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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek 

AIM Automatický imisní monitoring 
B(a)P Benzo(a)pyren 

BZN Benzen 

CO Oxid uhelnatý 

č. Číslo 

č. j. Číslo jednací 

č. p. Číslo popisné 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSN Česká státní norma 

ČR Česká republika 

EIA Hodnocení vlivů na životní 
prostředí  

hl. m.  Hlavní město 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené 
akumulace vod 

IHr Průměrné roční koncentrace 

IHk Maximální krátkodobé (hodinové) 
koncentrace 

IHd Maximální krátkodobé 
(24hodinové) koncentrace 

IS Inženýrská síť 

k. ú. Katastrální území 

KN Katastr nemovitostí 

KZ Koeficient zeleně 

LAeq Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A 

LNA Lehké nákladní automobily 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N Odpady kategorie nebezpečné 

NA Nákladní automobil 

NO2 Oxid dusičitý 

NOx Oxidy dusíku 

NP Nadzemní podlaží 

NRBK Nadregionální biokoridor 

NV Nařízení vlády 

O Odpady kategorie ostatní 

OA Osobní automobily 

OZKO Oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší 

PAS Počáteční akustická situace  

PEHD Vysokohustotní polyetylén 

PM2,5 Suspendované částice frakce PM2,5 

PM10 Suspendované částice frakce PM10 

PHO Pásmo hygienické ochrany 

PP Podzemní podlaží 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkce 
lesa 

Sb. Sbírka 

spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným  

s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

SYMOS Systém modelování stacionárních 
zdrojů 

TNA Těžké nákladní automobily  (nad 
3,5 t) 

ÚP Územní plán 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VN Vysoké napětí 

VZT  Vzduchotechnika 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ZÚ   Zdravotní ústav 
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ÚVOD 

Oznámení se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být způsobeny 
výstavbou a provozem záměru s názvem Centrum služeb Dobřichovice, umístěného na 
okraji zastavitelného území obce Dobřichovice, na parcele č. 2233 o celkové výměře 16 731 m2 směrem k 
obci Všenory. 

Předmět záměru 

Záměrem investora je vybudování obchodního centra s doplňkovou funkcí služeb.  Koncept navržených 
budov spočívá ve vytvoření kombinace maloobchodu a provozoven služeb.  

S realizací záměru dojde k celkovému začlenění současných parkovišť P+R a nádraží do této obslužné 
části města s podporou cestujících v hromadné dopravě a uživatelů cyklostezky. Projekt Centra Služeb 
Dobřichovice je napojen svojí dostupností na protější železniční nádraží Dobřichovice, dále na 
cyklostezku v ulici Tyršova a také je polohově přirozeně napojen na hromadnou autobusovou dopravu u 
jihovýchodní části města. 

V rámci záměru směrem k ulici Tyršova vznikne dvorana využitá pro parkování části vozidel a centrální 
park s rostlou zelení. 

Součástí projektu je pěší propojení městského dopravního uzlu u současného parkoviště P+R a přesun 
části parkoviště pro potřeby Centra služeb Dobřichovice do suterénu pod východní křídlo nové budovy 
z důvodu snížení zátěže z dopravy v klidu. Projekt zachovává ve fasádách současný ráz místa s prvky 
příměstské až residenční architektury a spolu s ozeleněním větší části střešních ploch i jejich tvarem, se 
vhodně začleňuje do krajiny. 

Přehled posuzovaných variant 

Posuzovaný záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné 
variantě vycházející z návrhu firmy Studio acht, spol. s r. o. 

V předkládaném oznámení jsou řešeny následující časové horizonty:  

• Stávající stav       rok 2012  

• Fáze výstavby       rok 2013–2015 

• Fáze provozu (samotný příspěvek záměru)  rok 2015    

Umístění záměru včetně širších územně-technických vazeb 

Posuzovaný záměr se nachází v jihovýchodní části obce Dobřichovice v lokalitě zvané „Na Plzeňce“, na 
hranici obce s  k.ú. Všenory. Území leží na okraji zastavitelné části obce při silnici Tyršova, naproti 
nádraží Dobřichovice. 

Pozemek je z jižní strany obklopen obytnou zónou, na západní straně je ohraničený místní komunikací 
s pěší a obytnou zónou. Na severní straně přiléhá delší stranou přímo k silnici III. třídy – ulici Tyršova. 
Na východní straně sousedí s pozemkem náležícím do katastrálního území obce Všenory, s plánovaným 
využitím pro sportoviště a v současnosti vedeným dle KN jako orná půda.  
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Posouzení EIA 

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

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové číslo 10.6 
„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu“. 

Oznámení bude sloužit jako podklad pro zjišťovací řízení. V průběhu zpracování byla ve spolupráci  
s oznamovatelem a projektantem stavby korigována technická stránka záměru z hlediska jeho vlivů na 
životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů výstavby a provozu na životní 
prostředí. 

Jedná se o 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. 1–8), které jsou nedílnou součástí 
vlastního oznámení. 

Text oznámení je pro snazší orientaci doplněn výkresovou částí, 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 vlastním průzkumem terénu. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A. I.    Oznamovatel Elkana Property, s.r.o. 

A. II.   I ČO  243 14 161 

A. III.  Sídlo  Sokolovská 394/17 

186 00 Praha 8, Karlín 

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

Ivana Vilímcová 
Lednová 6/106 
103 00 Praha 10 – Nedvězí 
tel.: +420 283 882 079 
e-mail: ivana.vilimcova@eryn.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B. I. Základní údaje 

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

Centrum služeb Dobřichovice 

Kategorie:    kategorie II 

sloupec B  

Pořad. číslo:  10.6 – „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních 
středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 
v součtu pro celou stavbu.“ 

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru  

Celková koncepce projektu Centra služeb Dobřichovice počítá s výstavbou dvou samostatných budov s 
půdorysem ve tvaru písmene L, které budou vzájemně k sobě umístěny zrcadlově tak, že mezi nimi 
vznikne nástupní dvorana s parkováním části vozidel. Dvorana bude centrálním parkem s rostlou zelení 
odstíněna od ulice Tyršova. 

Budova A má navrženo 1 NP a 1 PP. V budově A bude umístěna potravinářská jednotka spolu s dalšími 
obchodními jednotkami (např. zverimex, drogerie, lékárna) a službami (např. grafické studio, sklenářství 
a kosmetika). Hrubá podlažní plocha objektu A bude činit 4 080 m2. V podzemním podlaží budovy A je 
navržena podzemní garáž s celkovým počtem 106 parkovacích stání.  

Budova B má 1 NP. V budově bude umístěna restaurace a další jednotky (např. hračky/sport, oděvy a 
obuv). Hrubá podlažní plocha bude činit 2 842 m2. 

Na povrchovém parkovišti bude umístěno celkem 69 parkovacích stání. Příjezd pro zásobování je řešen 
samostatně podél východní hranice řešeného území. 

Velikost pozemků dotčených záměrem: 

• plocha pozemků dotčených záměrem   16 731 m2  

• zastavěná plocha nadzemních částí     6 922 m2 

• zastavěná plocha podzemních částí     2 986 m2 

• obestavěný prostor nadzemních částí    38 018 m3 

• obestavěný prostor podzemních částí     7 542 m3 
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Struktura čistých interiérových ploch: 

• Prodejní plocha: 2 996 m2 

• Služby: 1 089 m2 

• Provozní prostory: 1999 m2 

• Zázemí: 388 m2 

Struktura čistých exteriérových ploch: 

• Budovy: 6 922 m2 

• Pojížděné komunikace pevné: 2 061 m2 

• Pojížděné komunikace: 1 774 m2 

• Pěší komunikace 858 m2 

• Zeleň na rostlém terénu: 5 064 m2 

• Zeleň celkem: 5 116 m2 

Soulad záměru s územním plánem  

Dle platného ÚP obce Dobřichovice vydaného v roce 1996,  jeho změny č. 1 z roku 2000 a změny č. 2 
z roku 2006 řešená lokalita spadá do ploch obslužné funkce. 

V kapitole H je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění uvedeno vyjádření příslušného 
stavebního úřadu z hlediska územně-plánovací dokumentace. 

Obrázek 1 Soulad záměru s ÚP Dobřichovice 

 

Zdroj:www.dobrichovice.cz 
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B. I. 3. Umístění záměru  

Kraj:    Středočeský    

Obec:    Dobřichovice    

Katastrální území: Dobřichovice 

Dotčené pozemky: parcela č. 2233 v k. ú. Dobřichovice. 

Posuzovaný záměr se nachází na okraji obce Dobřichovice, pozemek sousedí s katastrálním územím obce 
Všenory. Pozemek z jižní strany navazuje na obytnou zónu, na západní straně je ohraničený místní 
komunikací s pěší zónou a na severní straně přiléhá delší stranou přímo k silnici III. třídy – ulici Tyršova. 
Stavba bude dopravně napojena na komunikaci Tyršova. 

Obrázek 2 Situování záměru v rámci k. ú. Dobřichovice  

 

Zdroj: www.mapy.cz 

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

Charakter záměru 

- novostavba  

Druh stavby 

- polyfunkční objekty služeb a obchodu 
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Možnost kumulace s jinými záměry 

V současné době nejsou známy žádné kumulativní vlivy v souvislosti s výstavbou a provozem jiných 
záměrů v blízkosti posuzovaného záměru. 

Fáze výstavby 

Kumulace s jinými záměry se ve fázi výstavby nepředpokládají. 

Případný souběh výstavby posuzovaného záměru s jinými záměry v okolí bude koordinován příslušným 
stavebním úřadem. 

Fáze provozu 

Akustická a rozptylová studie (Příloha č. 2 a 3 předkládaného oznámení) vycházejí z dopravně 
inženýrských podkladů zpracovaných firmou DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s. r. o. 

Intenzity dopravy ve výhledovém stavu v roce 2015 počítají s rozvojem funkčních ploch dle platného 
územního plánu města Dobřichovice z roku 1996 a jeho změny č. 1 a 2. Ve fázi provozu je tak v rámci 
odborných studií (Akustická a Rozptylová studie) počítáno s kumulativními vlivy souvisejícími 
s rozvojem funkčních ploch dle platného ÚP města Dobřichovice 1996 a jeho změn č. 1 a 2 z roku 2000  
a 2006. 

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 

Koncept záměru spočívá ve vytvoření kombinace maloobchodu a provozoven služeb, které dosud v obci 
Dobřichovice chybí. Zároveň bude dořešena optimální skladba maloobchodu ve vztahu k protějšímu 
břehu Berounky a ve vlastním intravilánu města Dobřichovic.  

S realizací záměru dojde k celkovému začlenění současných parkovišť P+R a nádraží s regionálním 
významem do této obslužné části města s podporou cestujících v hromadné dopravě a uživatelů 
cyklostezky. Projekt Centra služeb Dobřichovice je napojen na protější železniční nádraží Dobřichovice, 
dále na cyklostezku v ulici Tyršova a také je polohově přirozeně napojen na hromadnou autobusovou 
dopravu v jihovýchodní části města. 

Výhodou projektu je jeho lokalizace na okraji města v předem připravené obslužné zóně s napojením na 
veřejnou dopravu, nezatěžující intravilán a též vlastní architektonické provedení budov, a jejich výšková 
úroveň s použitím „zelených střech“ zohledňuje snahu o nenásilné začlenění novostavby do obydlené 
oblasti tak, aby netvořila bariéru pro pohledy ze sousedních lokalit.  

Umístění záměru 

Kraj:    Středočeský    

Obec:    Dobřichovice    

Katastrální území: Dobřichovice 

Dotčené pozemky: parcela č. 2233, k. ú. Dobřichovice 
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Posuzovaný záměr se nachází na okraji obce Dobřichovice, směrem k obci Všenory. Pozemek je z jižní 
strany obklopen obytnou zónou, na západní straně je ohraničený místní komunikací s pěší zónou a na 
severní straně přiléhá delší stranou přímo k silnici III. třídy – ulici Tyršova. Na východní straně sousedí 
s pozemkem náležícím do katastrálního území obce Všenory, s plánovaným využitím pro sportoviště a 
v současnosti vedeným dle KN jako orná půda.  

Stručný přehled posuzovaných variant 

Posuzovaný záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné 
variantě vycházející z návrhu projekční firmy Studio acht, spol. s r.o.  

 

V předkládaném oznámení jsou řešeny následující časové horizonty:  

• Stávající stav       rok 2012  

• Fáze výstavby       rok 2013–2015 

• Fáze provozu      rok 2015    

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

Architektonické a stavebně technické řešení 

Architektonický koncept svou podstatou podporuje dvě hlavní těžiště v těsné blízkosti řešeného území a 
napomáhá je vzájemně provázat. Jako těžiště číslo jedna lze chápat blízkou železniční stanici a k ní 
přidružené autobusové zastávky místních spojů. Druhým těžištěm tohoto území jsou pak trasy 
komunikací vedoucí východně-západním směrem podél řeky Berounky. V prvé řadě se jedná o hlavní 
železniční koridor propojující Prahu a Plzeň. Dále koridor doplňuje pro řešené území neméně podstatná 
místní komunikace, propojující Dobřichovice a Všenory. Podél této komunikace vede cyklostezka. Na 
parcelách mezi železniční tratí a místní komunikací jsou částečně realizovány odstavné parkoviště P+R, 
které ve výhledu mohou být prodlouženy až k řešenému území. 

Budovy Centra služeb Dobřichovice budou orientovány tak, aby svým přirozeným středem na tyto silná 
těžiště okolí reagovala. Půdorysný tvar bude vytvářet přirozený záliv, z něhož jsou dostupné veškeré 
služby nabízené v navrhovaných budovách. Před budovou B bude navržen rozšířený předprostor, 
spojující území s přilehlou cyklostezkou. Jedná se o hlavní nástupní prostor pro pěší zákazníky mířící do 
této lokality. Pro osobní automobilovou dopravu bude určen samostatný vjezd ze severní hranice území 
napojený na ulici Tyršovu. Pod částí budovy A bude navíc navrženo jedno podzemní podlaží odstavných 
garáží. Příjezd pro zásobování pak bude řešen samostatně podél východní hranice řešeného území. 

Stavba Centrum služeb Dobřichovice bude tvořena dvěma objekty „A“ a „B“. Objekty mají pravoúhlý 
půdorys tvaru „L“ s hmotově členěnými vnějšími fasádami a proměnlivou výškou střešních ploch. 
Budovy svým situováním vytvoří centrální nástupní dvoranu směrem z ulice Tyršova, která bude také 
sloužit pro parkování části vozidel návštěvníků a bude oddělena od současné silnice parkem se vzrostlou 
zelení.  

Nosná konstrukce objektu „A“ bude v úrovni 1. PP provedena jako monolitická železobetonová uložená 
na pilotách.  

Nosná konstrukce obou objektů bude v úrovni 1. NP provedena jako montovaná z atypických 
železobetonových prefabrikovaných prvků s kombinací modulových os 7,8 x 7,8 m a 7,8 x 15,6 m. 
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Objekty (mimo suterénní část objektu „A“) budou založeny na širokoprofilových vrtaných pilotách 
s hlavicemi, v nichž budou vytvořeny kalichy. Do kalichů budou osazeny prefabrikované sloupy skeletu. 
Sloupy objektu „A“ nad 1. PP budou kotveny do monolitické stropní desky.  

Střešní konstrukce bude tvořena železobetonovými střešními vazníky, umístěnými v osových 
vzdálenostech 3,9 m. Vazníky jsou uloženy na sloupech a na podélných průvlacích. Vlastní střešní plášť 
bude vytvořen ocelovými trapézovými plechy položenými na horní příruby střešních vazníků. 

Fasády budov budou na straně ke dvoraně proskleny do výšky cca 2,7 m, celková výška budov až po 
atiku bude ve dvou úrovních – 5,0 a 6,0 m. Boční a zadní fasády budov budou řešeny z přírodních 
materiálů používaných na budovách v dané lokalitě – dřevo, sklo a cihelný obklad. Vyšší části budov 
mají střechy s posypem kačírkem, nižší části mají střechy osázeny extenzivní zelení tak, aby stavba měla 
co nejmenší dopad na své okolí z hlediska pohledů z vyšších úrovní sousedního terénu – například 
z vyšších poloh přiléhající lokality Brunšov. 

Technika prostředí 

Kanalizace 

V obci Dobřichovice je veřejná stoková síť splaškové kanalizace.  

Areál Centra služeb Dobřichovice bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci, avšak do 
zkapacitnění ČOV Dobřichovice bude likvidace splaškových odpadních vod realizována jímáním v 
podzemní zdržovací nádrži o velikosti 30 m3 s odvozem fekálním vozem (o objemu 10–20 m3) na 
nejbližší ČOV s dostatečnou kapacitou, pravděpodobně v obci Černošice. Zdržovací nádrž bude 
provedena podle ČSN 75 6081. 

Areál Centra služeb Dobřichovice bude již při výstavbě napojen tlakovou kanalizační přípojkou DN 80 na 
tlakovou stoku v ulici Pod Strání. 

V areálu centra bude vybudována samostatná gravitační svodná kanalizace, která povede do jednotlivých 
prodejních jednotek (provozoven).  

Odvod splaškových odpadních vod z kuchyně restaurační části do systému splaškové kanalizace bude 
řešen přes lapák tuků ve venkovním provedení.  

Vodovod 

V obci Dobřichovice je vybudována veřejná vodovodní síť. Vodovodní řad se nachází v ulici Pod Strání, 
na kterou bude Areál Centra služeb Dobřichovice vodovodní přípojkou DN 80 připojen.  

Ohřev teplé vody bude lokální v jednotlivých provozovnách (elektrické zásobníkové nebo průtokové 
ohřívače). 

Vytápění a chlazení 

Zdrojem tepla pro posuzované objekty budou tepelná čerpadla vzduch/voda. Krytí tepelných ztrát a zisků 
bude řešeno cirkulačním zařízení pracujícím s ekologickým chladivem (VRV systém s chladivem např. 
R410A). 

Systém VRV je tvořen zařízením tepelného čerpadla odolného proti povětrnostním vlivům. To je 
s několika vnitřními zařízeními propojeno jak chladicím cirkulačním okruhem, tak i elektricky. Pracuje 
s proměnlivými průtokovými množstvími chladicího média a na základě toho může co nejlépe pokrýt 
různé případy dílčího zatížení.  
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Přímé chlazení a vytápění zaručuje vysoký stupeň energetické účinnosti. Optimálního přizpůsobení 
skutečné potřebě výkonu se dosahuje elektronickým řízením výkonu kompresoru (řídicí ovládání 
invertoru) a využitím elektronických expanzních ventilů v každém výparníku. 

Jak v režimu chlazení, tak v režimu vytápění poskytuje centrální zařízení tepelného čerpadla veškerý 
potřebný výkon. Toto zařízení bude instalováno na zadních stranách objektů. 

Větrání 

Přívod a odvod vzduchu do obchodní jednotky budou zajišťovat ventilátory a vzduchotechnické jednotky 
s rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla. Jednotky budou umístěny v zázemí obchodní 
jednotky. Čerstvý vzduch bude nasáván na fasádě nebo nad střechou objektu.  

Ostatní místnosti (úklid, WC a denní místnost) budou větrány podtlakově – vzduch bude pouze odváděn.  

VZT bude v provozu na plný výkon v denní době (7–21 hod), v noci nepoběží. 

Větrání garáží 

Odvod znehodnoceného vzduchu z prostoru garáží je uvažován podtlakovým větracím zařízením. Výfuk 
znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad střechu objektu. 

Náhradní zdroj elektrické energie 

V posuzovaném záměru nebude provozován náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát). Budova 
bude vybavena záložním zdrojem UPS pouze pro zařízení budovy. 

Zásady organizace výstavby 

Fáze výstavby 

Fáze výstavby bude rozdělena na šest etap.  

První etapou výstavby (8/2013–12/2013) je příprava staveniště a přeložky IS – přeložka VN a realizace 
přípojek vč. přípravy pro zařízení staveniště. 

Druhou etapou výstavby (12/2013–1/2014) budou zemní práce – sejmutí ornice, úprava zemní pláně. 

Třetí etapou výstavby (1/2014–3/2014) bude zakládání – vrtání pilot a betonáž pilot včetně hlavic 
s kalichy. 

Čtvrtou etapou výstavby (3/2014–7/2014) bude nosná konstrukce – skelet. 

Pátou etapou výstavby (7/2014–10/2014) bude fasáda a dokončovací práce – rozvody vody, kanalizace 
a NN pod úrovní terénu, betonáž podlah, instalace střešního a fasádního pláště. 

Šestou etapou výstavby (10/2014–1/2015) bude realizace komunikací a zpevněných ploch – hutnění 
podkladních vrstev pro komunikace, pokládka finálních vrstev, úpravy ploch zeleně. 

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

Termín zahájení:   2013 

Termín dokončení:   2015  
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Pozn.: Určení termínů projektové přípravy a realizace stavby je závislé na kladném projednání 
jednotlivých fází dokumentace k územnímu a ke stavebnímu řízení v rámci časových možností, které jsou 
dány zákonem a způsobem vlastního řízení. Stavba bude zahájena po obdržení právoplatného stavebního 
povolení a ukončení výběru zhotovitele stavby. 

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj:   Středočeský 

Obec:   Dobřichovice 

Katastrální území:  Dobřichovice 

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

Výčet hlavních navazujících rozhodnutí je následující: 

• Územní řízení – rozhodnutí o umístění stavby (dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění)  

• Stavební řízení – stavební povolení (dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění)  

B. II. Údaje o vstupech 

B. II. 1. Půda 

Trvalý zábor 

Záměr je podle výpisu z katastru nemovitostí situován v katastrálním území Dobřichovice. Dotčeným 
pozemkem je parcela č. 2233 v k. ú. Dobřichovic, která je vedena jako ZPF. 

