměna
signalizačního zařízení i řídící jednotky. Cílem celé rekonstrukce bylo navýšení kapacity daného uzlu
a vytvoření kapacitní rezervy pro další výstavbu v území (Zelené město I-III, Trojlístek atd.). Provedenou
rekonstrukcí (zejména navýšením počtu jízdních pruhů a novým plně dynamickým řízením) bylo dosaženo
dle dříve zpracovávaných výpočtů navýšení kapacity o cca 950 voz/h, čímž je plně vykompenzován dopad
všech investorem připravovaných či dokončených záměrů na tuto křižovatku (danou křižovatkou projíždí
navíc pouze část dopravy generované předmětnými záměry).
Vlivem záměru nedojde ke zhoršení stavu provozu v dané křižovatce oproti stavu bez záměru a bez
rekonstrukce. Při optimalizovaném nastavení řízení křižovatky se bude křižovatka pohybovat na stupni
UJD E s drobnou rezervou kapacity okolo 3 %, která je stejná ve stavu bez i se záměrem. Vliv záměru na
danou křižovatku je tedy natolik malý, že je v podstatě neměřitelný.
Je požadováno, aby dopravní obslužnost záměru probíhala výhradně přes nové vybudované komunikace
– tedy přímé napojení přes ulici Spojovací, kompromisně napojení na existující a doposud nevyužitou 4.
větev kruhového objezdu.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Přímé napojení na ulici Spojovací není z technických podmínek (vzdálenosti křižovatek) a z hlediska
územního plánu možné.
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V rámci předkládané dokumentace EIA jsou navrženy varianty možného dopravního napojení
objektu/objektů. Dopravní napojení záměru je uvažováno variantně s ohledem na námitky uplatněné v
rámci zjišťovacího řízení záměru:
Varianta 1A
Před vstupem do domu je navržen předjezd pro vozidla záchranné služby, hasičů, taxi. V návaznosti na
vstup jsou pak umístěna parkovací stání na terénu pro návštěvy bytů a obchodních ploch východně od
objektu.
Vjezd do podzemního dvoupodlažního parkingu a vjezd pro návštěvy je navržen z jižní strany z ulice
V Třešňovce.
Varianta 1B
Dopravní napojení (rezidenti i návštěvníci) je řešeno výhradně ze stávající kruhové křižovatky v ulici
V Třešňovce. Tomuto řešení je adekvátně upraveno řešení dvou podzemních podlaží s garážemi
a technickými místnostmi a umístěním vjezdu do garáží v severozápadním rohu pozemku.
Toto řešení nejvíce sníží dopravní zatížení ulice V Třešňovce východně od kruhové křižovatky.
Varianta 1C
Dopravní napojení je řešeno tak, že ze stávající kruhové křižovatky v ulici V Třešňovce je navržen jeden
vjezd do garáží a stání pro návštěvy obchodních ploch. Druhý vjezd rezidentů do garáží a pro návštěvníky
bytů je z východní strany z ulice V Třešňovce.
Tomuto řešení je adekvátně upraveno řešení dvou podzemních podlaží s garážemi a technickými
místnostmi.
Toto řešení sníží dopravní zatížení ulice V Třešňovce východně od kruhové křižovatky.
Varianta 2
Dopravní napojení je řešeno tak, že ze stávající kruhové křižovatky v ulici V Třešňovce je napojen hlavní
vjezd rezidentů do garáží a pro stání pro návštěv bytů. Pouze návštěvnická stání pro obchodní plochy jsou
umístěna při jižní straně obchodních jednotek, vjezd z ulice V Třešňovce.
Toto řešení výrazně sníží dopravní zatížení ulice V Třešňovce východně od kruhové křižovatky.
Pro ulici V Třešňovce bylo provedeno kapacitní posouzení (European Transportation Consultancy, s.r.o.,
leden 2016) z hlediska možnosti připojení předmětného záměru. Z výsledků kapacitního posouzení
vyplývá následující: „Ulice V Třešňovce, která je místní komunikací III. třídy (funkční skupina C), s šířkou
8 m a dvěma jízdními pruhy, má dle platné ČSN 73 6110 kapacitu zhruba 1500 vozidel za hodinu v
jednom směru, tzn. 3000 voz/h obousměrně. Predikovaná intenzita na ul. V Třešňovce po zprovoznění
záměru (v nejhorším výhledu) se bude pohybovat na úrovni okolo 180 vozidel/h obousměrně ve špičkové
hodině (2400 voz/24h). Je zřejmé, že hodinová kapacita dané komunikace je vyšší, než předpokládané
celodenní zatížení dané komunikace. Z pohledu špičkového zatížení je pak kapacita dané komunikace
řádově vyšší než její předpokládané zatížení. Komunikace je tedy dostatečně dimenzována pro připojení
nového záměru.
Dopravní studie předpokládá úpravu křižovatky Koněvova x Spojovací x Českobrodská, jakož i úpravu
počtu jízdních pruhů ulic Koněvova a Spojovací (bez bližší specifikace). I těmito předpoklady dokazuje,
že nedojde k nadměrnému zatížení dopravních komunikací vybudováním navrhovaného záměru.
Pravděpodobnost naplnění uvedených předpokladů se ale nepodařilo v oznámení nalézt. Např.
rozšiřování ulice Koněvova by bylo problematické a obtížné, neboť se nedostává prostoru pro takovéto
předpokládané úpravy.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
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Křižovatka Koněvova x Spojovací x Českobrodská x Učňovská prošla v nedávné době komplexní
rekonstrukcí na náklady investora posuzovaného záměru. Součástí stavby bylo přeložení ul. Učňovská do
vhodnější polohy, navýšení počtu jízdních pruhů (ul. Spojovací i Koněvova), kompletní výměna
signalizačního zařízení i řídící jednotky. Cílem celé rekonstrukce bylo navýšení kapacity daného uzlu
a vytvoření kapacitní rezervy pro další výstavbu v území (Zelené město I-III, Trojlístek atd.). Provedenou
rekonstrukcí (zejména navýšením počtu jízdních pruhů a novým plně dynamickým řízením) bylo dosaženo
dle dříve zpracovávaných výpočtů navýšení kapacity o cca 950 voz/h, čímž je plně vykompenzován dopad
všech investorem připravovaných či dokončených záměrů na tuto křižovatku (danou křižovatkou projíždí
navíc pouze část dopravy generované předmětnými záměry).
Vlivem záměru nedojde ke zhoršení stavu provozu v dané křižovatce oproti stavu bez záměru a bez
rekonstrukce. Při optimalizovaném nastavení řízení křižovatky se bude křižovatka pohybovat na stupni
UJD E s drobnou rezervou kapacity okolo 3 %, která je stejná ve stavu bez i se záměrem. Vliv záměru na
danou křižovatku je tedy natolik malý, že je v podstatě neměřitelný.
Dopravní studie vychází z dat naměřených v 4/2013, v této době ovšem nebyla etapa Zeleného Města I
plně prodána a obydlena.
Dopravní studie také neposuzuje vliv dopravní zátěže na ulici Koněvova ve směru do centra (již nyní je
křižovatka Ohrada a ulice J. Želivského na hranici propustnosti), dále pak křižovatku Vysočanské náměstí
a Pod Táborem, kde také probíhá nová výstavba.
Dále není posouzena obsazenost linky 9, která je nyní v ranní špičce (ne-prázdninový provoz) zaplněna
do oblasti Ohrada.
Je proto požadováno zreálnění dopravní studie správnými daty a dopočtem dopadu do širší sítě dopravy
v Praze.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byly vypracovány dopravní podklady (European Transportation Consultancy,
s.r.o., leden 2016), které jsou samostatnou přílohou dokumentace EIA.
V dané lokalitě byl prováděn opakovaný dopravní průzkum v termínu běžného pracovního dne (květen
2013, květen 2015, listopad 2015). Na základě výsledků dopravního průzkumu a jeho srovnání s daty od
TSK hl. m. Prahy byl jako nejreprezentativnější zvolen průzkum z listopadu 2015, který byl proveden až po
otevření tunelového komplexu Blanka, jehož otevření mohlo mít určitý dopad na přilehlou komunikační
síť. Ze srovnání s výsledky předchozích dopravních průzkumů zpracovaných TSK hl. m. Prahy a jimi
stanovenými průměrnými intenzitami dopravy na síti však vyplynulo, že nedošlo k významnému ovlivnění
intenzit dopravy na přilehlé komunikační síti. Reálně zjištěné intenzity jsou tedy obdobné, jako je
stanoveno podkladem od TSK hl. m. Prahy. Výsledky průzkumu tedy byly využity zejména pro stanovení
intenzit na vedlejší síti komunikací, která není sledována TSK hl. m. Prahy (např. V Třešňovce, Učňovská,
Pod Lipami).
Součástí dopravních podkladů je kapacitní posouzení křižovatek. Na základě zpracovaných modelů byla
vyhodnocena kapacita komunikační sítě v širším území, kde lze předpokládat větší dopad dopravy
generované záměrem. Bylo provedeno kapacitní posouzení těchto křižovatek:
• Koněvova – Spojovací – Českobrodská - Učňovská
• Spojovací – K Třešňovce
• Okružní křižovatka v Třešňovce
• Českobrodská – Pod Táborem
• Spojovací – K Žižkovu
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• Spojovací – Novovysočanská
• Koněvova – J. Želivského – Pod Krejcárkem
Mezi ulicemi Českobrodská a Učňovská je umístěna tramvajová smyčka (obratiště) pro tramvaje, kde se
nachází nástupní a výstupní zastávka linek č. 1, 9, 11 a 58. V nedávné době došlo k významnému
navýšení počtu spojů na tramvajové trati vedené po ul. Koněvově, a to z původních cca 720 spojů/24h až
na hodnotu okolo 900 spojů/24h.
Noční provoz je zajištěn prostřednictvím noční tramvajové linky č. 58 a noční autobusové linky č. 503.
Kombinace těchto druhů dopravy je schopna zajistit velmi kvalitní obsluhu zájmového území pomocí
veřejné dopravy.
V rámci oznámení jsou zpracovány kapacitní posouzení křižovatek bezprostředně přiléhajících k záměru,
nedostatečně jsou však vyhodnoceny dopady intenzit vyvolané dopravy v širších vztazích, zejména na
kapacitu křižovatky Koněvova x Jana Želivského. V rámci zpracování dokumentace EIA je požadováno
zpracování tohoto kapacitního posouzení, a to včetně zahrnutí vyvolané dopravy ze záměrů Zelené
Město II. a III. a nádraží Žižkov – Sever.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Součástí dopravních podkladů (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), které jsou
samostatnou přílohou dokumentace EIA je kapacitní posouzení křižovatek. Na základě zpracovaných
modelů byla vyhodnocena kapacita komunikační sítě v širším území, kde lze předpokládat větší dopad
dopravy generované záměrem. Bylo provedeno kapacitní posouzení těchto křižovatek:
• Koněvova – Spojovací – Českobrodská - Učňovská
• Spojovací – K Třešňovce
• Okružní křižovatka v Třešňovce
• Českobrodská – Pod Táborem
• Spojovací – K Žižkovu
• Spojovací – Novovysočanská
• Koněvova – J. Želivského – Pod Krejcárkem
V dopravních podkladech je pro výhledový horizont roku 2020 (pro který bylo provedeno kapacitní
posouzení křižovatek) uvažováno s provozem areálu Zelené město II. a III. etapa a s vlivem ostatních
připravovaných záměrů v širším okolí (tedy i Revitalizace nádraží Žižkov – Sever). Je tak vyhodnocena
celková výhledová náplň území.