Dočasný zábor 

S dočasným záborem půdy se počítá pouze pro případnou realizaci nových přípojek, přeložek 
inženýrských sítí či zařízení staveniště. 

Bilance zeminy 

Množství zeminy přesunuté během výstavby bude 16 069,3 m3. 

Zemina z výkopů bude deponována v místě staveniště a dále použita při závěrečných terénních úpravách. 

V případě znečištění výkopku nebezpečnými látkami bude postupováno v souladu s platnou legislativou 
(více viz kapitola B. III. 3 Odpady). 

ZPF, PUPFL 

Realizací záměru dojde k záboru pozemku chráněného jako zemědělský půdní fond (ZPF). Jedná se o 
pozemek č. 2233 v k. ú. Dobřichovic. 

K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) nedojde.  
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Chráněná území 

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

B. II. 2. Voda 

Fáze výstavby 

Pitná voda 

Voda bude spotřebována v prostoru zařízení staveniště a objem bude závislý na počtu pracovníků činných 
při výstavbě, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto stupni pouze 
odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka.  

Za předpokladu 15 pracovníků při dvousměnném provozu, tedy 30 osob denně, bude dle výpočtu 
provedeného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, přílohy 12 k vyhlášce 
č. 428/2001 Sb., potřeba vody celkem činit 1 161 l/den, Potřeba teplé vody bude dle výpočtu provedeného 
podle ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách činit 956 l za směnu. 

Předpokládá se, že voda na stavbu bude odebírána z přípojky na vodovodní řad, resp. bude dovážena v 
cisternách. 

Technologická voda 

Technologická voda ve fázi výstavby bude spotřebována především na výrobu betonových a maltových 
směsí a ošetřování betonu ve fázi tuhnutí. Předpokládá se, že směsi se budou dovážet na stavbu 
v automixech. 

Fáze provozu 

Pitná voda 

Množství potřebné pitné vody se bude odvíjet od počtu zaměstnaných osob. 

Spotřeba vody stanovená podle směrnice č. 9/73 MVLH ČSR a MZ ČSR, příloha A je 150 l/os./den.  

Technologická (provozní) voda 

Při čištění podlah v podzemních garážích budou vznikat technologické odpadní vody. Tyto vody nebudou 
odváděny do kanalizace, ale budou shromaždovány v bezodtoké jímce. Ta bude dle potřeby odčerpávána 
a odvážena specializovanou firmou.  

Požární voda 

Každá obchodní jednotka a jednotka služeb bude samostatným požárním úsekem. Budovy nebudou 
vybaveny sprinklery. Množství požární vody bude odpovídat příslušným právním předpisům. 
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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 potřeba běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků: písek, štěrk, cement, vápno, 
beton, malta, ocelové konstrukce, materiály vnitřních konstrukcí, izolační materiály, sklo, 
elektroinstalační a zdravotechnické materiály, materiály pro rozvod inženýrských sítí, zařízení interiérů, 
pohonné hmoty, atd. 

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 (převažující 
funkce maloobchodu a služeb).  

Nároky na energetické zdroje 

Elektrická energie 

Množství odebrané energie ve fázi výstavby bude záviset mj. i na množství použitých stavebních strojů a 
mechanizace. V období výstavby se předpokládá spotřeba el. energie cca 150 kW, roční spotřeba cca 0,5 
GWh. 

Předpokládaná roční spotřeba el. energie pro Centrum služeb Dobřichovice ve fázi provozu se bude 
pohybovat kolem 5,5 GWh. 

Vytápění 

Vytápění objektů bude pomocí tepelných čerpadel. 

Potřeba tepla na vytápění bude činit 936 MWh za rok. 

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

B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu 

Stávající stav 

Zájmové území sousedí na severní straně s dopravní komunikací III/115 ve směru Dobřichovice – 
Všenory.  

V blízkosti řešeného území se nachází vlaková stanice s nádražím Dobřichovice na železniční trati č. 171 
Praha-Beroun (ve vzdálenosti cca 150 m od pozemku č. 2233), autobusová zastávka Dobřichovice a 
stezka pro chodce a cyklisty vedená Tyršovou ulicí.  
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Fáze výstavby 

Příjezdové a odjezdové trasy 

Staveniště bude napojeno jedním vjezdem a výjezdem do ulice Tyršova. Obslužná staveništní doprava 
bude vedena ulicí Tyršova ve směru do Dobřichovic. 

Konkrétní dopravní trasy pro dopravu vybourané sutě, ostatních materiálů a hmot do míst skládek a z míst 
zdrojů navrhne a projedná zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 

Intenzita obslužné staveništní dopravy 

Ve fázi zemních prací (výkopy) se počítá s provozem max. 6 těžkých nákladních automobilů za 1 hodinu 
(1 TNA = 9 m3).  

Fáze provozu 

Dopravně-inženýrské podklady tvoří Přílohu č. 1 předkládaného oznámení (Dopravně inženýrská 
kancelář, s. r. o, listopad 2012). 

Řešení dopravy v klidu  

Požadovaný počet parkovacích stání záměru je vypočten na 175 parkovacích stání. Část parkovacích 
míst bude umístěna v podzemních garážích pod budovou A (východní budova) a část bude umístěna na 
povrchu (celkem 69 parkovacích stání, z toho 64 parkovacích stání bude umístěno před objektem, 5 
parkovacích stání bude umístěno za budovou A). 

Zdrojová a cílová doprava záměru 

Posuzovaný záměr, bude generovat celkem 960 jízd v obou směrech za 24 hodin. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny intenzity zdrojové a cílové dopravy a její rozpad na okolní 
komunikační síti. 

Tabulka 1 Intenzita zdrojové a cílové dopravy  
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Intenzity dopravy 

Pro zpracování předkládaného oznámení záměru byly použity dopravně-inženýrské podklady zpracované 
firmou Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o. (Příloha č. 1 předkládaného oznámení). 

Stávající intenzity automobilové dopravy v roce 2012 

Vzhledem k tomu, že komunikace III. třídy nejsou v rámci sčítání ŘSD ČR sledovány, byly intenzity 
dopravy ve stávajícím stavu v území zjištěny pomocí sčítání dopravy, které bylo provedeno 12. 11. 2012. 
Zjištěné intenzity dopravy byly dále přepočteny dle metodiky TP 189 (Stanovení intenzit dopravy na 
pozemních komunikacích – II. vydání).  

Zastoupení osobní automobilové dopravy tvoří 89 % veškeré dopravy. Krátkodobým čtyřhodinovým 
sčítáním bylo zaznamenáno 1 586 motorových vozidel v obou směrech. Vynásobením této intenzity 
koeficienty denních, týdenních a ročních variací byl zjištěn roční průměr denních intenzit (RPDI) o 
velikosti 6 172 vozidel za den v obou směrech. 

V  dopravně inženýrských podkladech jsou uvedeny i intenzity železniční dopravy na železniční trati  
č. 171 Praha-Beroun a také intenzity MHD.  

Výhledové intenzity automobilové dopravy v roce 2015 

Intenzity dopravy ve výhledovém stavu v roce 2015 byly převzaty z dopravně-inženýrských podkladů 
(Příloha č. 1). Výhledový stav v roce 2015 je prezentován jedním pentlogramem, který charakterizuje 
intenzity dopravy ve výhledovém stavu v roce 2015 s posuzovaným záměrem. 

Obrázek 3 Intenzity dopravy ve výhledovém stavu v roce 2015 se záměrem 

 

Zdroj: Dopravn ě inženýrská kancelář, s. r. o. 
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B. II. 4. 1 Nároky na ostatní infrastrukturu 

Ochranná pásma 

Pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice a v ochranném pásmu silnic II. a III. třídy. Na 
pozemku je vrchní vedení VN 22 kV s příslušným ochranným pásmem a lokální trafostanicí.  

Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi budou vytýčeny před zahájením stavebních prací. 
Ponechané inženýrské sítě budou předepsaným způsobem chráněny před poškozením. Stavební práce  
a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po předchozím souhlasu 
správce sítě a podle jeho podmínek.  

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

V zájmovém území se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění. Záměrem nebude dotčena ani chráněná oblast přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) či pásma hygienické ochrany vodního zdroje (PHO). Lokalita se nenachází v zátopovém 
území. 

Přeložky a rušení inženýrských sítí/zásah do hmotného majetku  

Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku (přeložky inženýrských sítí). 

B. III. Údaje o výstupech 

B. III. 1. Ovzduší 

Fáze výstavby 

Z hlediska znečištění ovzduší je nejvýznamnější fází výstavby období zemních prací. V této fázi je možné 
očekávat nejvyšší množství emisí, kdy je manipulováno s největším množstvím zeminy. V souvislosti 
s manipulací se zeminou vznikají emise prachu. Při této etapě výstavby se předpokládá i největší 
součinnost stavební techniky. 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje znečištění ovzduší nejsou ve fázi výstavby záměru předpokládány. 

Plošné zdroje  

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší ve výstavbě záměru budou emise z motorů stavební mechanizace 
v areálu stavby. Plošným zdrojem, který způsobí nejvyšší navýšení emisí prachu, budou přesuny zeminy 
při hrubých terénních úpravách. 

V následující tabulce je uvedena emisní bilance stavební mechanizace. 

Tabulka 2 Celkový roční úhrn emisí z výstavby záměru  – stavební mechanizace 

Zdroj 
BZN CO NOx PM10 

kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 
Mechanizace 1,855 463,680 1 545,600 30,912 
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V následující tabulce je uvedena emisní bilance z přesunů zeminy. 

Tabulka 3 Emisní bilance z přesunů zeminy při výstavbě záměru   

Zdroj 
PM10 

g.s-1 kg.rok -1 
Výstavba – přesun zeminy 0,251 578,495 

Liniové zdroje 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší ve výstavbě záměru bude obslužná staveništní doprava po 
silničních úsecích č. 1 a 4. Umístění jednotlivých silničních úseků je uvedeno v příloze oznámení č. 3, 
v tabulce 1 (Rozptylová studie). 

V následující tabulce je uvedena emisní bilance z liniových zdrojů. 

Tabulka 4 Celkový roční úhrn emisí liniových zdrojů ve fázi výstavby  

Silniční 
úsek 

BZN CO NOx PM10 
kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 

1 0,079 15,832 31,410 1,309 
4 0,129 24,855 45,203 2,127 

Celkem 0,208 40,687 76,613 3,436 

 

Fáze provozu 

Bodové zdroje 

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší ve výhledovém stavu se záměrem bude automobilová doprava 
záměru probíhající ve společné podzemní garáži. 

V následující tabulce je uvedena emisní bilance z odvětrání podzemní garáže. 

Tabulka 5 Celkový roční úhrn emisí z odvětrávání podzemní garáže  

Podzemní garáž 
B(a)P BZN CO NOx PM10 

kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 
Podzemní garáž – 

Objekt A 
7,929E-06 0,766 637,723 125,244 11,135 

Liniové zdroje 

Liniovým zdrojem emisí předkládaného záměru bude zdrojová a cílová doprava záměru na dotčené 
komunikační síti.  

Na základě údajů o intenzitách dopravy z posuzovaného záměru byly provedeny bilance emisí liniového 
zdroje záměru na jednotlivých úsecích komunikací. 
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Umístění jednotlivých silničních úseků je uvedeno v příloze oznámení č. 3, v tabulce 1 (Rozptylová 
studie). 

Tabulka 6 Celkový roční úhrn emisí liniových zdrojů  

Silniční 
úsek 

B(a)P BZN CO NOx PM10 
kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 

1 0,000012 3,483 172,154 167,176 8,360 
2 0,000005 1,586 81,057 79,885 4,093 
3 0,000005 1,555 79,555 78,446 4,023 
4 0,000010 7,247 324,019 240,756 9,842 
5 0,000001 0,409 27,320 31,711 1,925 

Celkem 0,000033 14,280 684,105 597,974 28,243 

Plošné zdroje 

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší ve výhledovém stavu se záměrem bude automobilová doprava 
záměru na povrchovém parkovišti mezi objekty A a B. Jedná se celkem o 69 parkovacích stání, z toho 64 
parkovacích stání bude umístěno před objektem, 5 parkovacích stání bude umístěno za budovou A. 

V následující tabulce je uvedena emisní bilance z povrchového parkoviště. 

Tabulka 7 Celkový roční úhrn emisí z automobilové dopravy na povrchovém parkovišti mezi objekty A, B 

Parkoviště 
B(a)P BZN CO NOx PM10 

kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 
Parkoviště mezi 

objekty A, B 
2,444E-06 0,352 119,199 38,720 2,731 

B. III. 2. Odpadní vody 

Fáze výstavby 

Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby probíhat bude v souladu s platnou legislativou, 
konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude 
upřesněno nejpozději v dokumentaci pro stavební povolení. 

Splaškové vody 

Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v objektech hygienického zázemí v místě zařízení 
staveniště.  

V současném stavu projektu není možné kvantifikovat množství splaškových vod ve fázi výstavby. Bude 
upřesněno na základě počtu pracovníků na stavbě v dalším stupni projektové dokumentace. 

Dešťové/spodní vody 

Spodní voda 

Podzemní voda bude v zájmovém území ovlivňovat stavební a výkopové práce od úrovně cca 2,0 až 
3,0 m pod terénem. Uvedená úroveň reprezentuje polohu zvodnělých štěrků, ve které byla podzemní voda 
naražena. 

Zatečení podzemní vody obsažené ve zvodnělé vrstvě stavební jámy bude zabráněno konstrukčním 
opatřením. Splaškové vody budou vedeny do areálové kanalizace se zaústěním do záchytné jímky 
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s přípravou pro budoucí napojení do tlakové veřejné kanalizace. Do doby zkapacitnění ČOV 
Dobřichovice bude jímka využívána jako jímka s vývozem. 

Vzhledem ke stávající kvalitě podzemní vody v zájmovém území se nepředpokládá, že by odpadní vody 
ze stavební jámy byly nadlimitně zatíženy. 

Přesné množství odpadních spodních vod ve fázi výstavby není známo. Bude určeno v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

Dešťová voda 

Dešťová voda ze stavební jámy bude odváděna vsakovacími rýhami v okrajových částech pozemku. 
Vzhledem k tomu, že jakost těchto vod může být zhoršena zejména přítomností nerozpuštěných látek, 
případně nepolárními extrahovatelnými látkami z možných úkapů ze stavební mechanizace, budou 
odpadní vody před vypuštěním do kanalizace předčištěny pomocí usazovacích jímek, ve kterých bude 
zbavena nečistot způsobujících zanesení kanalizace. Kaly budou následně odváženy na skládku k tomu 
účelu určenou. Jakost odpadních vod vypouštěných do kanalizace bude splňovat limity schválené dle 
kanalizačního řádu. 

Technologické odpadní vody 

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. Kaly budou následně odváženy na skládku k tomu určenou. 

Fáze provozu 

Splaškové vody 

Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat spotřebě pitné vody. 

Množství splaškových vod, vypočtené podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 
přílohy 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., celkem se předpokládá 2 160 m3/rok. 

Splaškové vody budou vedeny do areálové kanalizace se zaústěním do záchytné jímky s přípravou pro 
budoucí napojení do tlakové veřejné kanalizace. Do doby zkapacitnění ČOV Dobřichovice bude jímka 
využívána jako jímka s vývozem. Odvoz bude zajištěn fekálním vozem (o objemu 10–20 m3) na nejbližší 
ČOV s dostatečnou kapacitou, pravděpodobně v obci Černošice. 

Dešťové vody 

Všechny dešťové vody jsou ve stávajícím stavu zasakovány na pozemku parc. č. 2233. 

Ve fázi provozu množství dešťových vod v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru naroste.  

Likvidace dešťových vod bude probíhat pomocí vsakování s retencí na pozemku investora. Odvod 
dešťových vod ze střech bude odpadním potrubím (gravitační nebo podtlakové kanalizace) do svodného 
potrubí dešťové kanalizace.  

Odvod dešťových vod z komunikací a parkovacích ploch bude do vsakovacího systému. S použitím 
centrální odlučovače ropných látek (lapák olejů, LOP) se nepočítá. Zamezení vtoku zaolejovaných vod do 
vsakovacího systému bude řešeno osazením plnoprůtokového uzavíracího ventilu před akumulační 
nádrží. V případě havárie bude ventil uzavřen, aby nedošlo k zatečení zaolejovaných vod do vsakovacího 
systému. 
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Dešťové vody se budou využívat také pro zálivku zeleně. Na pozemku investora bude umístěna 
akumulační nádrž o velikosti cca 20 m3. 

Odvod dešťových odpadních vod z chodníků a zpevněných pochozích ploch bude do vsakovacího 
systému. Vsakovací systém je navržen podle výsledků geologického průzkumu. Jedná se o vsakovací 
galerii s retencí 300 m3. 

Vsakování bude realizováno formou mělkých vsakovacích rýh či drénů, jejichž dno s aktivní vsakovací 
plochou bude situováno pod tělesem násypu do prostředí fluviálních písčitých jílů GT1, nejméně 1 m nad 
hladinou podzemní vody. 

Technologické odpadní vody 

Při čištění podlah v podzemních garážích budou vznikat technologické odpadní vody. Tyto vody nebudou 
odváděny do kanalizace, ale budou shromaždovány v bezodtoké jímce. Ta bude dle potřeby odčerpávána 
a odvážena specializovanou firmou.  

B. III. 3. Odpady 

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

Areál Centra služeb Dobřichovice bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci, avšak do 
zkapacitnění ČOV Dobřichovice bude likvidace splaškových odpadních vod realizována jímáním v 
podzemní zdržovací nádrži o velikosti 30 m3 s odvozem fekálním vozem (o objemu 10–20m3) na nejbližší 
ČOV s dostatečnou kapacitou, pravděpodobně do obce Černošice. Zdržovací nádrž bude navržena podle 
ČSN 75 6081 

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 nebo jiné nebezpečné látky. 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. 
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Skupina 13: Použitím stavebních strojů mohou vznikat odpadní 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.  

Nejpravděpodobnější je varianta, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo 
staveniště. Případné upotřebené oleje vzniklé na staveništi budou shromažďovány ve speciálních 
kontejnerech na určeném místě a budou odevzdávány k recyklaci oprávněné osobě (specializované 
firmě), která se nakládáním s tímto odpadem zabývá.  

Podskupina 14 06: Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. 
čistění materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 
02 N a 14 06 03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně 
odváženy k recyklaci či odstranění některé z oprávněných osob k nakládání s odpady, 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 dalšímu 
využití, recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky 
zbaveny, nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.  

Podskupina 15 02: Tyto odpady budou vznikat během výstavby 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 normalizované sběrné nádoby, které budou 
současně transportním obalem. Odpad bude skladován na určeném místě 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, které 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. 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. 
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Skupina 17: V rámci realizace stavby bude vznikat především 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 budou vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu 
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. V případě, že bude stavební materiál 
znečištěn nebezpečnými látkami, je třeba odpad roztřídit na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad 
musí být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku 
nebezpečných odpadů. Zbytková část za předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, může být 
zařazena jako směsný stavební a demoliční odpad (17 09 04), který bude shromažďován na staveništi, 
např. ve vanových kontejnerech a následně odvážen na skládky.  

Ve fázi výstavby bude v omezené míře vznikat odpad podskupiny 17 01 – Beton, cihly, tašky a keramika.  

Odpad na bázi betonu, pokud není znečištěn nebezpečnými látkami (asfalty, oleje, atd.), bude recyklován. 

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

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

Za nebezpečný odpad jsou považovány odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které lze řadit např. do 
kategorie 17 01 06 N. Odpady budou předány oprávněné osobě k recyklaci, popř. k jinému způsobu 
odstranění. 

Stavební odpad 17 02 01 – stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních 
konstrukcí, apod., se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno a následně nabídnuto k dalšímu 
využití, např. po štěpkování může vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost). V případě nezájmu bude 
dřevo tepelně využito ve spalovně. 

Při realizaci zpevněných ploch bude vznikat kategorie odpadu 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 N (asfaltové směsi obsahující dehet) a 17 03 03 N - uhelný dehet a výrobky z dehtu.). Je 
možné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních činnostech nebo jej 
uložit na skládku. 

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

Stavba si vyžádá rovněž napojení na inženýrské sítě. Předpokládá se tak vznik malého množství odpadů 
z kabelů (17 04 11) a odpadních kovů. Odpadní kovy budou předány k recyklaci do výkupen barevných 
kovů.  

Zemina z výkopů a terénních úprav je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04.  

Výkopová zemina bude v souladu s požadavky platného zákona o odpadech nejprve nabídnuta příslušné 
obci či jiným podnikatelským subjektům k využití (např. pro rekultivace, výstavbu protihlukových 
zemních valů, apod.). V případě, že nebude zeminu možno dále využít, bude odvezena na skládku. 
Konečný výběr skládky odpadů však bude proveden zhotovitelem stavby.  Nakládání s ornicí bude rovněž 
koordinováno s Městským úřadem obce Dobřichovice.  
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V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních 
mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 N), který by měl být přednostně dekontaminován v 
zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů. 

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 odpadu. Jeho 
součástí budou směsné materiály jako např. piliny a třísky železných či neželezných kovů či odpady ze 
svařování neznečištěné nebezpečnými látkami, směs stavebních materiálů (beton, keramika, zdivo), které 
nebude možné roztřídit na jednotlivé složky. 