V dopravních podkladech je pro výhledové horizonty počítáno s růstovými faktory dopravy, které jsou
aplikovány v rámci zpracovaných modelů tak, aby odrážely předpokládaný růst dopravy na
komunikačním systému. Významná část takto predikovaného růstu se vztahuje právě k dopravě
generované novými záměry v území. Model připravovaný TSK hl. m. Prahy dále uvažuje, že až 1/3 ze
všech ploch definovaných územním plánem hl. m. Prahy k zástavbě bude v provozu a generovat dopravu
již v krátkodobém výhledu 5 let. Významná část takto definovaného růstu dopravy se vztahuje právě k již
povoleným či uvažovaným záměrům v území.
Místní komunikace V Třešňovce není kapacitně vybavena pro zřízení vjezdu dalších 296 vozidel, proto je
zamítáno jakékoli dopravní využití této ulice včetně kruhového objezdu.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Součástí dopravních podkladů (European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), které jsou
samostatnou přílohou č. 1 dokumentace EIA, je kapacitní posouzení křižovatek včetně kapacitního
posouzení ulice V Třešňovce. Z výsledků kapacitního posouzení vyplývá následující: „Ulice V Třešňovce,
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která je místní komunikací III. třídy (funkční skupina C), s šířkou 8 m a dvěma jízdními pruhy má dle
platné ČSN 73 6110 kapacitu zhruba 1500 vozidel za hodinu v jednom směru, tzn. 3000 voz/h
obousměrně. Predikovaná intenzita na ulici V Třešňovce po zprovoznění záměru (v nejhorším výhledu) se
bude pohybovat na úrovni okolo 180 vozidel/h obousměrně ve špičkové hodině (2400 voz/24h). Je
zřejmé, že hodinová kapacita dané komunikace je vyšší, než celodenní zatížení dané komunikace. Z
pohledu špičkového zatížení je pak kapacita dané komunikace řádově vyšší než předpokládané zatížení.
Komunikace je dostatečně dimenzována pro připojení nového záměru.
Tato skutečnost je naprosto nezávislá na zvolené variantě řešení areálu a jeho dopravního napojení. Z
kapacitního hlediska tedy neexistuje žádný relevantní důvod, který by mohl omezit či limitovat realizaci
jakékoli z variant navrženého dopravního řešení záměru. Všechny varianty dopravního řešení splňují
obecné požadavky na bezpečnost připojení a současně jednotlivá napojení disponují dostatečnou
kapacitou pro připojení záměru.“
Je požadováno, aby umístění povrchových parkovacích stání bylo uvažováno západním směrem od
navrhovaného záměru (ne východním, jak je uváděno v oznámení záměru), a to včetně souvislosti
s požadovaným napojením objektu z ulice Spojovací, nikoli z ulice V Třešňovce.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V rámci předkládané dokumentace EIA jsou posouzeny varianty možného řešení objektu, a to jak z
hlediska dopravního napojení, tak i z hlediska hmotového řešení. Posuzovaný záměr Trojlístek je navržen
ve 2 variantách hmotového řešení (var. 1 A, 1B a 1C - věžový objekt, var. 2 – čtyři samostatně stojící
objekty). Věžový objekt (var. 1) je dále navržen se třemi různými způsoby dopravního napojení (var. 1A,
1B, 1C). Varianta 2 uvažuje pouze jeden způsob dopravního napojení objektů. Podrobný popis
jednotlivých variant se nachází v kap. B.I.5 předkládané dokumentace EIA. V rámci variant dopravního
napojení záměru je variantně navrženo i umístění povrchových parkovacích stání. Umístění povrchových
parkovacích stání západním směrem od navrhovaného záměru je navrženo ve variantě 1B, varianta 1C
uvažuje umístění povrchových parkovacích stání východně (15PS) i západně (40 PS) od navrhovaného
záměru. V případě varianty 2 jsou povrchová parkovací stání umístěna mezi objekty A a C v západní části
řešeného území a jižně od obchodních ploch záměru návštěvnická stání pro obchodní plochy.
Možnost dopravního napojení záměru z ulice V Třešňovce byla posouzena v rámci dopravních podkladů
(European Transportation Consultancy, s.r.o., leden 2016), které jsou samostatnou přílohou č. 1
dokumentace EIA. Z výsledků kapacitního posouzení vyplývá, že intenzita na ulici V Třešňovce se po
zprovoznění záměru (v nejhorším výhledu, tzn. v roce 2020) bude pohybovat na úrovni okolo 180
vozidel/h obousměrně ve špičkové hodině (2400 voz/24h). Ulice v Třešňovce má dle platné ČSN 73 6110
kapacitu zhruba 1500 vozidel za hodinu v jednom směru, tzn. 3000 voz/h obousměrně. Je zřejmé, že
hodinová kapacita dané komunikace je vyšší, než predikované celodenní zatížení dané komunikace. Z
pohledu špičkového zatížení je pak kapacita dané komunikace řádově vyšší než její předpokládané
zatížení. Komunikace je dostatečně dimenzována pro připojení nového záměru.
Ulice Spojovací s křižovatkou v ulici Koněvova je v současné době přetížena. Lokalitě přitíží 330 nových
majitelů bytů Zeleného města II.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Křižovatka Koněvova x Spojovací x Českobrodská x Učňovská prošla v nedávné době komplexní
rekonstrukcí na náklady investora posuzovaného záměru. Součástí stavby bylo přeložení ul. Učňovská do
vhodnější polohy, navýšení počtu jízdních pruhů (ul. Spojovací i Koněvova), kompletní výměna
signalizačního zařízení i řídící jednotky. Cílem celé rekonstrukce bylo navýšení kapacity daného uzlu a
vytvoření kapacitní rezervy pro další výstavbu v území (Zelené město I-III, Trojlístek atd.). Provedenou
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rekonstrukcí (zejména navýšením počtu jízdních pruhů a novým plně dynamickým řízením) bylo dosaženo
dle dříve zpracovávaných výpočtů navýšení kapacity o cca 950 voz/h, čímž je plně vykompenzován dopad
všech investorem připravovaných či dokončených záměrů na tuto křižovatku (danou křižovatkou projíždí
navíc pouze část dopravy generované předmětnými záměry).
Počet parkovacích stání navržených v souvislosti s navrhovaným záměrem není dostačující a negativně
ovlivní již tak nedostatečné kapacity pro parkování vozidel.
Je požadováno navýšení garážových míst (vzhledem k uvažovanému poměru 1,1 PS na byt)
v následujícím poměru:
Byty 1kk, 2kk – 1 garážové místo, Byty 3kk, 4kk a větší – 2 garážová místa, Komerční jednotky – 3
garážová místa na 1 jednotku.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Výpočet a návrh počtu parkovacích stání byl proveden dle současně platné legislativy, tzn. dle vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a navazující ČSN 73 6110 – Projektování místních
komunikací. V souladu s výpočtem dle ČSN 736110 musí být pro celý záměr zajištěno minimálně 300
parkovacích stání. Z celkového počtu bude zhruba 245 PS určených pro obyvatele bytů a dlouhodobých
stání pro obchodní funkci (zaměstnanci) umístěno v podzemních garážích pod objektem, 55 PS
návštěvnických stání bude umístěno na povrchovém parkovišti. Je tedy možné konstatovat, že požadavky
ČSN jsou z pohledu návrhu dostatečného počtu parkovacích stání splněny.
Oznámení nepočítá s potřebou navýšení spojů MHD. Záměrem bude realizováno 220 nových bytů, při
zachování stávajícího počtu spojů, budou pak tyto spoje zvýšeně zatíženy.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V nedávné době došlo k významnému navýšení počtu spojů na tramvajové trati vedené po ulici
Koněvově, a to z původních cca 720 spojů/24h až na hodnotu okolo 900 spojů/24h.
Při odhadovaném počtu obyvatel okolo 600 a běžném podílu přepravy pomocí MHD okolo 60 %, lze
předpokládat, že v průběhu dne bude realizováno zhruba 360 odjezdů a příjezdů prostředky MHD za 24
h. Ve špičkové hodině lze očekávat maximálně okolo 60 cest v jednom směru. Tyto cesty se dále rozdělí
mezi tramvaje a autobusy a jejich jednotlivé linky. Lze tedy předpokládat, že navýšení počtu cest MHD
bude nižší než 2 cestující na 1 stávající spoj tramvaje či autobusu. Jedná se o hodnoty, které nemohou
způsobit přetížení MHD v lokalitě. Je tak možné konstatovat, že stávající linky MHD disponují
dostatečnou kapacitou k přenesení předpokládaného nárůstu počtu cest vozidly MHD.
Dle plánu zástavby pozemek náležející tomuto projektu překrývá již existující dopravní komunikace
vedoucí ke Kauflandu spolu s příjezdem do celého Zeleného Města. Jak je možné, že zrealizované stavby
příjezdových komunikací se podle nákresu nacházejí na pozemku navrhovaného záměru?
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V rámci záměru jsou využity i pozemky investora jižně od zmíněné komunikace, dochází zde ke
kvalitativnímu vylepšení ploch podél komunikace – dosadba aleje stromů a rekultivaci zelených ploch.
Stávající komunikace zůstanou po dobu výstavby záměru Trojlístek i po jeho dokončení v provozu.
Dle schválené koncepce rozvoje dopravních komunikací hl. m. Prahy mát být ul. Spojovací zanořena pod
úroveň terénu a výjezd by se měl nacházet právě před touto stavbou a v její těsné blízkosti.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Navrhovaný záměr respektuje možné varianty vedení Městského okruhu, v budoucnu neznemožní jeho
vedení v žádné variantě.
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V dokumentaci EIA, resp. v rozptylové studii je posouzena nejnepříznivější varianta, tj. varianta vedení
MO v trase ulice Spojovací po povrchu. Pokud by bylo dopravní řešení MO v daném území vedeno pod
zemí, byl by vliv na kvalitu ovzduší v daném území příznivější.
Z hlediska znečištění ovzduší je tedy v dokumentaci EIA vyhodnocen nejméně příznivý stav vývoje dopravy
v daném území. Veškeré bilance jsou tedy zcela na straně bezpečnosti.
Městská zeleň
Realizací navrhovaného záměru dojde ke kácení 166 stromů, které mají území nezastupitelnou
ekologickou funkci, což bude znamenat zhoršení stavu ovzduší a životního prostředí v místě zástavby.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Návrh dřevin ke kácení byl pro účely dokumentace EIA aktualizován. Situační výkresy s vyznačením dřevin
určených ke kácení jsou součástí přílohy č. 12 předkládané dokumentace EIA. Z těchto výkresů je patrné,
že jednotlivé varianty jsou navrženy s maximální snahou o zachování stávajících dřevin, které nejsou
v přímé kolizi s navrhovaným objektem/objekty.
V území se předpokládá překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren. I když příspěvek záměru k celkové
imisní zátěži benzo(a)pyrenem nepřekračuje hranici 1 % imisního limitu, učiní investor kompenzační
opatření, které sníží zátěž území benzo(a)pyrenem. Jedná se o patření spočívají ve výsadbě zeleně v
takovém rozsahu, aby byl kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu záměrem.
Pro účel návrhu kompenzačních opatření ke snížení zátěže životního prostředí benzo(a)pyrenem a PM10
při realizaci záměru Trojlístek byla vypracována samostatná studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů,
s. r. o., květen 2016), která tvoří přílohu č. 11 předkládané dokumentace EIA.
Z provedeného porovnání množství emisí generovaných navrhovaným záměrem a schopnosti
vysazovaných stromů zachytávat předmětné polutanty je zřejmé, že výsadba dvou stromů o minimálním
objemu koruny 4 m3 (nad rámec dřevin vysazovaných pro kompenzaci kácení) v blízkosti nového objektu
bude dostatečně kompenzovat nárůst emisí vyvolaných jeho provozem.