Skupina 20: Jedná se o komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru. Použité pracovní oděvy 
(20 01 10 - oděv, 20 01 11 – textilní materiál) budou využity jako čistící hadry a zbytek bude nabídnut 
k recyklaci.  

Realizace stavby si vyžádá likvidaci zeleně, bude tedy vznikat odpad kategorie 20 02 01, který bude 
štěpkován či kompostován. 

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

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

Tabulka 8 Seznam pravděpodobných druhů odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Množství 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

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

  

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

  

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

0,0–0,01 t N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 0,0–0,01 t O 

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

  

08 02 01 Odpadní práškové barvy 0,0–0,01 t O 

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

  

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

0,0–0,005 t N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 0,05 t O 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů 
a plastů 

  

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a 
plastů 

  



Cent rum s lužeb Dobř i chov i ce  
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění  

– E K O L A group, spol. s r. o. – 29

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Množství 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  0,0–0,01 t O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 0,0–0,01 t O 

12 01 13 Odpady ze svařování 0,1 t O 

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

  

13 01 Odpadní hydraulické oleje 0,01–0,1 t N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  0,01–0,1 t N 

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií 
(kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 08) 

  

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

  

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel * N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel * N 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtra ční 
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

  

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0,0–0,05 t O 

15 01 02 Plastové obaly 0,0–0,05 t O 

15 01 03 Dřevěné obaly 0,0–0,05 t O 

15 01 04 Kovové obaly 0,0–0,05 t O 

15 01 05 Kompozitní obaly 0,0–0,05 t O 

15 01 06 Směsné obaly 0,0–0,05 t O 

15 01 07 Skleněné obaly 0,0–0,05 t O 

15 01 09 Textilní obaly 0,0–0,05 t O 

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

0,0–0,01 t 
N 

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

0,0–0,01 t 
N 

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

0,0–0,01 t 
N 

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

0,0–0,01 t 
O 

17  Stavební a demoliční odpady   

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton cca 2 t O 

17 01 02 Cihla cca 0,3 t O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 0,01 – 0,05 t O 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Množství 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

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

* 
N 

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

25 t 
O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 01 Dřevo cca 0,5 t O 

17 02 03 Plasty cca 0,3 t O 

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

0,0 – 0,1 t N 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

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

17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu  * N 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 07 Směsné kovy 0,0 - 0,05 t O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami cca 0,5 t N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 cca 0,02 t O 

07 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 

  

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky * N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 cca 16 tis.t O 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu   

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky * N 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

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

cca 100 t O 

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

  

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 
01) 

  

20 01 01 Papír a lepenka * O 

20 01 02 Sklo * O 

20 01 10 Oděvy  * O 

20 01 11 Textilní materiály * O 

20 01 39 Plasty * O 

20 02 Odpad ze zahrad a parků   

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad * O 

20 03 Ostatní komunální odpady   
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Množství 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

20 03 01 Směsný komunální odpad * O 

20 03 04 Kal ze septiků a žump ** O 

N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady, * přesné množství vznikajícího odpadu nelze v tomto stupni PD 
specifikovat, ** množství tohoto odpadu závisí na počtu pracovníků ve fázi výstavby 

Množství vznikajícího odpadu 

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

Místa uložení odpadu 

V tomto stupni projektové dokumentace jsou navržena možná místa uložení stavebního odpadu, resp. 
recyklační střediska, sběrné dvory a skládky. Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a 
místa, kam bude odpad odvážen za účelem recyklace, však určí až dodavatel 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 13: Z obslužné dopravy záměru mohou vznikat odpady olejů a odpady kapalných paliv. Jedná se 
převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – 
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 
Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně 
upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými 
zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.  

Skupina 15: Při údržbě objektu budou vznikat obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 
odpadu) a znečištěné čisticí tkaniny a ochranné oděvy podskupiny 15 01 (15 02 02 N nebo 15 02 03, nebo 
15 01 05 kompozitní obaly), prázdné nádoby od barev, laků, čisticích prostředků (15 01 10 N), resp. 
prázdné spreje (15 01 11). 

Skupina 16: Areál Centra služeb Dobřichovice bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci, avšak 
do zkapacitnění ČOV Dobřichovice bude likvidace splaškových odpadních vod realizována jímáním v 
podzemní zdržovací nádrži o velikosti 30 m3 s odvozem fekálním vozem (o objemu 10–20 m3) na 
nejbližší ČOV s dostatečnou kapacitou, pravděpodobně do obce Černošice. Zdržovací nádrž bude 
navržena podle ČSN 75 6081. Do zadržovací nádrže bude odváděn odpad, patřící do kategorie 16 10 02 
Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01. 

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 
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odlišených nádob umístěných v místě shromažďování odpadu. Směsný komunální odpad bude 
shromažďován v kontejnerech na směsný komunální odpad umístěných v rámci vyhrazeného prostoru pro 
uložení odpadu. 

Vzhledem k umístění restauračního provozu nakládajícího s potravinami lze očekávat vznik odpadu – 
zbytky jídla (20 01 08 – biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven), tzv. gastroodpad. Některé 
odpadové a svozové firmy dnes již nabízejí pohodlný odběr a zpracování těchto odpadů. Svoz je 
zajišťován speciálními vozy a v rámci servisu jsou poskytovány i speciální nádoby s dokonale těsnícím 
víkem, které zabraňuje šíření zápachů a gastroodpad je zpracováván např. ve fermentační stanici či v 
bioreaktorech. Pokud v blízkosti zájmového okolí nebude tato možnost, pak bude nutné v příslušných 
objektech vymezit speciální prostor, kde by měl být tento odpad chlazen a dočasně skladován, aby v teple 
nepodléhal hnilobným procesům. Pokud nebude jiná možnost, odpad je vhodné odstranit ve spalovně 
odpadů, v žádném případě by gastroodpad neměl být přímo kompostován či skládkován. 

Při provozu restaurace lze očekávat vznik odpadů, jako jsou jedlý olej a tuk (20 01 25 nebo 20 01 26 N – 
olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25). Tyto odpady budou zachycovány v lapači tuku. Odpad bude 
předáván oprávněné osobě k odstranění (nejlépe do spalovny odpadů). Podrobné nakládání s odpady 
z restauračního provozu bude řešeno samostatně provozovatelem restaurace. 

Z provozu mohou vznikat upotřebené, nefunkční zářivky a výbojky (zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 
20 01 21 N). Nefunkční zářivky se budou skladovat v určené místnosti a odvoz k některé z firem 
zabývajících se odstraněním tohoto odpadu bude zajišťován dle potřeby. 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. Pro sběr baterií bude na určeném místě umístěn kontejner pro jejich sběr 
(zdarma zajišťuje např. fa Ecobat). 

Při údržbě zeleně bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Odpad by měl být předáván 
specializované osobě k biodegradaci (kompostování).  

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

Tabulka 9 Seznam druhů odpadů vznikajících ve fázi provozu 

Kód druhu 
odpadu Název odpadu 

Množství  
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

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

  

13 01 Odpadní hydraulické oleje * N 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje * N 
13 05 Odpady z odlučovačů oleje * N 

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

  

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)    

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 20–50 t/rok O 

15 01 02 Plastové obaly 1–10 t/rok O 

15 01 03 Dřevěné obaly 1–10 t/rok O 

15 01 04 Kovové obaly      1–10t/rok O 
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Kód druhu 
odpadu Název odpadu 

Množství  
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

15 01 05 Kompozitní obaly 1–10 t/rok O 

15 01 06 Směsné obaly 1–10 t/rok O 

15 01 07 Skleněné obaly 10–30 t/rok O 

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

0–0,2 t/rok O 

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

0–0,2 t/rok N 

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

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

0–0,2 t/rok N 

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

0–0,2 t/rok N 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené   

16 10 Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku   

16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01 * O 

20 

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

  

20 01 
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 
01)   

20 01 01 Papír a lepenka 20–30 t/rok O 

20 01 02 Sklo 3–6 t/rok O 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven * O 

20 01 10 Oděvy * O 

20 01 11 Textilní materiály * O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   0,1 t/rok N 

20 01 25 Jedlý olej a tuk * O 

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

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

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

* 
O 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky * N 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 * O 

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

* 
N 

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

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

* 
N 

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

* 
O 

20 01 39 Plasty  5–8 t/rok O 

20 01 40 Kovy * O 
20 03 Ostatní komunální odpady   

20 03 01 Směsný komunální odpad 70–100 t/rok O 

20 03 03 Uliční smetky * O 

N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady, * –  přesné množství vznikajícího odpadu nelze v tomto stupni PD specifikovat 



Cent rum s lužeb Dobř i chov i ce  
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění  

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

Systém nakládání s odpady ve fázi provozu 

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. 

Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu se schváleným Plánem 
odpadového hospodářství Středočeského kraje tak, aby splnil všechny relevantní cíle a opatření 
v dokumentu obsažené. 

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 smluvně 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 by z hlediska 
celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí. 

B. III. 4. Hluk   

Zdroje hluku lze v souvislosti s navrženým záměrem očekávat ve fázi výstavby i provozu. 

Fáze výstavby 

Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. 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. 
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V následující tabulce jsou uvedeny akustické vlastnosti použitých strojů pro jednotlivé fáze výstavby. 

Tabulka 10 Seznam strojních zařízení uvažovaných při výstavbě 

Název stroje 

Akustické 
parametry 
– hladina 

akustického 
tlaku A, 

nebo 
akustický 

výkon 

Počet a doba každého nasazeného stroje v dané etapě za den 

Etapa 1 

Příprava 
staveniště 

a 
přeložky 

IS 

Etapa 2* 

Zemní 
práce 

Etapa 3* 

Zakládá
ní 

Etapa 4 

Nosná 
konstrukt-
ce - skelet 

Etapa 5 

Fasáda a 
dokončo-
vací práce 

Etapa 6 

Komunikace 
a zpevněné 

plochy 

LpA/LwA (dB) 
Počet 

(ks)/ T (h) 

Počet 
(ks)/ T 

(h) 

Počet 
(ks)/ T 

(h) 

Počet (ks)/ 
T (h) 

Počet (ks)/ 
T (h) 

Počet (ks)/ T 
(h) 

Traktorbagr 
LwA = 104 

dB 
1 ks/ 4 h - - - - 1 ks/ 2 h 

Dozer 
LpA = 89 dB 

v 10 m 
- 2 ks/ 3 h - - - 1 ks/ 3 h 

Grejdr 
LpA = 84 dB 

v 10 m 
- 1 ks/ 4 h - - - - 

Hutnící zařízení 
(vibrační válec) 

LpA = 82 dB 
v 10 m 

- 1 ks/ 6 h - - - 1 ks/ 6h 

Rypadlo 
LwA = 103 

dB 
- 1 ks/ 4 h - - - - 

Nakladač 
LwA = 105 

dB 
- 1 ks/ 3 h - - - - 

Pilotovací 
souprava pro 
vrtání pilot 

střední 

LwA = 104 
dB 

- - 1 ks/ 4 h - - - 

Autodomíchávač 
LpA = 73 dB 

v 10 m 
- - 2 ks/ 4 h - - - 

Čerpadlo 
betonové směsi 

LpA = 72 dB 
v 10 m 

- - 1 ks/ 5 h - 1 ks/ 4 h - 

Autojeřáb 
LpA = 71 dB 

v 10 m 
- - 1 ks/ 4 h 1 ks/ 4 h 1 ks/ 4 h - 

Vrtačka 
LpA = 93 dB 

v 1,5 m 
- - - - 1 ks/ 2 h - 

Nákladní 
automobily 

LpA = 82 dB 
v 10 m 

1 ks/h 6 ks/h 1 ks/h 2 ks/h 2 ks/h 4 ks/h 

Fáze provozu 

Liniové zdroje  

Ve fázi provozu bude v území zdrojem hluku obslužná automobilová doprava na jednotlivých silničních 
úsecích na okolní komunikační síti. Její emisní charakteristiky lze popsat hodnotami zdrojových funkcí 
jednotlivých komunikací, které charakterizují akustickou situaci v referenční vzdálenosti od komunikace 
(7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu). 
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komunikace Tyršova: LAeq,T = 51,3 dB ve dne, LAeq,T = 31,8 dB v noci 

komunikace Květoslava Mašity mezi ulicí Tyršovou a obci Všenory: LAeq,T = 48,9 dB ve dne 

komunikace Květoslava Mašity v obci Všenory: LAeq,T = 49,2 dB ve dne 

Stacionární zdroje 

Stacionárními zdroji hluku bude vzduchotechnika a tepelná čerpadla. 

Navrhovaný objekt bude větrán ventilátory a vzduchotechnickými jednotkami. V tomto stupni projektové 
dokumentace nejsou známy přesné akustické parametry jednotek VZT a přesné parametry ventilátorů. 
Proto je hluk z provozu těchto zařízení řešen zadáním následovně: 

• 1 m od všech vyústek sání je LpA = 50 dB 

• 1 m od všech vyústek výdechu je LpA = 50 dB 

• 1 m od jednotky VZT na střeše je LpA = 60 dB 

• na úrovni terénu v anglickém dvorku je LpA = 60 dB 

Předpokládaný provoz VZT a ventilátorů bude od 7 do 21 hod. 

V této fázi projektu je uvažováno se 12 tepelnými čerpadly typu RXYQ14P9 a se 12 tepelnými čerpadly 
typu RXYQ18P9. Všechna tepelná čerpadla jsou navrhována na zadních stranách e objektů. 

Provoz tepelných čerpadel je uvažován jak v denní, tak i v noční době. 

Pro zamezení pronikání hluku od ventilátorových soustrojí do i vně objektu budou do rozvodů VZT 
instalovány tlumiče hluku. Ty budou dimenzovány tak, aby byly dodrženy požadavky NV 272/2011 Sb., 
v platném znění. 

B. III. 5. Vibrace 

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

Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vliv vibrací 
z automobilové dopravy záměru na okolní zástavbu se nepředpokládá. 

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Pro vyhodnocení radonového rizika byl firmou K + K průzkum s. r. o. vypracován posudek, který je 
přílohou č. 5 tohoto oznámení.  

Na základě posouzení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a posouzení plynopropustnosti zemin 
byl na lokalitě stanoven střední radonový index pozemku. 

Dle odst. 4 § 6 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, stavba umístěná na pozemku s vyšším než 
nízkým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického 
podloží. 
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Na základě výsledků stanovení radonového indexu pozemku je nutno realizovat ochranná opatření 
vedoucí ke snížení přírodního ozáření. Návrh ochrany staveb navrhne v dalších stupních projektové 
dokumentace projektant s přihlédnutím k výsledkům průzkumu a ČSN 730601.  

Samotná stavba nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. 

B. III. 7. Zápach 

Posuzovaný záměr nebude zdrojem obtěžujícího zápachu. Potenciální zdroje zápachu, jako jsou např. 
kuchyně či odvětrání podzemních garáží, budou nuceně odvětrávány pomocí VZT s výduchem nad 
střechu objektu A, v restauraci bude VZT osazena uhlíkovými filtry pro pohlcení zápachů.  Potenciální 
zdroje zápachu nebudou obtěžovat své okolí.  

B. III. 8. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

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

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 jsou odtékající 
vody kontaminovány 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 plánovaných objektech nebudou umístěny žádné nebezpečné provozy. 

Fáze výstavby 

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

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

Fáze provozu 

Preventivní opatření 

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

Prevencí dopravní nehody v areálu je dodržování předpisů a dopravního značení. 
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Každá obchodní jednotka i jednotka služeb bude samostatným požárním úsekem. Budovy nejsou 
vybaveny sprinklery, pouze zařízením pro odvody tepla a kouře (světlíky). Budovy jsou vybaveny 
kompletně EPS (čidla tepla a kouře). Budovy budou splňovat požadavky dle příslušných předpisů. 

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

Následná opatření 

Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád.  

Při úniku nebezpečných látek je nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku, zejména do 
kanalizace, v opačném případě pak co nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace. 

Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor apod.). 

B. III. 9. Ostatní 

Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny 

V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru se nepočítá s významnými terénními úpravami. 

Problematika možného ovlivnění krajiny je podrobněji řešena v kapitole D. I. 9. předkládaného oznámení.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V této podkapitole předkládaného oznámení je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních 
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem Centrum služeb Dobřichovice v této lokalitě. 

Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly 
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., leden 2013), 
Rozptylová studie (EKOLA group, spol. s r. o., leden 2013) a Inženýrsko-geologický průzkum (K + 
K průzkum s. r. o., listopad, 2012).  

Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru Centrum služeb Dobřichovice, je možné 
vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území: 

• Akustická situace, 

• Znečištění ovzduší, 

• Povrchové a podzemní vody, 

• Půda. 

C. I. 1 Počáteční akustická situace 

Dne 14.–15. 11. 2012 bylo v zájmové lokalitě provedeno jedno 24hodinové měření počáteční akustické 
situace. V době kdy probíhalo 24 hodinové měření, byla dále provedena tři měření, každé v délce 1 hod. 

Současně s  měřením bylo prováděno sčítání intenzit dopravy na komunikaci Tyršova a Květoslava 
Mašity. Dále bylo provedeno sčítání intenzit dopravy na železniční trati Praha – Beroun. 

Obrázek 4 Situace s místy měření a místy sčítání dopravy v době měření 

 

Legenda: Profil A, Profil B, Profil C – profily sčítání intenzit dopravy a železnice 

M1 až M4 – místa měření 
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V následující tabulce je uveden souhrn výsledků měření a výsledky dopravního průzkumu.  

Tabulka 11 Charakteristika míst měření a naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

M
ís

to
 

m
ěř

en
í 

Popis místa měření 
Interval 

měření 

Výška 

bodu nad 

úrovní 

terénu 

Naměřená ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A 

(dB) 

LAeq,16h LAeq,8h 

M1 

2 m od fasády, 3 m od osy 

nejbližšího jízdního pruhu 

na komunikaci Tyršova v chráněném 

venkovním prostoru rodinného domu 

 čp. 95 v ul. Tyršova 

13:00–13:00 

14. – 15. 11. 

2012 

3,6 m 

(nad úrovní 

chodníku) 

72,2 ± 2,0 69,4 ± 2,0 

M2 
6 m od fasády objektu k bydlení 

 čp. 302 v ul. Na Plzeňce 

13:45–14:45 

14. 11. 2012 
3,0 m 

LAeq,1h  

55,2 ± 2,0 
- 

M3 
Na hranici pozemku rodinného domu 

čp. 1053 v ulici Pod Penzionátem 

13:45–14:45 

14. 11. 2012 
3,0 m 

LAeq,1h  

53,4 ± 2,0 
- 

M4 

Na hranici pozemku objektu 

k bydlení čp. 220 v ulici Květoslava 

Mašity 

15:00–16:00 

14. 11. 2012 
3,0 m 

LAeq,1h  

59,3 ± 2,0 
- 

Zjištěné intenzity dopravy za 24 hodin v profilech sčítání jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 12 Zjištěné intenzity dopravy za 24 hodin 

Komunikace 

Interval sčítání Místo sčítání Profil OS NA NA soupravy BUS 

13:00–13:00 

14. – 15. 11. 2012 
Ul. Tyršova A 6720 376 3 9 

13:45–14:45 

14. 11. 2012 
Ul. Tyršova B 431 14 1 1 

15:00–16:00 

14. 11. 2012 

Ul. Květoslava 

Mašity 
C 349 9 1 1 

Železnice 

Interval sčítání Místo sčítání Profil 
Osobní 

vlak 
Rychlík 

Nákladní 

vlak krátký 

Nákladní 

vlak 

dlouhý 

Lokomoti-

va 

13:00–13:00 

14. – 15. 11. 2012 

Železniční trať 

Praha–Beroun 
A 44 103 4 13 7 

15:00–16:00 

14. 11. 2012 

Železniční trať 

Praha–Beroun 
B 2 4 0 1 2 

Vysvětlivky: 

OS – intenzita osobních vozidel 

NA – intenzita nákladních vozidel 

NA soupravy – intenzita nákladních vozidel souprav 

BUS – intenzita autobusů 



Cent rum s lužeb Dobř i chov i ce  
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění  

– E K O L A group, spol. s r. o. – 41

Výpočty byly provedeny v souladu s platnou metodikou, výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku 
A v posuzované lokalitě byl proveden pomocí digitálního 3D modelu v prostředí výpočtového software 
CadnaA, verze 4.3 a stacionární zdroje byly počítány dle ČSN ISO 9613.   

Vypočtené hodnoty LAeq,16h z provozu silniční dopravy se ve zvolených výpočtových bodech v denní době 
pohybují v intervalu 41,9–63,7 dB. V noční době se vypočtené hodnoty LAeq,8h pohybují v intervalu 34,2–
56,1 dB. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 2 – Akustické studii. 

Shrnutí 

Ve všech výpočtových bodech situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb je vypočtená 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A nižší než hygienický limit hluku pro denní i noční dobu pro 
starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16h = 70 dB, LAeq,8h = 60 dB). 

C. I. 2 Ovzduší 

Klimatické podmínky 

Podle atlasu klimatických oblastí (Quitt, 1971) spadá zájmové území do oblasti T2, tj. oblast teplá, kde se 
pravidelně vyskytuje v dlouhodobém průměru více než 50 letních dnů v roce kdy maximální teplota 
vzduchu je 25°C a vyšší. Dle biogeografického členění České republiky je podnebí v Brdském bioregionu 
teplé a suché. Dobřichovice leží v údolí řeky Berounky, kde se vyskytují údolní teplotní inverze. 