Z informací uvedených v dokumentaci EIA je zjevné, že navrhovaná zeleň bude zcela kompenzovat zeleň
kácenou. Pro každou z řešených hmotových variant záměru je navrhováno o 10 stromů k výsadbě více,
než bude dřevin kácených. Navržené výsadby budou tedy v každém případě převyšovat doporučená
opatření ke snížení zátěže životního prostředí benzo(a)pyrenem a PM10 při realizaci záměru Trojlístek.
Znepokojující je zásah do „okraje parku Třešňovka“, který je již ve špatném stavu.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V zájmové lokalitě se aktuálně nachází neudržované plochy vzniklé z dřívější zahrádkářské kolonie. Kostru
stromového patra tvoří staré neudržované ovocné stromy (zejména jabloně, třešně, švestky) ve špatném
zdravotním stavu. Vegetaci plochy záměru dále představují ruderální křoviny, doplněné na volných
plochách ruderální bylinnou vegetací s řadou invazních a expanzivních druhů.
V rámci posuzovaného záměru jsou navrženy sadové úpravy, do jejichž kostry je dle prostorových
možností každé z hmotových variant záměru zahrnuta i stávající vzrostlá zeleň. Realizací záměru dojde ke
kultivaci předmětné lokality. Navrhovaný záměr počítá s bohatými výsadbami zeleně, cílem návrhu
sadových úprav je zapojení nové zeleně v zájmovém území a spolu se stávajícími ponechanými dřevinami
vytvoření příjemných relaxačních zón pro obyvatele jak nové, tak i stávající obytné výstavby.
Navrhovaná zeleň bude zcela kompenzovat zeleň kácenou. Pro každou z variant je navrhováno
o 10 stromů k výsadbě více, než bude dřevin kácených.
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Fauna/flóra
Likvidace stávajícího porostu eliminuje stávající floru a faunu v lokalitě (v oblasti se nacházejí chráněné
druhy rostlin a živočichů). Dále záměr povede ke snížení možnosti migrace zvířat.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Navrhovaný záměr se nachází v centru hlavního města Prahy. Bude realizován na pozemcích, které
vylučují existenci jakýchkoliv hodnotnějších ekosystémů. Území není významné ani z hlediska migrace
živočichů.
V zájmové lokalitě bylo pro účely dokumentace EIA provedeno biologické hodnocení (Mgr. Pavel Bauer,
duben 2016). V území se aktuálně nachází neudržované plochy vzniklé z dřívější zahrádkářské kolonie.
Vegetaci v zájmovém území posuzovaného záměru představují ruderální křoviny se starými ovocnými
dřevinami, doplněné na volných plochách ruderální bylinnou vegetací s řadou invazních a expanzivních
druhů. V malé míře jsou přítomny pozůstatky zahrádkářské činnosti, včetně vysazených druhů rostlin,
užitkových i okrasných, včetně druhů zvláště chráněných nebo druhů uvedených v červeném seznamu
ohrožených druhů. Ochrana těchto druhů má smysl v případech přirozeného výskytu, zjevně přesazené
exempláře do antropogenních kultur nejsou z hlediska ochrany významné.
Floristický význam řešeného území je zanedbatelný. Vliv záměru na flóru spočívající v likvidaci vegetace
na ploše záměru bude minimální.
Veškeré dřeviny navržené ke kácení budou plně nahrazeny vysazovanými dřevinami navrženými v rámci
sadových úprav.
V území se nacházejí především běžné druhy živočichů. Celkem bylo během průzkumu zjištěno 135 druhů,
z toho 104 druhů bezobratlých a 31 druhů obratlovců. 3 zvláště chráněné druhy byly zaznamenány v
bezprostřední blízkosti zájmové plochy výstavby či při jejích hranicích (prskavec větší, slepýš křehký,
ještěrka obecná). Potravní vazbu na dotčenou plochu mají zvláště chránění čmeláci. Zvláště chráněná
kavka obecná a krutihlav obecný byli zaznamenáni pouze při přeletu nad lokalitou, ekologickou vazbu s
řešeným územím nemají.
Pro fázi výstavby i provozu posuzovaného záměru byla navržena opatření pro minimalizaci či eliminaci
negativních vlivů na přítomnou fauna u flóru, která budou respektována v projektové dokumentaci
stavby (celý seznam opatření je uveden v kap. B.I.6 předkládané dokumentace EIA).
Na plochách zeleně v severní části řešeného území jsou vymezeny plochy (viz výkresy č. 1-4 přílohy č. 12
předkládané dokumentace EIA), které poskytnou úkrytové a pobytové možnosti pro ještěrku obecnou
a slepýše křehkého, popř. další druhy živočichů.
Nakládání s dešťovými vodami, hydrogeologické podmínky
Hydrogeologické poměry předpokládané v zájmovém území nejsou vhodné pro navrhovanou stavbu.
Zeminy i horniny v technicky dosažitelné hloubce jsou většinou jílovitého charakteru, případně
charakteru úlomků hornin s jílovitou mezerní hmotou.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Statické řešení založení je řešeno standardně na pilotách se všemi patřičnými technickými opatřeními.
Založení navrhovaného objektu je z technického hlediska v daných podmínkách možné.
Územní plánování
Navrhovaný záměr je zcela nevhodný architektonickou strukturou pro umístění do dané lokality.
Zástavba Zeleného Města I (materiály s kombinací dřeva, 6-10 podlaží) zapadá do krajinného rázu
lokality. Navrhovaný záměr se ale zcela vymyká architektonickému charakteru veškeré okolní zástavby.