V lokalitě je nejvyšší výskyt větrů ze západního (27,99 %) a jihozápadního (16,01 %) směru. Celková 
četnost výskytu těchto větrů je 44 % tj. 161 dní ročně. Četnost výskytu bezvětří lze očekávat v 19,97 % tj. 
73 dní ročně. 

Kvalita ovzduší 

Pro informaci o stávající imisní situaci v zájmovém území byly využity výsledky měření ze stanic 
automatického imisního monitoringu (AIM). Tyto informace byly čerpány z dat tabelárních 
ročenek ČHMÚ 2009–2011. 

Výsledky měření pozaďového znečištění benzenu, benzo(a)pyrenu a suspendovaných prachových 
částic PM10 nejsou pro zájmové území reprezentativní. 

Nejbližší stanicí AIM, která měří imisní pozadí benzenu a benzo(a)pyrenu je pozaďová stanice 
ČHMÚ 774 Pha 4-Libuš. Stanice v Praze-Libuši je vzhledem k poloze zájmového území vzdálená 
(poloměr reprezentativnosti stanice je do 4 km od místa měření) a imisní měření nepokrývá zájmové 
území. Obdobné závěry platí i pro ostatní pozaďové stanice AIM měřicí znečištění ovzduší benzenem 
a benzo(a)pyrenem. 

Nejbližší stanicí AIM, která měří imisní pozadí suspendovaných prachových částic PM10 je pozaďová 
stanice ZÚ Praha 629 Pha 5-Řeporyje. Stanice v Praze-Řeporyjích je vzhledem k poloze zájmového 
území vzdálená a imisní měření nepokrývá zájmové území (poloměr reprezentativnosti stanice je 
do 0,5 km od místa měření). Obdobné závěry platí i pro ostatní pozaďové stanice AIM měřicí znečištění 
ovzduší PM10. 

Imisní pozadí CO, NO2 a suspendovaných prachových částic PM2,5 měří nejbližší stanice AIM 
VČs 1 771 Tobolka-Čertovy schody, která je pozaďovou měřicí stanicí ve venkovské zóně. Tato stanice 
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je vzhledem k poloze zájmového území vzdálená, ale imisní měření pokrývá zájmové území (poloměr 
reprezentativnosti stanice je do 50 km od místa měření). Stanice v Tobolce-Čertových schodech je pro 
zájmové území reprezentativní stanicí AIM. 

Výsledky měření imisního pozadí z dat tabelárních ročenek ČHMÚ 2009–2011 jsou uvedeny v tabulkách. 

Tabulka 13 Imisní pozadí benzenu 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) 
ČHMÚ 774 Pha 4-Libuš 1,0 0,9 0,8 

IHr – průměrné roční koncentrace benzenu. 

Tabulka 14 Imisní pozadí benzo(a)pyrenu 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHr (ng.m -3) IHr (ng.m -3) IHr (ng.m -3) 
ČHMÚ 774 Pha 4-Libuš 0,8 0,9 0,9 

IHr – průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. 

Tabulka 15 Imisní pozadí CO 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHk 8HOD (µg.m-3) IHk 8HOD (µg.m-3) IHk 8HOD (µg.m-3) 
VČs 1 771 Tobolka-Čertovy 

schody 
1 888,3 2 382,9 3 168,7 

IHk 8HOD – maximální osmihodinová koncentrace CO. V zájmovém území se nevyskytují maximální 
osmihodinové koncentrace CO překračující imisní limit 10 000 µg.m-3. 

Tabulka 16 Imisní pozadí NO2 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHk 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

IHk 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

IHk 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

VČs 1 771 Tobolka-Čertovy  
schody 

57,0 11,6 68,7 13,0 66,8 12,8 

IHr – průměrné roční koncentrace NO2. V zájmovém území se nevyskytují průměrné roční koncentrace 
NO2 překračující imisní limit 40 µg.m-3. 

V případě IHk – maximálních hodinových koncentrací NO2 je v tabulce uvedena hodnota 19. nejvyšší 
naměřené koncentrace. Povolený počet překročení imisního limitu maximálních hodinových koncentrací 
NO2 je na každém měřicím místě 18 překročení za rok. Na měřicím místě v Tobolce-Čertových schodech 
nedochází k překračování imisního limitu 200 µg.m-3. V zájmovém území se nevyskytují maximální 
hodinové koncentrace NO2 překračující tento imisní limit. 

Tabulka 17 Imisní pozadí suspendovaných prachových částic PM2,5 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) 
VČs 1 771 Tobolka-Čertovy  

schody 
21,0 17,9 18,4 

IHr – průměrné roční koncentrace suspendovaných prachových částic PM2,5. V zájmovém území se 
nevyskytují průměrné roční koncentrace PM2,5 překračující imisní limit 25 µg.m-3. 
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Tabulka 18 Imisní pozadí suspendovaných prachových částic PM10 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHd 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

IHd 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

IHd 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

ZÚ Praha 629 Pha 5-Řeporyje 55,0 30,2 68,0 35,0 61,0 35,0 

IHr – průměrné roční koncentrace suspendovaných prachových částic PM10. 

V případě IHd – maximálních denních koncentrací PM10 je v tabulce uvedena hodnota 36. nejvyšší 
naměřené koncentrace. Povolený počet překročení imisního limitu maximálních denních koncentrací 
PM10 (50 µg.m-3) je 35 překročení za rok. Na měřicím místě v Praze-Řeporyjích byl v roce 2011 imisní 
limit překročen celkem 65krát za rok. 

Data z grafické ročenky ČHMÚ 2011 

Informace byly čerpány z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011“, kterou 
vydal ČHMÚ. 

Dle map znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011 lze v zájmovém území očekávat 
následující koncentrace znečišťujících látek: 

Tabulka 19 Imisní pozadí znečišťujících látek z map znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011 
Znečišťující  

látka 
Koncentrace Koncentrace (µg.m-3) 

benzen Průměrná roční koncentrace ≤ 2 
benzo(a)pyren Průměrná roční koncentrace 0,6–1 (ng.m-3) 

NO2 Průměrná roční koncentrace 13–26  
PM2,5 Průměrná roční koncentrace 17–25 
PM10 Průměrná roční koncentrace 20–30  

PM10 
36. nejvyšší maximální denní 

koncentrace 
40–60 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší byly vymezeny MŽP na základě dat znečištění ovzduší za 
rok 2010. Tyto oblasti se vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo 
k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. 

Na základě dat za rok 2010 docházelo na území stavebního úřadu spadajícího pod Městský úřad v 
Dobřichovicích k překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 na 14,5 % území 
a imisního limitu polycyklických aromatických uhlovodíků vyjádřených jako benzo(a)pyren 
na 24,3 % území. 

S přihlédnutím k mapě OZKO lze tvrdit, že v západní části zájmového území (viz. mapa Centrum služeb 
Dobřichovice, Lokalizace referenčních bodů, která je přílohou č. 2 Rozptylové studie) dochází ke 
krátkodobému překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 a k překračování 
imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. 

Podrobné vyhodnocení vlivu na ovzduší je uvedeno v kap. D. I. IV Vlivy na ovzduší a klima. 
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C. I. 3 Voda 

Povrchová voda 

Hydrologické zařazení 

V blízkosti zájmového území (cca 400 m od lokality) protéká řeka Berounka. Podél východní části 
zájmového území výstavby protéká bezejmenná vodoteč. 

Hydrologicky spadá zájmové území do povodí Berounky, povodí třetího řádu Loděnice a Berounka od 
Loděnice po ústí č. hydrologického pořadí 1-14-05-042/0. 

Záplavové území 

Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.  

Zájmové území je dle platného územního plánu města Dobřichovice z roku 1996 (včetně změny č. 1 a 2 
územního plánu města Dobřichovice z roku 2000 a 2006) zařazeno mezi lokality, které byly v roce 2002 
sekundárně zaplaveny (viz následující obrázek). 

Obrázek 5 Hranice skutečné záplavy v roce 2002 na území lokality 

 

 
Zdroj: www.dobrichovice.cz 

Zájmové území je zároveň zařazeno do kategorie W protipovodňové ochrany dle platného územního 
plánu města Dobřichovice z roku 1996 (včetně změny č. 2 územního plánu města Dobřichovice z roku 
2006). V textové části platného územního plánu města Dobřichovice z roku 1996 (včetně změny č. 2 
územního plánu města Dobřichovice z roku 2006) jsou pro tyto plochy uvedeny následující zásady: 
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1) U zastavěných lokalit je možný jejich další vývoj s doporučeními technického charakteru pro 
navrhování nových a úprav stávajících objektů; mezi technická doporučení patří zejména: 

• stavební nosné konstrukce navrhovat do úrovně 0,5 m nad maximální hladinu povodně z 
materiálu nejméně trpících kontaktem se záplavovou vodou (betonové konstrukce, silnostěnné 
ocelové konstrukce, kombinované konstrukce beton - ocel), 

• technologická zařízení objektů včetně energetických připojovacích bodů navrhovat nad úrovní 
návrhové povodně, 

2) Zastavěné lokality musí mít zajištěnou včasnou možnost bezpečné evakuace z objektu nebo zajištěný 
bezpečný a dopravně kapacitní přístup při návrhové povodni (podle toho, která způsobuje vyšší 
záplavu); objekty v zastavených lokalitách musí mít vypracovány povodňové plány dle TNV 75 2931, 
a to včetně nemovitostí fyzických osob; 

3) U rozvojových lokalit je možné jejich zastavení a další vývoj s důrazným doporučením technických 
zásad pro projektování; mezi technická doporučení patří: 

• stavební nosné konstrukce navrhovat do úrovně 0,5 m nad maximální hladinu povodně z 
materiálu nejméně trpících kontaktem se záplavovou vodou (betonové konstrukce, silnostěnné 
ocelové konstrukce, kombinované konstrukce beton - ocel), 

• technologická zařízení objektů včetně energetických připojovacích bodů navrhovat nad úrovní 
návrhové povodně, 

• rozvojové lokality musí mít navrženy dopravně kapacitní a bezpečný přístup a včasnou možnost 
bezpečné evakuace z objektu i při nejvyšší návrhové povodni; 

• objekty v rozvojových lokalitách musí mít vypracovány povodňové plány, a to včetně 
nemovitostí fyzických osob. 

Výše uvedené požadavky platného územního plánu města Dobřichovice z roku 1996 (včetně změny č. 2 
územního plánu města Dobřichovice z roku 2006) posuzovaný záměr splňuje. 

Problematika povodní je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody. 

Podzemní voda 

Hladina a vydatnost podzemní vody 

Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území do hydrogeologického rajonu 6230 – Krystalinikum, 
proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky.  

Podzemní voda bude v zájmovém území ovlivňovat stavební a výkopové práce od úrovně cca 2,0 až 3,0 
m pod terénem. Uvedená úroveň reprezentuje polohu zvodnělých štěrků, ve které byla podzemní voda 
naražena. Po naražení vystoupal v důsledku napjatosti tento horizont ještě cca o 1 m blíže povrchu terénu. 
Ustálená hladina ve vrtech byla měřena v intervalu po 1–2 hod po odvrtání v úrovni 1,20 až 1,65 m pod 
stávajícím terénem. Tyto úrovně ustálené hladiny odpovídají nadmořským výškám v rozmezí 202,3 až 
202,6 m n. m.   

Po stránce chemické se jedná o vodu středně mineralizovanou, vápenato-hořečnato-bikarbonátovou.  

CHOPAV 

Zájmové území nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod.  
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PHO 

Záměrem nebude dotčeno PHO, v blízkém okolí zájmového území se nevyskytují žádné zdroje 
hromadného zásobování pitnou vodou.  

C. I. 4 Půda 

Většinu zájmového území tvoří fluvizemě glejové na nivních uloženinách, které jsou klasifikovány jako 
půdy těžké a velmi těžké, bez skeletu s nepříznivými vláhovými poměry, které vyžadují regulaci vodního 
režimu. 

Malou část lokality tvoří fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny 
arenické  na lehkých nivních uloženinách. Tyto půdy jsou často s podložím teras, zpravidla písčité, 
výsušné. 

Dotčený pozemek č. parc. 2233 patří do kategorie zemědělského půdního fondu a je zařazen do kategorie 
orná půda. 

Pozemek č. parc. 2233 má BPEJ 45900 o výměře 16 709 m2 a 45500 o výměře 22 m2. Dotčený pozemek 
je z větší části zařazen do II. třídy ochrany (BPEJ 45900). Jedná se o zemědělské půdy, které mají v rámci 
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na 
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné). Z menší části je však pozemek č. parc. 2233 zařazen 
do IV. třídy ochrany (BPEJ 45500), což jsou půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v 
rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. 

Výstavbou záměru dojde k trvalému záboru půdy. Pozemek je tedy nutné trvale vyjmout ze ZPF, dle § 9 
odst. 3, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. K odnětí půdy 
ze ZPF je nutný souhlas orgánu zemědělského půdního fondu. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF 
podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít. Podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění 
budou k žádosti připojeny všechny zákonem požadované náležitosti. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze 
ZPF bude podána v dalších fázích projektových příprav, v rámci samostatného správního řízení. 

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

V této podkapitole předkládaného oznámení je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném 
území posuzovaného záměru v lokalitě Centrum služeb Dobřichovice a jsou uvedeny jak složky životního 
prostředí, u kterých je předpoklad, že budou ovlivněny, tak i složky, k jejichž ovlivnění nedojde. 

Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde určitým způsobem k ovlivnění 
následujících složek ŽP, nikoliv však významně: 

• Krajinný ráz 

• Flóra a fauna 

• Kulturní památky a hmotný majetek 

• Území historického a archeologického významu  

• Území hustě obydlená, obyvatelstvo 

• Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 
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• Horninové prostředí a přírodní zdroje  

• Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

• Významné krajinné prvky 

• Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy 

• NATURA 2000 

• Soulad s ÚP 

Lze však 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 Krajinný ráz  

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 na východním okraji obce Dobřichovice, v katastrálním území Dobřichovice.  

Na jižní a západní straně sousedí se záměrem zástavba rodinných domů v ulici Na Plzeňce a Pod Strání. 
Na severní straně sousedí lokalita s komunikací III. třídy, ulicí Tyršova, která je lemována stromy a 
náletovými dřevinami. Na východní straně lokalita sousedí s loukou, která náleží ke k. ú. Všenory.    

V zájmovém území se nachází luční porost, nejbližší významnou komunikací je ulice Tyršova, ostatní 
komunikace v zájmovém území jsou dopravně méně významné. V docházkové vzdálenosti od lokality se 
nachází autobusová zastávka a vlakové nádraží. 

V okolí se tedy obecně se vyskytuje rodinná zástavba na jižní a západní hranici, veřejné komunikace na 
severní hranici a převážně náletová zeleň a stromy. 

C. II. 2 Flóra 

Biogeografické a fytogeografické členění 

Zájmové území se z hlediska biogeografického členění ČR nachází v Brdském bioregionu 1.44 (Culek, 
1996), z hlediska fytogeografického členění se území nachází v Českém Krasu. 

Potenciální přirozená vegetace 

Potenciální přirozenou vegetací jsou v nižších partiích acidofilní doubravy (Genisto germanicae-
Quercion), místy i autochtonní borovicí, na něž navazují bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), které ve 
vyšších částech přecházejí do květnatých bučin (Dentario enneaphylli-Fagetum). Na sutích se objevuje 
vegetace svazu Tilio-Acerion (Mercuriali-Fraxinetum). Nivy jsou reprezentovány vegetací Stellario-
Alnetum glutinosae, Carici remotae-Fraxinetum a Piceo-Alnetum. (Culek M., 1996). 
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Aktuální vegetace zájmového území 

Byliny 

V zájmové lokalitě byl na podzim roku 2012 proveden orientační botanický průzkum se zaměřením na 
případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle Přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném 
znění. Vegetace se nachází na celé ploše předmětného pozemku. Na lokalitě byly identifikovány běžné 
druhy rostlin typické pro luční porosty. 

V době průzkumu zde byla zjištěna bylinná vegetace vytrvalých druhů rostlin. Typickými zástupci bylin 
na lokalitě jsou Taraxacum officinale auct. non WIGG., Trifolium sp., Cardamine amara L., Phragmites 
australis, Poaceae další. 

Ve sledovaném území je vyloučen výskyt chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin ve smyslu 
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Je vyloučena i přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených 
v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

Dřeviny 

Na lokalitě byl proveden dendrologický průzkum s vyhodnocením zdravotního stavu dřevin, který je 
přílohou č. 6.  

Na severním okraji parcely se nachází stromořadí z topolu černého (Populus nigra ´Italica´) a další 
stromy rostoucí v linii silnice. Jedná se o jedince ořešáku (Juglans regia), javorů (Acer platanoides, Acer 
negundo), jabloně (Malus sp.) a břízy (Betula pendula). Javory, jabloně a topoly mají nežádoucí přerostlé 
výmladky. Pás těchto stromů vede po celém okraji pozemku a v celé své délce se v podrostu nachází 
vysemeněné mladé stromy (výška 1–2 m) a keře růže šípkové (Rosa canina).  

V jihozápadní části parcely se nachází solitérně i jeden zerav západní (Thuja occidentalis) a lípa (Tilia 
sp.). 

Stromy se obecně nachází v průměrné kondici, u topolů můžeme sledovat suché větve v koruně. 

Na základě dendrologického průzkumu byla hodnota dřevin vyhodnocena jako průměrná. Na lokalitě 
byly záměrně vysazeny pouze topoly jako doprovodná zeleň silnice. Jedná se však o dřeviny krátkověké a 
tudíž jsou spíše mírně za hranicí svého optima. 

Výsledkem dendrologického průzkumu je doporučení odstranění náletových dřevin (stromů i keřů) v 
podrostu stromů při silnici. Dále je doporučeno odstranění jedinců druhu Acer negundo, jedná o 
nepůvodní invazivní druh. Dřeviny určené ke kácení jsou vyznačeny v Dendrologickém průzkumu, který 
je přílohou č. 6 tohoto dokumentu. 

V případě stromořadí Populus nigra ´Italica´ je vhodné provést ořez suchých větví. Tyto stromy budou 
potřebovat do budoucna další kontroly, aby neohrožovaly provoz na silnici, cyklostezce a na stavbě. S 
ohledem na budoucí stavbu může dojít ke zhutnění zeminy v oblasti kořenového systému, což může 
výrazně narušit stabilitu sloupovitě rostoucích topolů. 

Dřeviny jsou navržené ke kácení z důvodu plánované výstavby záměru, z důvodu jejich nízké perspektivy 
a z důvodu invazivního chování druhu Acer negundo. 

Dle § 8 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je nezbytné mít ke kácení dřevin povolení 
orgánu ochrany přírody. Dle § 8 odst. 3 Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, podává žádost o 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel 
se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. 
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Povolování ke kácení dřevin rostoucích mimo les se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění, nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo 
souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. 

C. II. 3 Fauna 

Biogeografické členění 

Území je součástí Brdského bioregionu. V bioregionu je zastoupena ochuzená hercynská fauna horských 
a podhorských lesů (ořešník kropenatý, slimáček horský aj.), se západními vlivy (ježek západní). Vodní 
toky rázu potoků a bystřin náleží do pstruhového pásma. 

Aktuální fauna zájmového území 

V zájmovém území byl na podzim roku 2012 proveden orientační zoologický průzkum se zaměřením na 
případný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů dle Přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném 
znění. 

Území v prostoru záměru je v současné době osídleno běžnými druhy živočichů žijícími převážně na 
okraji měst. 

Z bezobratlých lze očekávat běžné eurytopní druhy, které jsou schopny se přizpůsobit široké nabídce 
stanovišť včetně silně narušených. 

Z obratlovců se trvale může vyskytovat několik běžných menších druhů. Jedná se zejména o myš domácí 
(Mus musculus), potkana (Ratus norvergicus) a hmyzožravce – krtek (Talpa europea) a ježek západní 
(Erinaceus europaeus). Přechodně se může objevit zajíc nebo králík.  

V zájmovém území se vyskytují běžné druhy ptáků typické pro městské a příměstské prostředí, např. 
straka obecná (Pica pica), kos černý (Turdus merula), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora 
koňadra (Parus major), vrabec domácí (Paser domesticus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), hrdlička divoká (Streptopelia turtur) a rehek domácí (Phoenicurus 
ochruros).  

Ze zoologického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji z tohoto důvodu chránit. 
K negativnímu zásahu do biotopu žádného zvláště chráněného druhu nedojde. 

C. II. 4 Kulturní památky a hmotný majetek  

Kulturní památky 

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné movité ani nemovité kulturní památky. 
K jejich dotčení záměrem tedy nedojde. 

Hmotný majetek 

Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku (přeložky inženýrských sítí). 
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C. II. 5 Území historického a archeologického významu 

Území historického významu 

První písemná zmínka o Dobřichovicích pochází z 6. dubna 1253. 

Původní osídlení je však daleko starší, první osada stála v místech Karlíka. Usadil se zde slovanský rod 
Dobřichův. Sídlo Dobřichovo náleželo pod moc českých knížat a králů až do poloviny 13. století, kdy se 
vrchností stali pražští Křižovníci. Za husitských válek Křižovníci o Dobřichovice přišli a obec vystřídalo 
několik majitelů. V roce 1505 je však zase získali zpět do řádového majetku. Obec byla za třicetileté 
války v roce 1631 spolu se zámkem vypálena Švédy a zámek byl poté rekonstruován.  