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Je požadováno vypracování variantního řešení, které bude z pohledu výšky, struktury a materiálů stavby
bude blízké existující zástavbě Zeleného Města 1 a Jarovu.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V rámci předkládané dokumentace jsou posouzeny varianty možného řešení objektu, a to jak z hlediska
dopravního napojení, tak i z hlediska hmotového řešení záměru. Posuzovaný záměr Trojlístek je navržen
ve 2 variantách hmotového řešení (var. 1 A, 1B a 1C - věžový objekt, var. 2 – čtyři samostatně stojící
objekty). Věžový objekt (var. 1) je dále navržen se třemi různými způsoby dopravního napojení (var. 1A,
1B, 1C). Alternativní hmotové řešené (v dokumentaci EIA označené jako varianta 2) spočívá v návrhu čtyř
samostatně stojících objektů o 10 a 14 nadzemních podlaží. Podrobný popis jednotlivých variant se
nachází v kap. B.I.5 předkládané dokumentace.
Vyhodnocením vlivu obou posuzovaných hmotových variant se podrobně zabývá příloha č. 7
dokumentace EIA Aktualizace posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz (doc. Ing. Arch. Ivan
Vorel, CSc. – Atelier V, srpen 2016).
Celková koncepce záměru počítá s využitím takových materiálů pro plášť objektů, které budou odpovídat
okolní zástavbě tak, aby ji vhodně doplňovaly a korespondovaly s ní.
Oblast vrchu Višňovka je dle ÚAP popsána jako pohledově exponovaná plocha a v blízkosti křižovatky
(Jarov) se nachází cenný urbanistický soubor a není zde analyzován dopad výškové 30podlažní stavby.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byla zpracována samostatná odborná studie Aktualizace posouzení vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz (Atelier V, srpen 2016). Součástí této studie je i posouzení souladu
s požadavky ochrany krajinného rázu HMP - Územně analytických podkladů hlavního města Prahy (ÚAP),
Jev 17 – Oblast krajinného rázu a její charakteristika a Jev 18 – Místo krajinného rázu a jeho
charakteristika (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008).
V rámci ÚAP byly vymezeny oblasti krajinného rázu, stanoveny hodnoty a jejich ochrana a doporučení z
hlediska krajinného rázu. Pro oblast krajinného rázu 27 Hrdlořezský prolom je konstatováno
a doporučeno: „Typická periferní městská oblast s vysokou krajinnou hodnotou ve východní části (údolí
Rokytky a hřbety Šance a Smetanka). Zbytek východní části naopak postrádá jasnou urbanistickou
orientaci. Vysokou ochranu zasluhuje zmíněné údolí s dominantami, bývalé sady jsou šancí pro dotvoření
údolí Rokytky i urbanistické dotvoření oblasti. Na jihozápadě by naopak dominantní, liniová zástavba
temene na Jarově mohla zásadním způsobem vyzvednout jedinečné terénní uspořádání této části
Pražského zlomu.“
Na základě vyhotovené studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je konstatováno, že z hlediska výše
uvedených materiálů (LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008) není realizace navrhovaného záměru ani v jedné
variantě v rozporu s požadavky ochrany krajinného rázu hl. m. Prahy.
V lokalitě navrhovaného záměru je zcela nedostatečná občanská vybavenost (školka, služby, komerční
prostory, lékař, hřiště, zeleň), investor sliboval, že pokud vůbec dojde k výstavbě 4. etapy, bude se
jednat z větší části o komerční prostory, školku, hřiště atd. Navrhovaným záměrem přibude v území
nesmyslné množství bytových jednotek, které je zcela neúnosné pro Prahu 9.
Je požadováno, aby developer nabídnul MČ Praha 9 řešení ke zvýšení kapacity mateřské školky a 2x
ordinaci lékaře pro děti a dospělé přímo v k. ú. Hrdlořezy.
Dále je požadováno doplnění o dětské hřiště a hřiště na míčové hry.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
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V rámci posuzovaného záměru jsou navrženy drobné obchodní plochy, ve kterých investor předpokládá
možnost umístění výše zmíněných funkcí dle potřeby.
Funkční plocha dle platného ÚP hl. m. Prahy umožňuje výstavbu bytových jednotek v navrženém rozsahu.
Krajinný ráz
Navrhovaný záměr negativně zasahuje do krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění. Navrhovaný záměr se absolutně vymyká měřítku okolní několikapatrové zástavby, území dále
bezprostředně navazuje na přírodní oblast hřbetu historického sadu Višňovka, který je součástí
celoměstského systému zeleně. Višňovka tvoří spojnici zelených ploch Vítkova, Balkánu směrem od
západu z centra města a přírodního parku Smetanka směrem na východ z centra města.
Je požadováno zpracování záměru ve variantních řešeních, a to zvláště stavby takové výšky, která
nebude přesahovat vrch Višňovka a nezmění ani neovlivní krajinný ráz.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V rámci předkládané dokumentace jsou posouzeny varianty možného řešení objektu, a to jak z hlediska
dopravního napojení, tak i z hlediska hmotového řešení. Posuzovaný záměr Trojlístek je navržen ve
2 variantách hmotového řešení (var. 1 A, 1B a 1C - věžový objekt, var. 2 – čtyři samostatně stojící
objekty). Věžový objekt (var. 1) je dále navržen se třemi různými způsoby dopravního napojení (var. 1A,
1B, 1C). Alternativní hmotové řešené (v dokumentaci varianta 2) spočívá v návrhu čtyř samostatně
stojících objektů o 10 a 14 nadzemních podlaží. Podrobný popis jednotlivých variant se nachází v kap.
B.I.5 předkládané dokumentace EIA.
Obě varianty hmotového řešení záměru byly posouzeny z hlediska vlivu na krajinný ráz (ATELIER V, srpen
2016). Z provedeného posouzení vyplývá, že z hlediska vlivu navrhovaného záměru na kulturní
a historickou charakteristiku tohoto segmentu městské krajiny posuzovaný záměr (ani v jedné hodnocené
variantě) nevykazuje žádné konflikty s identifikovanými kulturně-historickými hodnotami
či dominantami.