V roce 1863 je zahájen provoz na železnici Praha - Plzeň a obec se tím velmi přibližuje Praze. V roce 
1876 jsou Dobřichovice povýšeny na městys. Od 80. let začíná velký rozvoj obce, zámožní Pražané si zde 
stavějí vily, obvykle pouze letní sídla v kopcovité pravobřežní části zvavé Brunšov. Po roce 1918 nastává 
další etapa rozvoje obce, staví se rodinné domy ve východní části obce na levém břehu, v současnosti je v 
procesu regulační plán centra města.  

Zdroj: www.dobrichovice.cz 

Území archeologického významu 

Obec Dobřichovice má charakter území s archeologickými nálezy. Na veškerou stavební činnost, nebo 
terénní úpravy se proto vztahuje ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/19887 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů. 

C. II. 6 Území hustě obydlená, obyvatelstvo 

Zájmové území se nachází na území obce Dobřichovice. Ke dni 31. 12. 2011 bylo v obci Dobřichovice 
evidováno 3 368 obyvatel. 

C. II. 7 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    Hořovická pahorkatina  

Podcelek   Hořovická brázda 

Okrsek    Řevnická brázda 

Geologické poměry 

Geologické poměry zájmového území jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 4 předkládaného 
oznámení. 

Horninový podklad je v zájmovém území budován komplexem provrásněných barrandienských hornin, 
které náleží ke staršímu paleozoiku a jsou ordovického stáří. V celém rozsahu řešeného území je 
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zastoupeno souvrství letenské, konkrétně jílovitoprachovité až písčitoprachovité břidlice místy s tenkými, 
deskovitými až lokálně lavicovitými polohami křemenců a křemitých pískovců. 

Povrch horninového podkladu, který je ve sledované lokalitě tvořen převážně slabě navětralými 
písčitoprachovitými břidlicemi, byl nově provedenými geologickými sondami zastižen pod polohou 
fluviálních náplavů v hloubce 4,25–5,30 m pod stávajícím terénem. Vložky křemenců nebyly ve vrtech 
zjištěny. 

Kvartérní pokryv je tvořen na celé ploše zájmového území fluviálními sedimenty.       

Fluviální sedimenty tvoří bazální písčité a písčitojílovité štěrky údolní terasy a mladší holocenní nivní 
uloženiny, mající charakter povodňových hlín.  

Terasové sedimenty charakterizují písčitojílovité až písčité štěrky s kolísajícím obsahem jílovité frakce, 
která je místy dosti výrazná (silně jílovité štěrky). Velikost štěrkových valounů se pohybuje od 2 do 10 
cm, ojediněle (při bázi) až 15 cm, lokálně jsou v nich zastoupeny také málo mocné polohy jílovitých 
písků.  

Povodňové hlíny byly zjištěny ihned pod humózním horizontem. Jsou zastoupeny převážně písčitými jíly 
a písčitojílovitými hlínami, místy s organickou příměsí. 

Mocnosti fluviálních sedimentů se pohybují v rozmezí 4 až 5 m (polovinu této mocnosti zaujímají svrchní 
povodňové hlíny).  

Nejsvrchnější polohu pokryvných útvarů tvoří humózní horizont. Ten je v zájmovém území zastoupen 
tmavě hnědou humózní jílovitopísčitou hlínou o mocnosti 0,30 m. Před započetím stavebních prací bude 
humózní horizont skryt. 

Hydrogeologické poměry 

Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území do hydrogeologického rajonu 6230 – Krystalinikum, 
proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. 

V blízkém sousedství protéká řeka Berounka, která se významným způsobem podílí na dotaci 
podzemních vod a ovlivňuje hydrogeologické poměry zájmového území. Další zdroj podzemních vod 
představují atmosférické srážky z plošně rozlehlé sběrné infiltrační oblasti. Dále je třeba sem zahrnout 
také podzemní vody distribuované do štěrků údolní nivy přetokem z bočních svahů morfologicky výrazné 
vyvýšeniny, nacházející se při jižním okraji zkoumaného území. 

Horizont podzemní vody je v zájmovém území vázán jednak na zeminy kvartérního pokryvu a jednak 
(v menší míře) na svrchní zónu zvětralého horninového podkladu.  

Hydrogeologicky nejvýznamnější je zde tedy kvartérní patro tvořené údolními náplavy, a to vzhledem ke 
své dobré průlinové propustnosti a mocnosti. Svrchní část skalního podkladu je charakteristická existencí 
hydrogeologického režimu s omezenou puklinovou a částečnou průlinovou propustností v prostředí 
rozvolněného a rozpukaného skalního masívu. 

Podle předběžného inženýrsko-geologického zhodnocení bude základové poměry objektů ovlivňovat 
horizont podzemní vody, který byl zjištěn ve všech provedených průzkumných vrtech v prostředí 
průlinově propustných kvartérních zemin; ustálenou hladinu podzemní vody je nutno na pozemku 
uvažovat již od hloubky cca 1,2 až 1,5 m pod současným terénem. 
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C. II. 8 Horninové prostředí a přírodní zdroje 

V posuzovaném území ani v jeho blízkosti se v podstatě nenacházejí žádné přírodní zdroje. V zájmovém 
území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací prostory (těžené, 
netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se v území nenalézají žádná 
poddolovaná či sesuvná území. 

C. II. 9 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V území dotčeném posuzovaným záměrem se nenachází žádné prvky ÚSES. 

V blízkosti záměru se nachází nadregionální biokoridor NRBK K56 „Karlštejn, Koda-K59“ a lokální 
biocentra Nad navigací a Záplavová louka na Berounce. 

Obrázek 6 Prvky ÚSES v okolí zájmové lokality 

 

Legenda: 

 

 HRANICE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ
 

Zdroj: www.dobrichovice.cz 
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C. II. 10 Významné krajinné prvky (VKP)  

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek daný § 3 písm. 
b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenachází ani žádný registrovaný významný krajinný prvek 
daný § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

C. II. 11 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 žádného ochranného pásma zvláště chráněných území. 

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

C. II. 12 NATURA 2000 

Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 20. 12. 2012, č. j. 176421/2012/KUSK, lze 
vyloučit významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti, vzhledem k tomu, že se v zájmovém území nenacházejí žádné evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. 

C. II. 13 Soulad s územním plánem  

Dle platného ÚP obce Dobřichovice vydaného v roce 1996,  jeho změny č. 1 z roku 2000 a změny č. 2 
z roku 2006 řešená lokalita spadá do ploch obslužné funkce. 

V kapitole H je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění uvedeno vyjádření příslušného 
stavebního úřadu z hlediska územně-plánovací dokumentace. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  
A NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

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

D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy 

Fáze výstavby 

Během výstavby záměru lze očekávat vznik pracovních příležitostí.  

Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních 
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení. 

Fáze provozu 

Přínosem realizace posuzovaného záměru bude vytvoření objektu poskytujícího komplexní služby a 
obchodní jednotky s využitím, které v obci dosud chybí. Dojde tak k rozšíření stávající nabídky v obci. 

D. I. 2. 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 studií je podrobně rozebráno v kapitolách D. I. 3, D. I. 4 tohoto oznámení. 

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, např. v etapě zemních prací.  

K narušení faktoru pohody vlivem provozu záměru může docházet v souvislosti s vlivy záměru na 
akustickou situaci a znečištění ovzduší.  

Narušení faktorů pohody obyvatelstva se vzhledem k velikosti příspěvku záměru k celkové akustické 
situaci i znečištění ovzduší však nepředpokládá. Toto tvrzení vychází ze závěrů kapitol D. I. 3  
a D. I. 4. 
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Vliv na zdraví obyvatel 

V souvislosti s  výstavbou a provozem uvažovaného záměru, můžeme za potenciální zdroj zdravotních 
rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky emitované do ovzduší.   

Z hlediska potenciálních zdravotních rizik jsou vyhodnoceny výsledky hlukové a rozptylové studie, které 
uvádějí předpokládanou hlukovou zátěž ze stacionárních zdrojů záměru, ze související dopravy a imisní 
příspěvek oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 a PM2,5, oxidu uhelnatého, benzenu  
a benzo(a)pyrenu. 

Hluk – vlivy na zdraví obyvatelstva 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny 
organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo 
zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních vyspělých zemích 
představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné 
procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti 
považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém  
a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém, 
vlivů na mentální zdraví. 

Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat i například z hlediska možnosti ztížené komunikace 
řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění 
pohody lidí. 

WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí 
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody  
a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Proto jsou i v naší legislativě, konkrétně v nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, taxativně specifikovány 
limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou hodnotami, při jejichž 
překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné si uvědomit, že při 
stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné vycházet především 
z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže v pracovním i mimo pracovním 
prostředí. 

Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na 
lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto: 

• poškození sluchového aparátu – je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na 
výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice, 

• zhoršení komunikace řečí – v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých 
důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti, 

• nepříznivé ovlivnění spánku – se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, 
alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku, 

• ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku – byly prokázány v řadě 
epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak 
přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze 
a ischemické choroby srdeční, 
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• vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví – nepředpokládá se, že by hluk mohl 
být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů 
nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch, 

• nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem – zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění 
úkolů spojených s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy, 

• obtěžování hlukem – vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity 
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika 

V Akustické studii (Příloha č. 2 oznámení) byly zjišťovány emisní charakteristiky posuzovaných zdrojů 
hluku. Zjištěné akustické emise sloužily především k vyhodnocení předpokládaného příspěvku 
způsobeného vlivem posuzovaného záměru. Případně byly na základě zjištěných akustických emisí 
stanoveny předpoklady ve vztahu k hygienickým limitům dle NV č. 272/2011 Sb., v platném znění. 
Akustická studie hodnotí emisně počáteční akustickou situaci v roce 2012 a výhledovou akustickou 
situaci v roce 2015. 

V akustické studii je jako první posouzen stávající stav v roce 2012 (tzv. PAS – počáteční akustická 
situace), kdy je hodnocena hluková zátěž stávající zástavby v okolí uvažované stavby z automobilové 
dopravy po přilehlých komunikacích. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu silniční dopravy se ve zvolených 
výpočtových bodech pro stávající stav pohybují v intervalu LAeq, 16h = 41,9 dB do LAeq= 63,7 dB v denní 
době a v noční době LAeq,8h = 34,2 dB do LAeq,8h = 56,1 dB.  

Dále byl v akustické studii hodnocen stav ve výhledovém roce 2015 bez záměru, kdy je hodnocena 
hluková zátěž stávající zástavby v okolí uvažované stavby z automobilové dopravy po okolních 
komunikacích ve výhledovém stavu v roce 2015. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu silniční dopravy se ve zvolených 
výpočtových bodech pro výhledový stav v roce 2015 bez záměru pohybují v rozmezí od LAeq, 16h = 41,9 
dB do LAeq,16h = 63,7 dB v denní době a v noční době LAeq,8h = 34,4 dB do LAeq = 56,2 dB. 

Dále byl hodnocen i výhledový stav v roce 2015 se záměrem, kdy je hodnocena hluková zátěž stávající a 
nové zástavby z automobilové dopravy po okolních komunikacích ve výhledovém stavu v roce 2015. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu silniční dopravy se ve zvolených 
výpočtových bodech pro výhledový stav v roce 2015 se záměrem pohybují v rozmezí od LAeq,16h = 41,9 
dB do LAeq,16h = 64,0 dB v denní době a v noční době LAeq,8h = 34,1 dB do LAeq,8h = 56,2 dB.   

Kvalitativní charakterizace rizika  

Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet 
z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním 
prostoru, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část 
populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je 
tedy nutné předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.  

V následujících tabulkách jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní a 
noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě v okolí záměru) ve 
sledované lokalitě – objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší zjištěné hodnoty na fasádě.  
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Tabulka 20 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den  
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6–22 hod 

 LAeq,16h  /dB/ 
Nepříznivý účinek 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 
Sluchové postižení 1/       
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí       
Ischemická choroba srdeční       
Zhoršená komunikace řečí       
Silné obtěžování       
Mírné obtěžování       
Stávající akustická situace v roce 2012 2 1 2 1 1 0 
2015 bez záměru 
Celková akustická situace 

2 1 2 0 2 0 

2015 se záměrem 
Celková akustická situace 

2 0 2 0 2 0 

1/  přímá expozice hluku v interiéru 

Rok 2012 – PAS 

V současné době se nejedná o lokalitu, která je nadlimitně zatížena hlukem. Jeden ze sledovaných objektů 
je zařazen do pásma 50 – 55 dB (pásmo mírného obtěžování hlukem). Dva sledované objekty náleží do 
kategorie mírného obtěžování hlukem až zhoršenou komunikaci řečí. Pouze jeden z objektů náleží do 
kategorie 65 – 70 dB, kdy se může objevit zvýšené riziko ischemické choroby srdeční. 

Rok 2015 – stav bez záměru  

Ve výhledovém stavu v roce 2015 bez záměru jsou výsledky účinků hlukové zátěže na zdraví 
obyvatelstva obdobné, jako v případě vyhodnocení stávající akustické situace v roce 2012. Rozdílem je 
přesun jednoho výpočtového bodu z pásma 60–65 dB do pásma 65–70 dB, což se může projevit 
zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční. 

Rok 2015 – stav se záměrem  

Ve výhledovém stavu v roce 2015 se záměrem jsou výsledky účinků hlukové zátěže na zdraví 
obyvatelstva obdobné, jako v případě vyhodnocení výhledového stavu bez záměru v roce 2015. Rozdílem 
je přesun jednoho sledovaného objektu z kategorie 50–55 dB, do kategorie pod 45 dB. 

Tabulka 21 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc  
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22-6 hod 

 LAeq,8h /dB/ 
Nepříznivý účinek 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 
Sluchové postižení 1/       
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí       
Ischemická choroba srdeční       
Zhoršená komunikace řečí       
Silné obtěžování       
Mírné obtěžování       
Stávající akustická situace v roce 2012 1 1 0 0 0 0 
2015 bez záměru 
Celková akustická situace 

0 2 0 0 0 0 

2015 se záměrem 
Celková akustická situace 

0 2 0 0 0 0 
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Rok 2012 - PAS 

V současné době se nejedná o lokalitu, která je nadlimitně zatížena hlukem. Jeden ze sledovaných objektů 
je zařazen do pásma 50–55 dB, kdy se může objevit mírné obtěžování hlukem. Jeden ze sledovaných 
objektů je zařazen do pásma 45–50 dB, ostatní se nacházejí v pásmu pod 45 dB, kdy nehrozí žádná 
zdravotní rizika z hlukové zátěže. 

Rok 2015 – stav bez záměru  

Ve výhledovém stavu v roce 2015 bez záměru jsou výsledky účinků hlukové zátěže na zdraví 
obyvatelstva obdobné, jako v případě vyhodnocení stávající akustické situace v roce 2012. Rozdílem je 
přesun jednoho výpočtového bodu z pásma 45–50 dB do pásma 50–55 dB, což je kategorie, ve které se 
může projevit mírné obtěžování hlukem.  

Rok 2015 – stav se záměrem  

Ve výhledovém stavu v roce 2015 se záměrem jsou výsledky účinků hlukové zátěže na zdraví 
obyvatelstva stejné, jako v případě vyhodnocení výhledového stavu bez záměru v roce 2015. 

Závěr  

Porovnání vlivů hlukového zatížení na zdraví obyvatel bylo provedeno pro stávající stav v roce 2012 a 
pro výhledový stav v roce 2015 (stav bez záměru a stav se záměrem).  

Z rozdílu mezi výhledovou akustickou situací bez záměru a se záměrem je patrné, že ve všech 
výpočtových bodech nedojde vlivem záměru k významnému nárůstu ekvivalentních hladin akustického 
tlaku A (max. do 0,5 dB). 

Z výše uvedeného vyhodnocení je patrné, že vlivem provozu posuzovaného záměru nedojde negativnímu 
ovlivnění zdraví obyvatelstva zvýšeným hlukem. Akustická situace se ve výhledovém stavu nijak 
významně oproti akustické situaci ve stávajícím stavu nezmění. Pro nejbližší budovy rodinného bydlení 
dojde k poklesu ekvivalentní hladiny akustického tlaku z pozemní dopravy. Tento pokles je způsoben 
částečným odstíněním hluku z pozemní dopravy na ulici Tyršova a Květoslava Mašity novými objekty 
záměru. 

Znečištění ovzduší - vlivy na zdraví obyvatel 

Výstavba 

Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší ve fázi výstavby jsou výstupy rozptylové 
studie (příloha č. 3 předkládaného oznámení), která modeluje imisní situaci v zájmovém území a okolí 
plánovaného záměru. 

Jako emisní zdroje jsou hodnoceny zdroje emisí, související s výstavbou posuzovaného záměru. Výpočet 
imisních koncentrací je proveden pro rok 2013–2014, tedy pro období, kdy bude probíhat výstavba 
posuzovaného záměru (nejhorší fáze výstavby – etapa zemních prací bude probíhat od prosince 2013 do 
ledna 2014). Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů a dále pro body mimo 
pravidelnou síť, které reprezentovaly obytné objekty v okolí záměru.  

Oxid dusičitý 

Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého je 
možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3, neboť spolehlivě 
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prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé části populace, 
byly zjištěny až při koncentraci cca 2 x vyšší.  

Imisní pozadí škodliviny NO2 se v zájmovém území dle nejbližší stanice AIM (VČs 1 771 Tobolka-
Čertovy schody) pohybovalo hluboko pod imisním limitem 200 µg.m-3 (19. nejvyšší naměřené 
koncentrace v roce 2011 byla 66,8 µg.m-3), což při sečtení s vypočteným příspěvkem nezpůsobí 
s rezervou překročení imisního limitu 200 µg.m-3. Tato koncentrace nebude znamenat žádné zdravotní 
riziko pro obyvatelstvo přilehlých objektů. 

Oxid uhelnatý 

U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek k maximálním osmihodinovým koncentracím CO 
v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 76,852 µg.m-3 (do 0,8 % imisního limitu), v bodech 
výpočtové sítě do 88,472 µg.m-3 (do 0,9 % imisního limitu), což je řádově pod doporučeným limitem, 
který vychází ze známých nepříznivých účinků této škodliviny. 

Imisní pozadí maximálních osmihodinových koncentrací CO se v zájmovém území pohybovalo do 
3168,7 µg.m-3, což při sečtení s vypočteným příspěvkem nezpůsobí s velkou rezervou překročení 
imisního limitu 10 000 µg.m-3, což je koncentrace, která nebude znamenat žádné zdravotní riziko pro 
obyvatelstvo přilehlých objektů. 

Suspendované částice PM10  

Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,487 
µg.m-3 (do 1,2 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,873 µg.m-3 (do 2,2 % imisního limitu).  

Nejvyšší imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím budou v porovnání s imisním limitem a 
imisním pozadím malé a málo významné a nezpůsobí významné zdravotní riziko pro obyvatelstvo v okolí 
posuzovaného záměru. 

Imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť 
pohyboval do 29,470 µg.m-3 (do 58,9 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 35,919 µg.m-3 (do 
71,8 % imisního limitu). 

Ve fázi výstavby bude docházet v západní části zájmového území ke krátkodobému překračování imisního 
limitu maximálních denních koncentrací PM10. To je však způsobeno stávajícím imisním pozadím. Při 
dodržování navržených opatření ke snížení sekundární prašnosti (viz kapitola D. IV) nebude výstavba 
posuzovaného záměru z hlediska prašnosti znamenat negativní ovlivnění zdraví dotčeného obyvatelstva. 

Suspendované částice PM2,5 

Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM2,5 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,395 
µg.m-3 (do 1,6 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,707 µg.m-3 (do 2,8 % imisního limitu). 

Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním limitem a imisním pozadím malé a málo 
významné a při dodržování navržených opatření ke snížení sekundární prašnosti (viz kapitola D. IV) nebude 
výstavba posuzovaného záměru z hlediska prašnosti znamenat negativní ovlivnění zdraví dotčeného 
obyvatelstva. 

Benzen  

Imisní příspěvek k ročním koncentracím benzenu se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,003 
µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,008 µg.m-3 (do 0,2 % imisního limitu). 
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Nejvyšší imisní příspěvky nebudou při sečtení s imisním pozadím znamenat významné zdravotní riziko 
pro obyvatelstvo v okolí posuzovaného záměru. 

Provoz 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové studii jsou řešeny 
bodové, plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší související s provozem posuzovaného záměru.  

Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž samotného příspěvku záměru „Centrum služeb 
Dobřichovice“ v roce 2015.  

Výpočet byl proveden pro NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen a benzo(a)pyren. 

Z vypočtených příspěvků samotného záměru k imisní zátěži lze vyslovit závěr, že vypočtené imisní 
příspěvky všech znečišťujících látek z provozu záměru jsou malé a málo významné a nebudou znamenat 
významnější změnu v imisní situaci zájmového území (podrobnější informace viz Příloha č. 3 – 
Rozptylová studie). 

Hodnocení zdravotních rizik – vliv imisní zátěže 

V souvislosti s provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální zdroj zdravotních rizik pro 
obyvatele v okolí považovat znečišťující látky emitované do ovzduší. 

Z hlediska potenciálního zdravotního rizika jsou proto vyhodnoceny výsledky rozptylové studie, které 
uvádějí imisní příspěvek NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen a benzo(a)pyrenu. Je přitom použita metoda 
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), využívající postupy zpracované Americkou 
agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ze 
kterých vychází i Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik 
č. j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika 
nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka a metodické materiály hygienické služby k hodnocení 
zdravotních rizik v ČR. 

Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívaná především při přípravě podkladů ke stanovení 
přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví 
hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu v prostředí.  

Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy:  

• Identifikace nebezpečnosti – výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o jejich 
nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou uplatnit.  

• Charakterizace nebezpečnosti – stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého vztahu 
dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika. 

• Hodnocení expozice – zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané populace 
včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace. 

• Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry zdravotního 
rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného zdravotního 
poškození. 

Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, kterými je každé hodnocení rizika 
zatíženo a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika. 
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Hodnocení expozice 

Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové studie (příloha č. 3 
předkládaného oznámení), která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného záměru. 

Rozptylová studie hodnotí imisní příspěvek provozu záměru. Jako emisní zdroje jsou hodnoceny zdroje 
emisí, související s posuzovaným záměrem. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů a 
dále pro body mimo pravidelnou síť, které reprezentovaly obytné objekty v okolí záměru. Výstupem 
výpočtů jsou průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, benzenu, NO2, PM2,5 a PM10. Krátkodobé 
koncentrace jsou podkladem k hodnocení rizika akutních nepříznivých účinků. Tyto koncentrace však 
představují maximum, které může být v jednotlivých výpočtových bodech rozptylové studie teoreticky 
dosaženo za nejhorších rozptylových podmínek.  

Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k hodnocení rizika 
chronických toxických, eventuelně pozdních (karcinogenních) účinků na zdraví.  

Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ovzduší nezbytné 
zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i bližších emisních zdrojů. 

Nejbližší stanice AIM nesignalizují možnost překračování imisního limitu z hlediska ročního 
aritmetického průměru NO2, nedochází k překračování hodinového aritmetického průměru NO2. Nejbližší 
stanice AIM udávají roční průměr 12,8 µg/m-3. Maximální hodinové koncentrace NO2 se na nejbližší 
stanici AIM pohybovaly v letech 2009 až 2011 rozmezí 57,0 až 68,7 µg/m-3.  

Imisní pozadí PM10 (roční aritmetický průměr) bylo na nejbližší stanici AIM v letech 2009 až 2011 
naměřeno 30,2–35,0 µg.m-3 (limit je 40 µg.m-3). Výsledky měření pozaďového znečištění pro 
suspendované částice PM10 nejsou však pro zájmové území reprezentativní. 

Imisní pozadí průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu dle nejbližší stanice AIM se v zájmovém 
území pohybovalo v roce 2011 do 0,9 µg.m-3 (limit je 5 µg.m-3). Výsledky měření pozaďového znečištění 
benzo(a)pyrenu nejsou však pro zájmové území reprezentativní. 

Imisní pozadí průměrných ročních koncentrací benzenu dle nejbližší stanice AIM se v zájmovém území 
pohybovalo v roce 2011 do 0,8 µg.m-3 (limit je 5 µg.m-3). Výsledky měření pozaďového znečištění 
benzenu nejsou však pro zájmové území reprezentativní. 

Imisní pozadí průměrných ročních koncentrací PM2,5 dle nejbližší stanice AIM se v zájmovém území 
v roce 2011 pohybovalo do 18,4 µg.m-3 (limit je 25 µg.m-3). 

Celkově lze při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území záměru též použít 
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované 
okolní obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se 
tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší 
obytné zástavby.  

Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené s odhadem 
imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným škodlivinám i ve 
vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším. Další důvod je ten, že 
koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které jsou 
při hodnocení rizika používány. 
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Oxid dusičitý 

Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého je 
možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3, neboť spolehlivě 
prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé části populace, 
byly zjištěny až při koncentraci cca 2x vyšší.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 se na nejbližší stanici AIM pohybovaly v letech 2009 až 2011 
rozmezí 57,0 až 68,7 µg/m-3, což při sečtení s vypočteným příspěvkem nezpůsobí s rezervou překročení 
imisního limitu 200 µg.m-3, což je koncentrace která nebude znamenat žádné zdravotní riziko pro 
obyvatelstvo přilehlých objektů. 

Oxid uhelnatý 

V zájmovém území se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 28,867 µg.m-3 (do 0,3 % 
imisního limitu), a to mimo obytnou zástavbu v areálu Centra služeb Dobřichovice. Imisní pozadí 
maximálních osmihodinových koncentrací CO se v zájmovém území pohybovalo do 3 168,7 µg.m-3, což 
při sečtení s vypočteným příspěvkem nezpůsobí s velkou rezervou překročení imisního limitu 10 000 
µg.m-3, což je koncentrace která nebude znamenat žádné zdravotní riziko pro obyvatelstvo přilehlých 
objektů. 

Suspendované částice PM10  

Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze vycházet ze závěrů 
Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000.  

Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic v ovzduší na zdraví, 
které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností obyvatel na 
kardiovaskulární a respirační onemocnění, a to již při nízké úrovni expozice hluboko pod současnými 
imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o bezprahovém 
účinku. 

Přesný mechanizmus účinku, ani hlavní faktory, které jej ovlivňují, dosud nejsou spolehlivě objasněny. 
Kromě velikosti částic, která je zřejmě dominantní, se uvažuje zejména o obsahu některých těžkých kovů 
a polyaromatických uhlovodíků. 

Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad 
z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné koncentrace 
PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné koncentrace PM10 
spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu 
hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují neprodleně nebo se 
zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší lidé, kojenci a osoby 
s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému.  

V zájmovém území se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,135 µg.m-3 (do 0,3 % 
imisního limitu), a to mimo obytnou zástavbu v areálu Centra služeb Dobřichovice, ale i jižně od areálu 
v obytné zástavbě ulice Krajníkova. Ve fázi provozu bude docházet v západní části zájmového území ke 
krátkodobému překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. To je však způsobeno 
zvýšeným stávajícím imisním pozadím.  
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Nejvyšší imisní příspěvky maximálních denních koncentrací PM10 budou však malé a málo významné. 
Jedná se o koncentraci, která nebude znamenat významné zvýšení zdravotního rizika pro obyvatelstvo 
přilehlých objektů. 

Suspendované částice PM2,5 

V zájmovém území se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,027 µg.m-3 (do 0,1 % 
imisního limitu), což při sečtení se stávajícím pozadím nezpůsobí s rezervou překročení imisního limitu 
25 µg.m-3, tyto koncentrace tak nebudou znamenat zvýšené zdravotní riziko pro obyvatelstvo přilehlých 
objektů. 

Benzen 

Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen. Kvantitativní 
hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto součástí standardního postupu hodnocení 
zdravotních rizik z dopravy.  

Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, nejsou hodnoceny krátkodobé 
maximální koncentrace a hodnocení rizika je založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na 
základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.  

Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení výskytu 
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny.  

Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR - Individual Lifetime Cancer 
Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer Risk), udávající 
karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci z ovzduší. 

Současná úroveň znečištění ovzduší zájmového území benzenem dle modelu ATEM 2010 se pohybuje 
v rozmezí hodnot 0,4-1,6 µg/m3.  

Této koncentraci benzenu by podle jednotky karcinogenního rizika WHO (6*10-6) odpovídalo při 
celoživotní expozici navýšení karcinogenního rizika ILCR 9,6*10-10.  

Rozptylová studie udává pro zájmové území příspěvek k průměrné roční koncentraci do 0,014 µg/m3, 
čemuž odpovídá karcinogenní riziko ILCR 8,4*10-8. 

Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie považována hodnota 
ILCR = 1*10-6, tj. zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním rakovinou o jeden případ na 
1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat za 
akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.  

Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem se pohybuje v přijatelných hodnotách a vlastní 
imisní příspěvek hodnoceného záměru je nevýznamný.  

Podle vývoje poznatků o mechanizmu karcinogenního účinku benzenu je navíc pravděpodobné, že 
současně používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím UCR dle WHO je 
nadhodnocený a skutečné riziko je nižší.  

Benzo(a)pyren 

V zájmovém území se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky průměrných ročních záměru do 
0,000024 ng.m-3 (do 0,002 % imisního limitu).  
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Ve fázi provozu bude docházet v západní části zájmového území ke krátkodobému překračování imisního 
limitu průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. To je však způsobeno zvýšeným stávajícím 
imisním pozadím.  

Nejvyšší imisní příspěvky průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu budou však malé a málo 
významné. Jedná se o koncentraci, která nebude znamenat významné zvýšení zdravotního rizika pro 
obyvatelstvo přilehlých objektů. 

Analýza nejistot 

Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami, danými spolehlivostí 
použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady chování exponované populace, apod. 
Proto je jednou z neopominutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s ním 
spojeny a kterých si je zpracovatel vědom. 

V daném případě hodnocení zdravotních rizik imisí škodlivin v ovzduší v okolí plánovaného záměru jsou 
nejistoty spojeny jak s výchozími daty o expozici, tak i s použitými referenčními koncentracemi a závěry 
epidemiologických studií, které odrážejí současný, ještě stále neúplný stav poznání působení některých 
látek na zdraví člověka. Konkrétně se jedná hlavně o tyto oblasti:  

� Nejistoty spojené se vstupními daty i výstupy rozptylové studie, které vycházejí z předběžných 
podkladů, které se budou dále upřesňovat ve fázi další projektové přípravy. Nejistotou je též zatíženo 
vlastní modelování úrovně imisní expozice. Vysoká je nejistota modelování imisních koncentrací 
suspendovaných částic, neboť současné imisní rozptylové modely nezohledňují všechny emisní 
faktory, podílející se na výsledných imisích.   

� Nejistoty ve znalosti imisního pozadí v dané lokalitě. Z hlediska hodnocení celkové expozice imisím 
v ovzduší je tato nejistota nejvýznamnější.  

� Hodnocení expozice bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní expoziční scénář, 
předpokládající trvalou expozici nejvyšším vypočteným imisním hodnotám škodlivin v referenčních 
bodech rozptylové studie situovaných u nejbližší okolní obytné zástavby. Ve vztahu k průměrné 
úrovni expozice obyvatel tedy jde o odhad expozice vědomě nadnesený, který je horní hranicí reálné 
situace. V případě hodnocených složek imisí je ovšem třeba uvažovat i s možností expozice obyvatel 
z jiných zdrojů ve vnitřním prostředí domů a bytů.  

� Nejistoty vycházející z neznalosti bezpečné prahové koncentrace nepříznivých účinků oxidu 
dusičitého a suspendovaných částic PM10 a použití vztahů mezi dávkou a účinkem ze zahraničních 
epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou znečištěného 
ovzduší a populace s jinými zvyklostmi může vést ke zkreslení výsledků. Je to však nezbytný postup, 
neboť použitelná tuzemská data o vztahu dávka-účinek nejsou k dispozici.   

� Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních nebo doporučených hodnot z databází US 
EPA, WHO a dalších institucí, dané současným stupněm poznání o účinku těchto látek na zdraví 
člověka, které se stále doplňuje a může vést ke změnám těchto hodnot.   

Závěr  

Realizace záměru „Centrum služeb Dobřichovice“ nepředstavuje významný zásah do životního 
prostředí. Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze říci, že vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu je 
malý. Vlivem provozu posuzovaného záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění zdraví 
obyvatelstva zvýšeným hlukem ze stacionárních zdrojů záměru, ani ze související dopravy.  
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Akustická situace se ve výhledovém stavu nijak významně oproti akustické situaci ve stávajícím 
stavu nezmění. Pro nejbližší budovy rodinného bydlení dojde k mírnému zlepšení akustické situace. 
Imisní příspěvky všech hodnocených škodlivin budou velmi malé a nebudou znamenat významné 
navýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo zájmového území. 

Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze tedy konstatovat, že je vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu 
malý a daný záměr lze považovat za akceptovatelný.  

D. I. 3. Vlivy na akustickou situaci 

Pro vyhodnocení hluku ve fázi výstavby a provozu záměru byla zpracována samostatná Akustická studie, 
která tvoří Přílohu č. 2 předkládaného oznámení. 

Hygienické limity 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., které nabylo účinnosti 
dnem 1. 11. 2011. 

V následující tabulce jsou pro přehled uvedeny hlukové limity pro chráněný venkovní prostor staveb 
v denní (6–22 h) a noční době (22–6 h) a limit pro hluk ze stavební činnosti v době (7–21 h). 

Tabulka 22 Vybrané hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb ve vztahu k automobilové 

dopravě 

Hluk automobilové dopravy 

Venkovní hluk Den 6-22 h Noc 22-6 h 

Pozemní komunikace (s korekcí na starou hlukovou zátěž) – 

intravilán. Stávající zástavba kolaudovaná do r. 2001 a 

hlučnost na pozemních komunikacích vzniklá do r. 2001. 

70 60 

Pozemní komunikace - intravilán 60 50 

Hluk ze stavební činnosti   65* - 

*Hluk ze stavební činnosti je posuzován od 7:00 do 21:00 hod. 

Použitý software 

Pro výpočet akustické situace v území byl použit program CadnaA v 4.3. 

Výpočtové body 

Pro zhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb byly v území umístěny 
charakteristické výpočtové body ve vzdálenosti 2 m od fasády chráněných stávajících okolních objektů.  

V následující tabulce je uveden popis umístění kontrolních výpočtových bodů. 
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Tabulka 23 Specifikace umístění kontrolních výpočtových bodů 

Bod výpočtu 
Způsob využití dle KN 

(dle průzkumu) 
Adresa 

Výška nad 
terénem 

(m) 

V1 Objekt k bydlení Na Plzeňce čp. 302 3; 6 

V2 Objekt k bydlení Na Plzeňce čp. 165 3; 6 

V3 Rodinný dům Na Plzeňce čp. 1105 3; 6 

V4 Rodinný dům Na Plzeňce čp. 899 3; 6 

V5 Rodinný dům Tyršova čp. 848 3; 6 

V6 Rodinný dům Na Plzeňce čp. 415 3; 6 

V7 Objekt k bydlení Pod Penzionátem čp. 471 3; 6 

V8 Rodinný dům Pod Penzionátem čp. 140 3; 6 

V9 Objekt k bydlení Pod Penzionátem čp. 125 3; 6 

V10 Objekt k bydlení Květoslava Mašity čp. 352 3 

V11 Objekt k bydlení Květoslava Mašity čp. 215 3; 6 

Poznámka: Způsob využití dle KN – označuje způsob využití objektu zjištěný na základě elektronického výpisu 

z katastru nemovitostí, stav k 1/2013. 

Fáze výstavby  

V rámci zpracování akustické studie pro hluk z výstavby záměru byly sestaveny  
a vyhodnoceny následující výpočtové modely: 

Model 1 – obslužná doprava staveniště 

Model 2 – 2. etapa výstavby – zemní práce 

Model 3 – 3. etapa výstavby – zakládání   

Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. 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. 

Pro výpočet byla zvolena dvě umístění stavebních strojů v rámci výstavby tak, aby charakterizovala 
nejméně příznivý stav akustické situace vůči stávajícím nejbližším chráněným venkovním prostorům 
staveb. 
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Obrázek 7 Situace s umístěním výpočtových bodů v okolí objektu 
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Vyhodnocení fáze výstavby 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při provozu dopravy jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Tabulka 24 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při provozu dopravy na řešených 

komunikacích s obslužnou nákladní dopravou stavby 

V
ýp
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vý
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od
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na
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te
ré

ne
m

 (
m

) Model 1 
Rok 2012 

Bez obslužné 
dopravy stavby 

Model 1 
Rok 2012 

S obslužnou 
dopravou stavby 

Rozdíl stavu 
s a bez 

obslužné 
dopravy stavby  

Pouze obslužná 
doprava stavby 

Hygienický limit 
hluku 

7:00–21:00 hod. 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Den 
∆ 

(dB) 

Den 
LAeq,s 

(dB) 

Den 
LAeq,s 

(dB) 

V1 
3,0 45,7 46,2 0,5 38,3 65 
6,0 46,2 46,8 0,6 39,0 65 

V2 
3,0 48,5 49,2 0,7 41,6 65 
6,0 50,1 50,8 0,7 43,4 65 

V3 
3,0 44,2 44,5 0,3 35,5 65 
6,0 44,7 45,1 0,4 36,3 65 

V4 
3,0 58,7 59,5 0,8 52,5 65 
6,0 59,0 59,8 0,8 52,7 65 

V5 
3,0 57,6 58,4 0,8 51,4 65 
6,0 58,1 58,9 0,8 51,8 65 

V6 
3,0 42,6 42,8 0,2 33,0 65 
6,0 42,9 43,0 0,1 33,3 65 

V7 
3,0 42,6 43,0 0,4 34,1 65 
6,0 43,5 43,9 0,4 35,5 65 

V8 
3,0 42,0 42,2 0,2 32,9 65 
6,0 42,3 42,5 0,2 33,3 65 

V9 
3,0 42,6 42,9 0,3 34,6 65 
6,0 42,9 43,3 0,4 35,1 65 

Z výsledků výpočtu akustické situace je patrné, že hluk ze samotné obslužné dopravy stavby je nižší než 
hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti (LAeq,s = 65 dB). Dále je z vypočtených hodnot 
patrné, že ve výpočtových bodech vlivem uvažované maximální obslužné dopravě stavby dojde 
k nehodnotitelnému nárůstu ekvivalentních hladin akustického tlaku A oproti stavu bez obslužné dopravy 
stavby (nárůst do 0,8 dB). 

Poznámka: Změna v intervalu 0,1–0,9 dB je podle metodického návodu veřejně přístupného na stránkách 
www.nrl.cz: „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví 
před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ a v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. považována za nehodnotitelnou změnu stavu. 

V jednotlivých etapách výstavby budou používány stavební stroje, které jsou posuzovány jako bodové 
nebo liniové zdroje hluku. Pro výpočet jsou uvažovány dva modely. 

Posuzované modely reprezentují nejnepříznivější akustickou situaci v rámci výstavby záměru.  

Počty strojů s časovým nasazením odpovídající dané etapě a akustické parametry strojů používaných při 
výstavbě jsou uvedeny v Akustické studii (Příloha č. 2). 

V následující tabulce jsou vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro oba modely se 
stacionárními a liniovými zdroji hluku na staveništi. V obou modelech je rovněž uvažován pohyb NA po 
staveništi. 
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Tabulka 25 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro oba modely se stacionárními a liniovými 

zdroji hluku na staveništi, včetně obslužné NA dopravy stavby 
V
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n
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(m

) 

Model 2 
Rok 2015 

Model 3 
Rok 2015 

Hygienický limit hluku 
7:00–21:00 h 

Den 
LAeq,14h 

(dB) 

Den 
LAeq,14h 

(dB) 

Den 
LAeq,s 

(dB) 

V1 
3,0 64,8 64,4 65 
6,0 64,7 64,3 65 

V2 
3,0 63,7 64,8 65 
6,0 63,7 64,7 65 

V3 
3,0 60,1 55,4 65 
6,0 60,4 55,6 65 

V4 
3,0 49,2 49,0 65 
6,0 49,1 49,1 65 

V6 
3,0 53,3 48,0 65 
6,0 53,2 48,1 65 

V7 
3,0 53,8 51,0 65 
6,0 54,2 51,5 65 

V8 
3,0 51,3 47,5 65 
6,0 51,4 47,7 65 

V9 
3,0 52,1 49,7 65 
6,0 52,0 49,1 65 

Vliv vyhodnocení příspěvku nákladní automobilové dopravy  

Z hlediska vlivu nákladní dopravy na akustickou situaci bylo provedeno vyhodnocení pro nejhorší fázi 
výstavby (fáze zemních prací). 

Z výsledků akustické studie je patrné, že ve všech výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru 
staveb pro oba modely je hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB pro denní 
dobu výpočtově dodržen, popř. se hodnoty pohybují na hranici hygienického limitu při uvažování 
přesnosti výsledku výpočtu. 

Podrobnější posouzení bude provedeno v dalších stupních projektové dokumentace na základě 
upřesněných vstupních parametrů výpočtu. 

Protihluková opatření 

V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru jsou navržena následující obecná akustická opatření. 

• Maximálně 6 jízd nákladních automobilů (NA)/h (84 jízd NA/den), tj. 12 jízd NA za hodinu oběma 
směry (168 jízd NA/den oběma směry). 

• V noční době nesmí probíhat venkovní stavební práce. 

• V noční době nesmí být v provozu obslužná doprava staveniště. 

• Stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba volit v souladu s akustickou studií. Dodavatel stavby by 
měl při nasazování stavebních strojů respektovat požadavky na emise strojů uváděné v této akustické 
studii, ale především v akustické studii vypracované pro dokumentaci k územnímu řízení, resp. 
stavebnímu povolení v případě, že by došlo k jejímu zpřesnění. 
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• V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpřesnit akustické výpočty pro hluk ze stavební 
činnosti upřesněných v případě, že dojde k upřesnění vstupních parametrů výpočtu (harmonogram 
stavby). 

• Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor. 

• Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých 
fází výstavby. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné 
činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se takto vznikající stres a 
nepohoda. Vhodné by bylo stanovení kontaktní osoby, na kterou by se postižení občané mohli obrátit 
s případnými žádostmi a stížnostmi. 

Shrnutí – fáze výstavby 

Ve fázi výstavby lze očekávat dodržení hygienického limitu 65 dB, popř. se hodnoty budou 
pohybovat na hranici hygienického limitu. 

Fáze provozu  

Pro fázi provozu záměru byly počítány následující situace: 

Stav v roce 2015 bez záměru – výpočet akustické situace z provozu silniční dopravy bez obslužné 
dopravy záměru včetně provozu autobusů MHD; 

Stav v roce 2015 se záměrem – výpočet akustické situace z provozu silniční dopravy s obslužnou 
dopravou záměru včetně provozu autobusů MHD; 

Stav v roce 2015 pouze záměr – výpočet akustické situace pouze z provozu s obslužnou dopravou 
záměru; 

Výpočet akustické situace z provozu stacionárních zdrojů hluku objektu záměru, z provozu na účelových 
komunikacích a z provozu na parkovišti záměru; 

Výsledky výpočtu z provozu automobilové dopravy 

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé 
výpočtové stavy. Ve výpočtových stavech (kromě stavu D) jsou uvažovány intenzity MHD (autobusy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cent rum s lužeb Dobř i chov i ce  
Oznámení záměru dle z. 100/2001 Sb., v platném znění  

– E K O L A group, spol. s r. o. – 71

Tabulka 26 Výsledky výpočtu z provozu silniční dopravy ve zvolených kontrolních výpočtových bodech pro 

výpočtové stavy A. až D. 
V

ýp
oč

to
vý

 b
od

 

V
ýš

ka
 b

od
u 

na
d 

te
ré

ne
m

 
(m

) 

A. 
PAS 

rok 2012 

B. 
Stav v roce 

2015 
bez záměru 

C. 
stav v roce 

2015 
se záměrem 

Rozdíl 
stavu 

C. – B. 

D. 
stav v roce 

2015 
pouze záměr 

Hygienický 
limit hluku 

Den 
LAeq,16

h 

(dB) 

Noc 
LAeq,8

h 

(dB) 

Den 
LAeq,16

h 

(dB) 

Noc 
LAeq,8

h 

(dB) 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Noc 
LAeq,8

h 

(dB) 

Den 
∆ 

(dB
) 

Noc 
∆ 

(dB) 

Den 
LAeq,16

h 

(dB) 

Noc 
LAeq,8h 

(dB) 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Noc 
LAeq,8h 

(dB) 

V1 
3,0 45,6 38,0 45,6 38,1 44,1 36,2 -1,5 -1,9 31,2 11,8 70 60 

6,0 46,2 38,5 46,2 38,7 45,4 37,5 -0,8 -1,2 33,5 13,4 70 60 

V2 
3,0 48,5 40,8 48,5 41,0 48,1 40,2 -0,4 -0,8 36,4 16,6 70 60 

6,0 50,1 42,4 50,1 42,6 49,9 42,0 -0,2 -0,6 38,2 18,4 70 60 

V3 
3,0 44,1 36,5 44,1 36,6 43,0 35,1 -1,1 -1,5 30,5 < 10,0 70 60 

6,0 44,7 37,0 44,7 37,2 44,3 36,4 -0,4 -0,8 32,0 11,0 70 60 

V4 
3,0 58,7 51,0 58,7 51,2 59,2 51,2 0,5 0,0 47,7 28,2 70 60 

6,0 59,0 51,3 59,0 51,5 59,4 51,5 0,4 0,0 47,9 28,4 70 60 

V5 
3,0 57,6 49,9 57,6 50,1 58,0 50,1 0,4 0,0 46,5 27,1 70 60 

6,0 58,1 50,4 58,1 50,6 58,5 50,6 0,4 0,0 47,0 27,6 70 60 

V6 
3,0 42,5 34,8 42,5 35,0 42,4 34,5 -0,1 -0,5 29,7 < 10,0 70 60 

6,0 42,8 35,2 42,8 35,3 42,8 34,9 0,0 -0,4 30,2 < 10,0 70 60 

V7 
3,0 42,6 34,9 42,6 35,1 42,2 34,3 -0,4 -0,8 29,9 < 10,0 70 60 

6,0 43,5 35,8 43,5 36,0 43,2 35,3 -0,3 -0,7 31,1 10,5 70 60 

V8 
3,0 41,9 34,2 41,9 34,4 41,9 34,1 0 -0,7 29,5 < 10,0 70 60 

6,0 42,2 34,5 42,2 34,7 42,2 34,3 0,0 -0,3 29,8 < 10,0 70 60 

V9 
3,0 42,5 34,8 42,5 35,0 42,5 34,6 0,0 -0,4 30,4 < 10,0 70 60 

6,0 42,8 35,2 42,8 35,3 42,9 35,0 0,1 -0,3 30,9 10,4 70 60 

V10* 3,0 63,0 55,4 63,0 55,5 63,3 55,5 0,3 0,0 49,6 - 70 60 

V11* 
3,0 63,7 56,1 63,7 56,2 64,0 56,2 0,3 0,0 50,3 - 70 60 

6,0 63,1 55,5 63,1 55,6 63,4 55,6 0,3 0,0 49,7 - 70 60 

* Ve výpočtových bodech V10 a V11 nebyl pro variantu D. řešen hluk z dopravy pro noční dobu, protože v noční 

době není uvažováno na komunikaci Květoslava Mašity s obslužnou dopravou objektu CENTRUM SLUŽEB 

DOBŘICHOVICE. 

 

Výhledový rok 2015 – bez posuzovaného záměru 

Vypočtené hodnoty LAeq,16h z provozu silniční dopravy se ve zvolených výpočtových bodech v denní době 
pohybují v intervalu 41,9–63,7 dB. V noční době se vypočtené hodnoty LAeq,8h pohybují v intervalu 34,4–
56,2 dB. 

Ve všech výpočtových bodech situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb je vypočtená 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A nižší než hygienický limit hluku pro denní i noční dobu pro 
starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16h = 70 dB, LAeq,8h = 60 dB). 
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Výhledový rok 2015 – s posuzovaným záměrem 

Vypočtené hodnoty LAeq,16h z provozu silniční dopravy ve zvolených výpočtových bodech se v denní době 
pohybují v intervalu 41,9–64,0 dB. V noční době se vypočtené hodnoty LAeq,8h pohybují v intervalu 34,1–
56,2 dB. 

Ve všech výpočtových bodech situovaných v chráněném venkovním prostoru staveb je vypočtená 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A nižší než hygienický limit hluku pro denní i noční dobu pro 
starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16h = 70 dB, LAeq,8h = 60 dB). 

Výhledový rok 2015 – rozdíl mezi stavy se záměrem a bez záměru 

Vlivem provozu dopravy záměru dojde k maximálnímu nárůstu do +0,5 dB. Změna v intervalu 0,1–0,9 
dB je podle metodického návodu schváleného hlavním hygienikem ČR považována za nehodnotitelnou 
změnu stavu. 

Ve výpočtovém bodu V1 až V3 a V6 až V9 dochází po postavení záměru k poklesu ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A z pozemní dopravy až o -1,9 dB. Tento pokles je způsoben částečným odstíněním 
hluku z pozemní dopravy na ulici Tyršova a Květoslava Mašity novými objeky „Centrum služeb 
Dobřichovice“. 

Výhledový rok 2015 – pouze posuzovaný záměr 

Z vypočtených hodnot pouze z provozu záměru je patrné, že v denní době nedochází v žádném 
výpočtovém bodu k překročení 55 dB a v noční době 45 dB (hygienický limit pro hluk z dopravy na 
silnicích III. třídy). 

Výsledky výpočtu ze stacionárních zdrojů, parkovišť a z účelových komunikací 

Výpočet je proveden ve výpočtových bodech V1 až V4 a V6 až V9, které jsou situovány v blízkosti 
objektu záměru. Popis bodů je uveden v Akustické studii (Příloha č. 2).  

V denní době je v provozu VZT objektu a tepelná čerpadla a v noční době jsou v provozu pouze tepelná 
čerpadla. Zásobování, provoz obslužné dopravy a pohyb na parkovištích je uvažován pouze v denní době 
od 6:00 do 22:00 hod. 

V rámci denní doby je ve výpočtu z provozu zdrojů hluku záměru zahrnuta i manipulace s nákupními 
vozíky po parkovacích plochách a pohyb s klecovými vozíky pro zásobování. 

Ve výpočtu je rovněž zahrnut provoz na obslužných komunikacích a parkovištích záměru.  
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Tabulka 27 Výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech pro provoz stacionárních zdrojů, včetně 
obslužné dopravy na účelové komunikaci a parkovištích záměru a manipulace nákupních a klecových vozíků 

V
ýp

oč
to

vý
 b

od
 

V
ýš

ka
 b

od
u 

na
d 

te
ré

ne
m

 
(m

) 

E. 
Výpočet akustické situace 
při provozu stacionárních 

zdrojů a provozu na 
účelové komunikaci 

a parkovištích 
a manipulace nákup. 

vozíků 

Hygienický limit 
hluku 

Den 
LAeq,8h 

(dB) 

Noc 
LAeq,1h 

(dB) 

Den 
LAeq,8h 

(dB) 

Noc 
LAeq,1h 

(dB) 

V1 
3,0 44,1 34,8 50 40 
6,0 45,5 36,4 50 40 

V2 
3,0 43,1 37,3 50 40 
6,0 45,1 38,5 50 40 

V3 
3,0 44,7 31,4 50 40 
6,0 45,5 32,8 50 40 

V4 
3,0 38,3 21,0 50 40 
6,0 39,1 21,5 50 40 

V6 
3,0 38,5 30,5 50 40 
6,0 39,1 30,6 50 40 

V7 
3,0 38,2 25,5 50 40 
6,0 39,5 26,2 50 40 

V8 
3,0 36,7 24,6 50 40 
6,0 37,0 24,9 50 40 

V9 
3,0 37,4 25,5 50 40 
6,0 37,9 25,6 50 40 

 

Z vypočítaných hodnot pro posouzení provozu stacionárních zdrojů včetně dopravy na obslužných 
komunikacích, parkoviště a zásobování a manipulace s nákupními a klecovými vozíky je patrné, že 
v denní, resp. v noční době je hygienický limit hluku (LAeq,8h = 50 dB, resp. LAeq,1h = 40 dB) v nejbližších 
chráněných venkovních prostorech staveb výpočtově dodržen.  

V  následující tabulce je řešen výpočet pro případ použití plného oplocení před tepelnými čerpadly o 
min. výšce 3 m. Plné oplocení je z přivrácené strany směrem k čerpadlům pohltivé. Podrobnější 
specifikace plného oplocení bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. 
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Tabulka 28 Výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech pro provoz stacionárních zdrojů, včetně 
obslužné dopravy na účelové komunikaci a parkovištích záměru a manipulace nákupních a klecových vozíků  

V
ýp

oč
to

vý
 b

od
 

V
ýš

ka
 b

od
u 

na
d 

te
ré

ne
m

 
(m

) 

E. 
 Výpočet akustické 

situace při provozu 
stacionárních zdrojů a provozu 

na účelové komunikaci a 
parkovištích a manipulace 

nákupních a klecových vozíků  

Hygienický limit hluku 

Den 
LAeq,8h 

(dB) 

Noc 
LAeq,1h 

(dB) 

Den 
LAeq,8h 

(dB) 

Noc 
LAeq,1h 

(dB) 

V1 
3,0 47,0 35,3 50 40 
6,0 47,9 36,4 50 40 

V2 
3,0 41,8 32,7 50 40 
6,0 45,2 35,0 50 40 

V3 
3,0 44,4 33,8 50 40 
6,0 45,8 35,9 50 40 

V4 
3,0 40,0 24,9 50 40 
6,0 40,6 24,7 50 40 

V6 
3,0 38,9 30,5 50 40 
6,0 39,6 32,1 50 40 

V7 
3,0 39,4 29,6 50 40 
6,0 40,3 30,4 50 40 

V8 
3,0 37,4 30,1  50 40 
6,0 37,6 30,2 50 40 

V9 
3,0 38,0 29,6 50 40 
6,0 38,4 29,9 50 40 

Shrnutí – fáze provozu 

Ze závěrů akustické studie vyplývá, že z vypočítaných hodnot pro posouzení provozu stacionárních 
zdrojů včetně dopravy na obslužných komunikacích, parkovišti, zásobování a manipulace s nákupními a 
klecovými vozíky je patrné, že v denní i v noční době je hygienický limit hluku (LAeq,8h  = 50 dB/ LAeq,1h = 
40 dB) v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb výpočtově dodržen. 

Závěr  

Akustická studie prokázala technickou realizovatelnost záměru a byla provedena v souladu s 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění. 

Z výsledků výpočtů akustické studie lze vyvodit závěr, že realizace posuzovaného záměru  je  
ve vztahu k vlivům na akustickou situaci realizovatelná. Je však nutné respektovat navržená 
ochranná opatření uvedená v kap. D. IV. tohoto oznámení. 
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D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima 

Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované Rozptylové studie, která tvoří 
samostatnou Přílohu č. 3 předkládaného oznámení. 

Imisní limity 

Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují přípustnou 
úroveň znečištění ovzduší. Imisní limity znečišťujících látek jsou stanoveny v příloze 1 k zákonu 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V tabulce níže jsou uvedeny imisní limity vybraných znečišťujících 
látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí. 

Tabulka 29 Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení  

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 
Imisní limit 

(µg.m-3) 
Přípustná četnost překročení za 

kalendářní rok 
benzen 1 kalendářní rok 5 - 

benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 (ng.m-3) - 

CO 
Maximální denní 

osmihodinový průměr 
10 000 - 

NO2 1 hodina 200 18 
NO2 1 kalendářní rok 40 - 
PM2,5 1 kalendářní rok 25 - 
PM10 24 hodin 50 35 
PM10 1 kalendářní rok 40 - 

Poznámka: Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových 

klouzavých průměrů. Tyto průměry se počítají z hodinových údajů. 

Hodnocené polutanty 

S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného záměru byly  
v rámci této studie sledovány tyto znečišťující látky: oxidu dusičitého, benzenu, benzo(a)pyren, 
suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 a oxid uhelnatý. 

Výpočtové body, výpočtový program 

Hodnoty koncentrací znečišťujících látek byly počítány v referenčních bodech. Zájmové území bylo 
vymezeno mapovým výřezem – obdélníkem 2,2 x 1,7 km. Plocha zájmového území byla pokryta 
pravidelnou sítí referenčních bodů s krokem 50 metrů. Síť referenčních bodů obsahovala 
celkem 1 575 bodů. V zájmovém území bylo umístěno 9 vybraných referenčních bodů mimo pravidelnou 
síť referenčních bodů. Vybrané referenční body reprezentovaly obytnou zástavbu vzhledem 
k uvažovaným zdrojům znečišťování. 

Umístění výpočtových bodů je znázorněno v Příloze č. 3 předkládaného oznámení. 

Rozptylová studie byla zpracována podle metodiky SYMOS´97.  

Vliv záměru na kvalitu ovzduší je možné rozdělit na fázi výstavby a fázi provozu záměru.  

Vliv záměru na ovzduší ve fázi výstavby je spojen především se zemními pracemi a dále s pohybem a 
činností stavebních mechanismů z dopravní obsluhy staveniště. 

Z hlediska vlivů na ovzduší ve fázi provozu bude mít rozhodující vliv osobní automobilová doprava. 
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Vyhodnocení – fáze výstavby 

Krátkodobým zdrojem znečišťování ovzduší bude fáze výstavby záměru. Plánovaný začátek výstavby je 
v roce 2013 a konec v roce 2015. 

Obecně se z hlediska znečištění ovzduší posuzuje nejhorší možná fáze výstavby. Nejvyšší emise 
znečišťujících látek jsou zpravidla v etapě výkopových prací, kdy je manipulováno s největším 
množstvím zeminy. V souvislosti s manipulací zeminy vznikají emise prachových částic. Při této etapě 
výstavby se předpokládá i největší součinnost stavební techniky. 

V případě výstavby záměru bude nejhorší fází výstavby z hlediska emisí etapa zemních prací. Tato etapa 
bude probíhat 40 dní. 

V etapě zemních prací lze předpokládat emise z motorů stavební techniky uvnitř areálu výstavby (bagry, 
buldozery, nákladní automobily atd.) a mimo areál (vozidla obslužné staveništní dopravy). 

Největším zdrojem emisí prachu bude otevřená plocha staveniště a manipulace se zeminou. Nadměrnou 
prašnost je nutné eliminovat opatřeními snižování emisí prašnosti jako:  

• Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi; 

• Zakrýt nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou; 

• Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění; 

• V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění uskladněné 
zeminy a zkrápění příjezdových cest. 

V následující tabulce jsou uvedeny imisní příspěvky ve fázi výstavby. 

Tabulka 30 Vyhodnocení fáze výstavby  

Refer. 
bod 

IHr BZN 
(µg.m-3) 

IHr NO 2 
(µg.m-3) 

IHr PM 2,5 
(µg.m-3) 

IHr PM 10 
(µg.m-3) 

IHd PM 10 
(µg.m-3) 

IHk CO  
(µg.m-3) 

IHk NO 2  
(µg.m-3) 

V1 0,002 0,102 0,045 0,056 8,589 15,955 10,484 
V2 0,001 0,043 0,035 0,043 11,675 20,375 10,890 
V3 0,002 0,108 0,102 0,126 18,420 33,418 15,380 
V4 0,001 0,042 0,111 0,137 19,337 35,131 12,273 
V5 0,002 0,160 0,235 0,290 26,350 51,119 19,078 
V6 0,003 0,250 0,395 0,487 29,470 76,852 29,649 
V7 0,002 0,162 0,343 0,424 26,894 58,294 19,913 
V8 0,001 0,048 0,112 0,138 18,926 34,420 11,542 
V9 0,001 0,031 0,048 0,059 11,692 19,750 10,989 

Max.    
(1-9) 

0,003 0,250 0,395 0,487 29,470 76,852 29,649 

Max. 
(síť) 

0,008 0,546 0,707 0,873 35,919 88,472 31,341 

Imisní 
limit 

5 40 25 40 50 10 000 200 

Benzen 

Imisní příspěvek k ročním koncentracím benzenu se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,003 
µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,008 µg.m-3 (do 0,2 % imisního limitu). 
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Oxid uhelnatý 

Imisní příspěvek k maximálním osmihodinovým koncentracím CO se v referenčních bodech mimo síť 
pohyboval do 76,852 µg.m-3 (do 0,8 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 88,472 µg.m-3 
(do 0,9 % imisního limitu). 

Oxid dusičitý 

Imisní příspěvek k ročním koncentracím NO2 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,250 
µg.m-3 (do 0,6 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,546 µg.m-3 (do 1,4 % imisního limitu). 
Imisní příspěvek k maximálním hodinovým koncentracím NO2 se v referenčních bodech mimo síť 
pohyboval do 29,649 µg.m-3 (do 14,8 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 31,341 µg.m-3 (do 
15,7 % imisního limitu). 

Suspendované částice PM2,5 

Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM2,5 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,395 
µg.m-3 (do 1,6 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,707 µg.m-3 (do 2,8 % imisního limitu). 

Suspendované částice PM10 

Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,487 
µg.m-3 (do 1,2 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,873 µg.m-3 (do 2,2 % imisního limitu). 
Imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť 
pohyboval do 29,470 µg.m-3 (do 58,9 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 35,919 µg.m-3 (do 
71,8 % imisního limitu). 

Shrnutí – fáze výstavby 

Nejvyšší imisní příspěvky průměrných ročních koncentrací všech znečišťujících látek byly 
vypočteny v referenčních bodech pravidelné sítě mimo obytnou zástavbu zájmového území. 
Nejvyšší imisní příspěvky maximálních osmihodinových koncentrací CO a maximálních denních 
koncentrací PM10 byly vypočteny ve stejných referenčních bodech. Tyto referenční body byly 
umístěny v areálu stavby záměru. 

Nejvyšší imisní příspěvky maximálních hodinových koncentrací NO2 byly vypočteny v referenčních 
bodech pravidelné sítě mimo vybranou obytnou zástavbu zájmového území. Referenční body byly 
umístěny jihozápadně od areálu stavby záměru, směrem k ulicím Pod Penzionátem a Krajníkova. 

Výstavba záměru nebude znamenat, při dodržování opatření snižování emisí sekundární prašnosti 
(viz kapitola D. IV), výraznější ovlivnění stávající imisní situace zájmového území. Vypočtené 
imisní příspěvky všech znečišťujících látek jsou malé a málo významné. 

Vyhodnocení – fáze provozu 

V rozptylové studii, která je přílohou č. 2 oznámení, byl hodnocen samotný příspěvek záměru na kvalitu 
ovzduší v roce 2015, kdy je předpokládáno zprovoznění záměru. Ze studie vyplývají tyto závěry: 
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Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace 

Imisní příspěvek záměru k ročním koncentracím NO2 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval 
do 0,036 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,066 µg.m-3 (do 0,2 % imisního 
limitu). 

Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace 

Imisní příspěvek k maximálním hodinovým koncentracím NO2 se v referenčních bodech mimo síť 
pohyboval do 0,784 µg.m-3 (do 0,4 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,875 µg.m-3 (do 0,4 
% imisního limitu). 

Benzen – průměrné roční koncentrace 

Imisní příspěvek k ročním koncentracím benzenu se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,007 
µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,014 µg.m-3 (do 0,3 % imisního limitu). 

Benzo(a)pyren – průměrné roční koncentrace 

Imisní příspěvek k ročním koncentracím benzo(a)pyrenu se v referenčních bodech mimo síť pohyboval 
do 0,000024 ng.m-3 (do 0,002 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě  
do 0,000036 ng.m-3 (do 0,004 %  imisního limitu). 

Suspendované částice frakce PM10 – průměrné roční koncentrace 

Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,017 
µg.m-3 (do 0,04 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,034 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu). 

Suspendované částice frakce PM10 – maximální denní koncentrace 

Imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť 
pohyboval do 0,094 µg.m-3 (do 0,2 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,135 µg.m-3 (do 0,3 
% imisního limitu). 

Suspendované částice frakce PM2,5 – průměrné roční koncentrace 

Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM2,5 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,014 
µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,027 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu). 