Posouzení dále ukazuje, že navrhovaný záměr nemá v případě přírodní charakteristiky krajinného rázu
silnější vliv na identifikované znaky a hodnoty. Z pozitivních znaků je ovlivněn zejména nezastavěný
horizont Višňovky (Třešňovky), který nebude dotčen fyzicky, bude však ovlivněn vizuálně, a to díky výšce
navrhovaného záměru ve variantě 1 jak z jihu, tak ze severu (z Vysočan). Tím dojde k posílení urbánního
charakteru této části Prahy. V úhrnu je vliv navrhovaného záměru na znaky a hodnoty přírodní
charakteristiky hodnocen jako slabý u varianty 1 a minimální u varianty 2.
Estetické hodnoty, harmonické vztahy a harmonické měřítko segmentu urbánní krajiny prostoru Jarova
se projevuje pouze v některých pohledech (např. ve frekventovaném pohledu z východu z
Černokostelecké). Navrhovaný záměr se výrazně projevuje v rámci prostoru Jarova, kde je v siluetě vliv
varianty 1 hodnocen nejvýše jako středně silný. V dalších pohledech v rámci prostoru Jarova i v rámci
celoměstských vizuálních vztahů nebyl žádný vliv na znaky krajinného rázu nalezen. Vliv na takové jevy v
krajině, které je možno považovat za indikátory přítomných hodnot, však vykazují vedle nulových zásahů
i středně silné zásahy u varianty 1 a slabší zásahy u varianty 2. Ve všech případech se jedná o zásah do
vizuálního uplatnění terénního horizontu a svahů Třešňovky. Vzhledem k absenci dalších výrazných
krajinářsko-estetických hodnot tohoto segmentu městské krajiny je ale celkově hodnocen vliv varianty 1
na estetické hodnoty městské krajiny, na harmonické měřítko a na harmonické vztahy v krajině jako
slabý. Vliv varianty 2 je minimální a je proto hodnocen jako „nemá vliv“. Toto hodnocení podporují i
zákresy obou variant do 3D modelu Prahy. V těchto zákresech se ukazuje, že varianta 1 představuje
drobnou novou dominantu městského panoramatu, ale nezasahuje do vizuálního projevu přírodních
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celků či přírodě blízkých hodnot městské krajiny – do přírodních atributů vizuální scény. Varianta 2
záměru se v těchto zásadních pohledech neprojevuje.
Je navrhováno oznámení rozšířit o pohledové studie ze všech významných pohledových os i mimo rámec
Prahy 9. Na základě těchto studií posoudit vhodnost umístění stavby u hlediska vlivu stavby na krajinný
charakter území ve vztahu k typografii a morfologii krajiny.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byla zpracována samostatná odborná studie Aktualizace posouzení vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz (Atelier V, srpen 2016), která tvoří samostatnou přílohu č. 7
překládané dokumentace EIA. Součástí této studie jsou i aktualizované zákresy do 3D modelu hl. m.
Prahy pro obě hmotové varianty záměru.
Hodnocen byl vliv navrhovaného záměru na vizuální scénu v prostoru Jarova a Hrdlořezského prolomu i v
celoměstských souvislostech Pražské kotliny. Součástí dokumentace EIA jsou zákresy záměru v obou
hodnocených hmotových variantách záměru do fotografií či 3D modelu, konkrétně je prezentován pohled
z ul. Českobrodská, z vyhlídky Pražského hradu, z vyhlídky z Letenských sadů, z rampy Pražského hradu, z
vyhlídky Strahovského kláštera, z vrchu Nebozízek, ze Zámeckých schodů, z terasy restaurace Expo 58 a z
Pražského okruhu z přejezdu nad Počernickým rybníkem.
Dále byly vyhotoveny rozvinuté řezy územím pro možnost porovnání výškové roviny posuzovaného
záměru v obou variantách hmotového řešení s nejbližším okolím a okolní zástavbou posuzovaného
záměru. Rozvinuté řezy územím jsou součástí přílohy č. 7 předkládané dokumentace EIA.
Vzhledem k tomu, že se navrhovaný záměr nachází v ochranném pásmu památkové rezervace HMP, je
třeba, aby vlivy záměru byly hodnoceny přísněji.
Studie Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz vykazuje nedostatečné zobrazení záměru
v nejbližším okolí vrchu Višňovka, není tedy možné řádně vyhodnotit jeho dopad na krajinný ráz.
Je vznesen nesouhlas se závěry posudku, který vliv záměru hodnotí jako slabý nebo žádný, proto je
požadováno doplnění lokálních zobrazení, které bude lépe demonstrovat zásah 100 m, betonovo –
skleněné budovy do nejbližšího okolí. A na základě této vizualizace znovuposoudit navrhovaný záměr
s dopadem na nejbližší krajinný ráz.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Pro účely dokumentace EIA byla zpracována samostatná odborná studie Aktualizace posouzení vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz (Atelier V, srpen 2016), která tvoří samostatnou přílohu č. 7
překládané dokumentace EIA. Součástí této studie jsou i aktualizované zákresy do 3D modelu hl. m.
Prahy pro obě hmotové varianty záměru.
Hodnocen byl vliv navrhovaného záměru na vizuální scénu v prostoru Jarova a Hrdlořezského prolomu i v
celoměstských souvislostech Pražské kotliny. Součástí dokumentace EIA jsou zákresy záměru v obou
variantách do fotografií či 3D modelu, konkrétně je prezentován pohled z ul. Českobrodská, z vyhlídky
Pražského hradu, z vyhlídky z Letenských sadů, z rampy Pražského hradu, z vyhlídky Strahovského
kláštera, z vrchu Nebozízek, ze Zámeckých schodů, z terasy restaurace Expo 58 a z Pražského okruhu
z přejezdu nad Počernickým rybníkem.
Dále byly vyhotoveny rozvinuté řezy územím pro možnost porovnání výškové roviny posuzovaného
záměru v obou variantách hmotového řešení s nejbližším okolím a okolní zástavbou posuzovaného
záměru. Rozvinuté řezy územím, stejně tak i zákresy záměry z vybraných míst z hlediska památkové
ochrany i míst bližších jsou součástí přílohy č. 7 předkládané dokumentace EIA.
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Variantní řešení
Je požadováno zpracování záměru ve variantních řešeních, a to stavby takové výšky, která nebude
přesahovat vrch Višňovka, ani neovlivní krajinný ráz.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V rámci předkládané dokumentace jsou posouzeny varianty možného řešení objektu, a to jak z hlediska
dopravního napojení, tak i z hlediska hmotového řešení. Posuzovaný záměr Trojlístek je navržen ve dvou
variantách hmotového řešení (var. 1 A, 1B a 1C - věžový objekt, var. 2 – čtyři samostatně stojící objekty).
Věžový objekt (var. 1) je dále navržen se třemi různými způsoby dopravního napojení (var. 1A, 1B, 1C).
Alternativní hmotové řešené (v dokumentaci varianta 2) spočívá v návrhu čtyř samostatně stojících
objektů o 10 a 14 nadzemních podlaží. Podrobný popis jednotlivých variant se nachází v kap. B.I.5
předkládané dokumentace.
Je požadováno zpracování záměru ve variantním řešení, které z pohledu výšky, struktury stavby
a materiálů a zásahu do krajiny bude výrazně šetrnější a blízké existující zástavbě Zeleného Města 1
a Jarova.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Viz komentář výše.
Oslunění
Navrhovaná výšková budova podstatně sníží oslunění okolních bytů, současně dojde i k zamezení
výhledu daným směrem. To bude mít za následek zhoršení kvality bydlení i snížení tržní hodnoty
nemovitostí. Je proto požadováno zpracovat variantní řešení, ve kterém bude tato námitka zohledněna.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
V rámci předkládané dokumentace jsou posouzeny dvě varianty možného hmotového řešení záměru.
První varianta je shodná s řešením posuzovaným v rámci předcházejícího oznámení záměru. Alternativní
hmotové řešené (v dokumentaci EIA označené jako varianta 2) spočívá v návrhu čtyř samostatně stojících
nižších objektů o 10 a 14 nadzemních podlaží.
Pro posouzení oslunění a denního osvětlení bylo vypracováno světelně-technické posouzení – vliv na okolí
(EKOLA group, spol. s r.o., květen 2016), které tvoří přílohu č. 5 předkládané dokumentace EIA. Na
základě tohoto posouzení lze konstatovat, že v obou posuzovaných hmotových variantách záměru
Trojlístek dojde k ovlivnění doby proslunění okolních objektů, avšak vypočtené hodnoty ve všech
kontrolních bodech budou i po realizaci záměru v jakékoliv variantě splňovat požadavek normy
ČSN 73 4301. V obou posuzovaných hmotových variantách záměru Trojlístek dojde k ovlivnění hodnoty
činitele denní osvětlenosti okolních objektů, avšak vypočtené hodnoty ve všech kontrolních výpočtových
bodech v obou hmotových variantách budou i nadále splňovat požadavek normy ČSN 73 0580-1, Přílohy
B.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že i po realizaci posuzovaného záměru v jakékoli hodnocené
variantě budou splněny legislativní požadavky s ohledem na oslunění a denní osvětlení.
Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí není posouzení vlivu záměru na tržní hodnotu okolních
nemovitostí.
Památková péče
Některé z parcel dotčené navrhovaným záměrem jsou památkově chráněny (p. č. 143, 142/3),
k navrhovanému záměru je postrádáno stanovisko kompetentního památkového úřadu.
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Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Stanovisko příslušného památkového úřadu bude obdrženo v rámci projednání dokumentace EIA.
Odpady
Ze studie není patrné řešení umístění nádob na odpad. Je požadováno, aby nádoby na směsný i tříděný
odpad byly umístěny uvnitř budovy (zamezení poletu odpadků a pohybu hlodavců) a aby svoz odpadu
neprobíhal přes ul. V Třešňovce, v části směrem do Zeleného Města 1.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Nádoby na odpad budou umístěny uvnitř objektu v 1. PP a budou vyváženy autorizovanou společností z
ulice V Třešňovce. Jiné řešení není možné z majetkových důvodů. Oznamovatel nevlastní pozemky
západně ani severně od záměru. Autorem připomínky navržené řešení není možné rovněž i z důvodu
technického. Není možné napojení na ul. Spojovací v blízkosti stávající křižovatky.
U hodnocených variant záměru 1B, 1C a 2 je uvažováno s odvozem odpadu komunikací v západní části
záměru v návaznosti na kruhovou křižovatku, u varianty 1A v jižní části v návaznosti na ulici V Třešňovce.
Ostatní
Studie a posudky pro záměr jsou zpracovány neobjektivně a ve prospěch developera. Je požadováno
zpracování oponentních studií a posudků nezávislými zpracovateli.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Veškeré odborné studie, které jsou samostatnými přílohami dokumentace EIA, byly zpracovány v souladu
s platnou legislativou. V následující fázi procesu EIA bude dokumentace EIA včetně veškerých studiích
předána zpracovateli posudku EIA, který nezávisle zhodnotí jejich obsah i výsledky. Zpracovatel posudku
bude vybrán příslušným úřadem (MHMP hl. m. Prahy), z tohoto pohledu je tedy zaručena nezaujatost
výběru tohoto zpracovatele.
Záměr nebyl uvažován v původních plánech Zeleného města.
Komentář zpracovatele dokumentace EIA:
Výstavba v místě záměru byla uvažována, v průběhu času však došlo k změně představy investora na
řešení záměru. Nyní navržené řešení je tedy podrobeno procesu posouzení vlivu záměru na životní
prostředí.
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