Oxid uhelnatý – maximální hodinové koncentrace 

Imisní příspěvek k maximálním osmihodinovým koncentracím CO se v referenčních bodech mimo síť 
pohyboval do 5,917 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 28,867 µg.m-3 
(do 0,3 % imisního limitu). 

Shrnutí – fáze provozu 

Ve stávajícím stavu (měření pro rok 2012) dochází v západní části zájmového území 
k překračování imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a ke 
krátkodobému překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. Imisní limity 
ostatních řešených znečišťujících látek nejsou překračovány. 

Ve výhledovém stavu (rok 2015) provozu záměru bude v zájmovém území docházet k překračování 
stejných imisních limitů jako ve stávající imisní situaci. 
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K překračování imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a ke 
krátkodobému překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 dochází 
vlivem zvýšeného stávajícího imisního pozadí v zájmovém území. 

Provoz záměru nebude znamenat výraznější ovlivnění stávající imisní situace zájmového území. 
Vypočtené imisní příspěvky všech znečišťujících látek z provozu záměru jsou nízké (do 0,4 % 
imisního limitu). 

Z výsledků výpočtů rozptylové studie lze vyvodit závěr, že realizace posuzovaného záměru  je  
ve vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší realizovatelná. 

Závěr  

Výstavba a provoz záměru nebude znamenat výraznější ovlivnění stávající imisní situace 
zájmového území. Vypočtené imisní příspěvky všech znečišťujících látek jsou nízké. 

Z výsledků výpočtů rozptylové studie lze vyvodit závěr, že realizace posuzovaného záměru  je  
ve vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší realizovatelná. Je však nutné respektovat navržená ochranná 
opatření uvedená v kap. D. IV. tohoto oznámení. 

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody 

Fáze výstavby 

Potřeba vody 

Staveniště bude ve fázi výstavby napojeno na stávající vodovod. Vodovodní řad se nachází v ulici Pod 
Strání. Voda potřebná pro provoz zařízení staveniště bude zajištěna vybudováním staveništní přípojky 
vody napojenou na tento stávající vodovod. 

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

Ve fázi výstavby bude využívána rovněž technologická voda, a to především na výrobu betonových  
a maltových směsí a ošetřování betonu ve fázi tuhnutí.  

Odpadní vody 

Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude probíhat 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. V současném stavu projektu není možné kvantifikovat množství splaškových vod ve fázi 
výstavby. Bude upřesněno na základě počtu pracovníků na stavbě v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

Ve fázi výstavby se dá předpokládat, že bude naražena hladina podzemní vody. Hladina podzemní vody 
se nachází mělce pod povrchem terénu, tj. v hloubce 1,2 až 1,65 m pod stávajícím terénem. Hladina 
spodní vody tak bude ovlivňovat stavební a výkopové práce. 
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Podzemní voda obsažená ve zvodnělé vrstvě stavební jámy bude vedena do areálové kanalizace se 
zaústěním do záchytné jímky s přípravou pro budoucí napojení do tlakové veřejné kanalizace. Do doby 
zkapacitnění ČOV Dobřichovice bude jímka využívána jako jímka s vývozem. 

Odpadní vody musí svou kvalitou splňovat limity dané kanalizačním řádem. Bude kontrolováno 
průběžným monitoringem na staveništi. Pokud rozbor vody likvidované ze stavební jámy neprokáže 
splnění podmínek kanalizačního řádu na vody vypouštěné do systému kanalizace, bude navrženo takové 
zařízení na úpravu čerpané vody (např. sanační stanice), aby jimi ošetřená a následně vypouštěná voda 
tyto požadavky splňovala.  

Vzhledem ke stávající kvalitě podzemní vody v zájmovém území se nepředpokládá, že by odpadní vody 
ze stavební jámy byly nadlimitně zatíženy. 

Přesné množství odpadních spodních vod ve fázi výstavby není známo. Bude určeno v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

Odpadní dešťové vody ze stavební jámy budou rovněž vedeny do areálové kanalizace se zaústěním do 
záchytné jímky s přípravou pro budoucí napojení do tlakové veřejné kanalizace. Vzhledem k tomu, že 
jakost těchto vod může být zhoršena zejména přítomností nerozpuštěných látek, případně nepolárními 
extrahovatelnými látkami z možných úkapů ze stavební mechanizace, budou odpadní vody před 
vypuštěním do kanalizace předčištěny pomocí usazovacích jímek, ve kterých bude zbavena nečistot 
způsobujících zanesení kanalizace. Kaly budou následně odváženy na skládku k tomu účelu určenou. 
Jakost odpadních vod vypouštěných do kanalizace bude splňovat limity schválené dle kanalizačního řádu. 

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. Kaly budou následně odváženy na skládku k tomu určenou. 

Fáze provozu 

Potřeba vody 

V obci Dobřichovice je vybudována veřejná vodovodní síť. Vodovodní řad se nachází v ulici Pod Strání. 
Areál Centra služeb Dobřichovice bude napojen vodovodní přípojkou DN 80 na vodovodní řad v ulici 
Pod Strání. 

Množství potřebné pitné vody se bude odvíjet od počtu zaměstnaných osob. 

Spotřeba vody stanovená podle směrnice č. 9/73 MVLH ČSR a MZ ČSR, příloha A je 150 l/os./den. 

Provoz posuzovaného záměru s sebou přinese produkci dešťových i splaškových odpadních vod.  

Odpadní vody 

Areál Centra služeb Dobřichovice bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci, avšak do 
zkapacitnění ČOV Dobřichovice bude likvidace splaškových odpadních vod realizována jímáním v 
podzemní zdržovací nádrži o velikosti 30 m3 s odvozem fekálním vozem (o objemu 10–20m3) na nejbližší 
ČOV s dostatečnou kapacitou, pravděpodobně do obce Černošice. Zdržovací nádrž bude navržena podle 
ČSN 75 6081. 

Areál Centra služeb Dobřichovice bude napojen tlakovou kanalizační přípojkou DN 80 na tlakovou stoku 
v ulici Pod Strání.  

Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat spotřebě pitné vody. 
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Odvod splaškových odpadních vod z kuchyně restaurační části do systému splaškové kanalizace bude 
veden přes lapák tuků ve venkovním provedení.  

Dešťové vody 

Všechny dešťové vody jsou ve stávajícím stavu zasakovány. Ve fázi provozu množství dešťových vod 
v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru naroste.  

Likvidace dešťových vod bude probíhat pomocí vsakování s retencí na pozemku investora. Vsakování 
bude realizováno formou mělkých vsakovacích rýh či drénů, jejichž dno s aktivní vsakovací plochou bude 
situováno pod tělesem násypu do prostředí fluviálních písčitých jílů GT1, nejméně 1 m nad hladinou 
podzemní vody.  

Vsakovací systém je navržen podle výsledků geologického průzkumu. Jedná se o vsakovací galerii s 
retencí o objemu 300 m3. Vsakování bude realizováno formou galerie se vsakováním do prostředí 
propustných štěrků v hloubce kolem 3 m pod terénem. Protože jsou tyto štěrky zvodnělé, bude vsakovací 
objekt vyplněn štěrkodrtí. Vsakování bude probíhat na hladinu podzemní vody přes tuto štěrkodrť.  

Odvod dešťových vod ze střech objektů bude odpadním potrubím do svodného potrubí dešťové 
kanalizace, která povede dále do vsakovací galerie. Dešťové vody z komunikací, parkovacích ploch, 
chodníků a zpevněných pochozích ploch budou svedeny do vsakovacího systému.  

Technologické odpadní vody  

Při čištění podlah v podzemních garážích budou vznikat technologické odpadní vody. Tyto vody nebudou 
odváděny do kanalizace, ale budou shromaždovány v bezodtoké jímce. Ta bude dle potřeby odčerpávána 
a odvážena specializovanou firmou. 

S použitím centrálního odlučovače ropných látek (lapák olejů, LOP) se nepočítá. Zamezení vtoku 
zaolejovaných vod do vsakovacího systému bude řešeno osazením plnoprůtokového uzavíracího ventilu 
před akumulační nádrží. V případě havárie bude ventil uzavřen, aby nedošlo k zatečení zaolejovaných 
vod do vsakovacího systému.  

Ovlivnění jakosti a množství vod 

V souvislosti s provozem posuzovaného záměru se nepředpokládá kvalitativní ovlivnění povrchových ani 
podzemních vod.  

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod 

Záměrem nebude dotčeno pásmo hygienické ochrany vod (PHO) ani oblast přirozené akumulace vod 
(CHOPAV). 

Povodně 

Možnost vzniku povodňové situace je zpracována v hydrotechnickém posouzení v příloze č. 7.  

Posuzovaná lokalita výstavby Centra služeb Dobřichovice leží na pravém břehu toku řeky 
Berounky a nenachází se v záplavovém území Q100 Berounky. Podél východní části zájmového území 
prochází bezejmenná vodoteč, která podtéká dopravní komunikaci Dobřichovice – Všenory a železniční 
trať Praha – Beroun a ústí na pravém břehu do Berounky.  

Při průchodu velkých vod na Berounce větších než Q100 může v této lokalitě dojít k zatopení propustků 
pod dopravní komunikací a železniční tratí a k vytvoření zpětného vzdutí vody, které může zpomalit 
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odtok vody z koryta bezejmenné vodoteče a může vést k lokálnímu zatopení průlehů v okolí břehů koryta, 
které však není podstatné z hlediska ovlivnění odtokových poměrů bezejmenné vodoteče stavbou záměru. 
To znamená, že příčinou zaplavení průlehů na okolních pozemcích záměru je souběh povodní na 
Berounce a bezejmenné vodoteči, malá průtočná kapacita propustků pod státní komunikací a železniční 
dráhou a malá průtočná kapacita koryta bezejmenné vodoteče. Stavba záměru není příčinou možných 
zvýšení hladin velkých vod na bezejmenné vodoteči.  

Při průchodu velkých vod na Berounce v posuzovaném úseku dochází k průtočným rychlostem cca 2 m/s, 
které odpovídají běžnému splaveninovému a plaveninovému režimu při průchodu velkých vod. Při 
průchodu velkých vod na Berounce v posuzovaném úseku dochází k říčnímu proudění. Nedochází ke 
vzniku vodních skoků a bystřinného proudění. 

Výstavbou Centra služeb Dobřichovice nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v Berounce ani 
v bezejmenné vodoteči podél východní části zájmového území výstavby. Stavba nezvýší úroveň hladiny 
vody v bezejmenné vodoteči a na okolních pozemcích při průchodu povodňových průtoků a realizací 
záměru nedojde k plošnému rozlití vody na okolních pozemcích. Odtok vody z lokální srážky zpomalí 
v zájmové lokalitě retence v suterénních garážích Centra služeb Dobřichovice. 

Závěr 

Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat 
riziko pro životní prostředí v daném území. Je však nutné respektovat navržená ochranná opatření 
uvedená v kap. D.IV. tohoto oznámení. 

D. I. 7. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Pozemek č. parc. 2233 má BPEJ 45900 o výměře 16 709 m2 a 45500 o výměře 22 m2. Dotčený pozemek 
je z větší části zařazen do II. třídy ochrany (BPEJ 45900). Jedná se o zemědělské půdy, které mají v rámci 
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na 
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné). Z menší části je pozemek č. parc. 2233 zařazen do 
IV. třídy ochrany (BPEJ 45500, půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu). 

Výstavbou záměru dojde k trvalému záboru půdy. Pozemek je tedy nutné trvale vyjmout ze ZPF, dle § 9 
odst. 3, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. K odnětí půdy 
ze ZPF je nutný souhlas orgánu zemědělského půdního fondu. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF 
podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít. Podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění 
budou k žádosti připojeny všechny zákonem požadované náležitosti. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze 
ZPF bude podána v dalších fázích projektových příprav, v rámci samostatného správního řízení. 

V území nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 

Znečištění půdy 

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd 
povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). Ke znečištění půdy může 
dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí 
lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou 
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veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při 
manipulaci s těmito látkami. 

Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto 
riziko minimální. 

Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně místní 
topografie nedojde. Stávající území je rovinaté a vlivem realizace záměru nedojde k významnému 
ovlivnění stability terénu. Stabilita půdy nebude ohrožena sesuvy ani poddolováním. 

Případné snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených 
opatření (viz kap. D. IV.). 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V posuzovaném území ani v jeho blízkosti se v podstatě nenacházejí žádné přírodní zdroje. V zájmovém 
území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací prostory (těžené, 
netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se v území nenalézají žádná 
poddolovaná či sesuvná 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. 

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

Negativní ovlivnění horninového prostředí ve fázi provozu záměru se nepředpokládá. 

D. I. 8. Vlivy na flóru a faunu 

Flóra 

Byliny 

V zájmové lokalitě byl na podzim roku 2012 proveden orientační botanický průzkum se zaměřením na 
případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle Přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném 
znění. Vegetace se nachází na celé ploše předmětného pozemku. Na lokalitě byly identifikovány běžné 
druhy rostlin typické pro luční porosty. 

V době průzkumu zde byla zjištěna bylinná vegetace vytrvalých druhů rostlin. Typickými zástupci bylin 
na lokalitě jsou Taraxacum officinale auct. non WIGG., Trifolium sp., Cardamine amara L., Phragmites 
australis, Poaceae další. 

Ve sledovaném území je vyloučen výskyt chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin ve smyslu 
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Je vyloučena i přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených 
v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 
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Dřeviny 

Na základě dendrologického průzkumu byla hodnota dřevin vyhodnocena jako průměrná. Výsledkem 
dendrologického průzkumu je doporučeno odstranění náletových dřevin (stromů i keřů) v podrostu 
stromů při silnici a jedinců druhu Acer negundo, jedná o nepůvodní invazivní druh. Dřeviny jsou 
navržené ke kácení z důvodu plánované výstavby záměru, z důvodu jejich nízké perspektivy a z důvodu 
invazivního chování druhu Acer negundo 

V případě stromořadí Populus nigra ´Italica´ je vhodné provést ořez suchých větví. Tyto stromy budou 
potřebovat do budoucna další kontroly, aby neohrožovaly provoz na silnici, cyklostezce a na stavbě. S 
ohledem na budoucí stavbu může dojít ke zhutnění zeminy v oblasti kořenového systému, což může 
výrazně narušit stabilitu sloupovitě rostoucích topolů. 

Kácení dřevin v zájmové území je nutné provádět v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v platném 
znění. 

Dle § 8 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je nezbytné mít ke kácení dřevin povolení 
orgánu ochrany přírody. Dle § 8 odst. 3 Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, podává žádost o 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel 
se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. 

Povolování ke kácení dřevin rostoucích mimo les se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění, nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo 
souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. 

Koncepce sadových úprav 

Vykácené dřeviny bude nutné kompenzovat dostatečnými náhradními výsadbami v rámci plánovaných 
sadových úprav. Podle podmínky územního plánu pro pozemek č. parc. 2233 je požadováno využít pro 
zeleň minimálně 30 % plochy pozemku. Záměr počítá s plochou využitou pro zeleň v rozsahu 30,3 %. 
Požadavek územního plánu tedy bude naplněn. Rozsah výsadby nové zeleně dostatečně nahradí vykácené 
dřeviny.  

Projekt počítá s výsadbou nové zeleně v celém řešeném území, a to zejména v okolí ploch navrhovaných 
parkovišť ve dvoraně a dále podél jižní hrany parcely jako pokračování sousední stávající skupinové 
zeleně. Linie stromů korespondují s pravoúhlým členěním objektů. Pro výsadbu jsou uvažovány místní 
druhy dřevin, např. javor mléč (Acer platanoides), dub letní (Quercus robur), ptačí zob (Ligustrum sp.). 
Nově vysázené dřeviny nesmí být umístěny na inženýrských sítích. 

Dále je v projektu navrženo osázení střech budov extenzivní zelení tak, aby všechny budovy při pohledu 
ze sousední jižní lokality Brunšov působily jako „zelená plocha“ a stavba Centra služeb Dobřichovice 
měla tak co nejmenší dopad na své okolí z hlediska pohledů z vyšších úrovní sousedního terénu. 

Koncepce sadových úprav je patrná z výkresu č. 8, který je v příloze č. 8. 

Fauna 

V zájmovém území byl na podzim roku 2012 proveden orientační zoologický průzkum se zaměřením na 
případný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů dle Přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném 
znění. 

Území v prostoru záměru je v současné době osídleno běžnými druhy živočichů žijícími převážně na 
okraji měst. 
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Z bezobratlých lze očekávat běžné eurytopní druhy, které jsou schopny se přizpůsobit široké nabídce 
stanovišť včetně silně narušených. 

Z obratlovců se trvale může vyskytovat několik běžných menších druhů. Jedná se zejména o myš domácí 
(Mus musculus), potkana (Ratus norvergicus) a hmyzožravce – krtek (Talpa europea) a ježek západní 
(Erinaceus europaeus). Přechodně se může objevit zajíc nebo králík.  

V zájmovém území se vyskytují běžné druhy ptáků typické pro městské a příměstské prostředí, např. 
straka obecná (Pica pica), kos černý (Turdus merula), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora 
koňadra (Parus major), vrabec domácí (Paser domesticus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), hrdlička divoká (Streptopelia turtur) a rehek domácí (Phoenicurus 
ochruros).  

Ze zoologického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji z tohoto důvodu chránit. 
K negativnímu zásahu do biotopu žádného zvláště chráněného druhu nedojde. 

Závěr 

Ve sledovaném území je vyloučen výskyt chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin ve 
smyslu vyhlášky č. 359/1992 Sb., v platném znění. Je vyloučena i přítomnost ohrožených druhů 
rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001). 

Ze zoologického hlediska není lokalita ničím výjimečná a není proto nutné ji z tohoto důvodu 
chránit. K negativnímu zásahu do biotopu žádného zvláště chráněného druhu nedojde. 

Záměr je možné z hlediska možného vlivu na flóru a faunu doporučit k realizaci. Je však nutné 
respektovat navržená ochranná opatření uvedená v kap. D.IV. tohoto oznámení. 

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.  

V zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádný registrovaný 
významný krajinný prvek daný § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. 

Nenachází se zde ani významný krajinný prvek dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

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. 

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

D. I. 10. Vliv na krajinný ráz  

Pro posouzení vlivu plánovaného záměru na krajinný ráz a estetické charakteristiky území je podstatné 
hodnotit stavbu dle určujících objektivních faktorů krajinného rázu území. Při hodnocení vlivů záměru na 
krajinný ráz byla vzata v úvahu následující hlediska: 
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• Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz 

• Vznik nové charakteristiky území 

• Narušení stávajícího poměru krajinných složek 

• Narušení vizuálních vjemů 

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz 

Posuzovaný záměr se nachází na okraji obce Dobřichovice. Pozemek je z jižní strany obklopen obytnou 
zónou, na západní straně je ohraničený místní komunikací s pěší zónou a na severní straně přiléhá delší 
stranou přímo k silnici III. třídy – ulici Tyršova. Na východní straně sousedí s katastrálním územím obce 
Všenory, s plánovaným využitím pro sportoviště a v současnosti vedeným dle KN jako orná půda.  

Navrhované objekty budou mít jedno nadzemní podlaží a objekt A navíc jedno podzemní podlaží. 
Zástavba bude respektovat krajinný ráz svým architektonickým uspořádáním a podlažností stávající 
zástavby a nebude znamenat negativní vliv na estetickou kvalitu území ani při pohledech z vyšších pater 
lokality Brunšov. 

Technické a architektonické provedení záměru je navrženo tak, aby nenarušovalo okolní prostředí. Boční 
a zadní fasády budov jsou navrženy z přírodních materiálů používaných na budovách v dané lokalitě. 
Projekt počítá s výsadbou nové zeleně v celém řešeném území, zejména v okolí ploch navrhovaných 
parkovišť ve dvoraně a podél jižní hrany parcely jako pokračování sousední stávající skupinové zeleně.  

Vznik nové charakteristiky území 

Výstavba Centra služeb Dobřichovice vtiskne území z lokálního pohledu nový charakter, kdy na 
stávajícím nevyužívaném pozemku vznikne nové polyfunkční centrum skládající se ze dvou objektů. Tato 
nová zástavba však bude respektovat morfologii terénu a nebude představovat významnou změnu 
charakteru území okraje obce Dobřichovice. Území, na kterém projekt vzniká, je pro tento druh zástavby 
přímo určen územním plánem obce a jeho poloha je z lokálního hlediska optimální. 

Narušení stávajícího poměru krajinných složek 

Výstavbou posuzovaného záměru nedojde k narušení poměru krajinných složek. V projektu je navrženo 
osázení nižších částí střech budov extenzivní zelení tak, aby stavba Centra služeb Dobřichovice měla co 
nejmenší dopad na své okolí z hlediska pohledů z vyšších úrovní sousedního terénu, například z vyšších 
poloh lokality Brunšov. 

Narušení vizuálních vjemů 

Snahou při architektonickém ztvárnění objektů bylo citlivé řešení vůči dotčenému území. Nově 
realizovaná výstavba nebude vzhledem ke svému rozsahu a charakteru vytvářet rušivý prvek 
v jednotlivých pohledových horizontech. Negativní vliv na panorama krajiny se nepředpokládá (navržené 
objekty jsou jednopodlažní s částečně zelenou střechou).  

Projekt Centra Služeb Dobřichovice zachovává ve fasádách současný ráz místa s prvky příměstské až 
residenční architektury a spolu s ozeleněním větší části střešních ploch i jejich tvarem se vhodně 
začleňuje do stávající obytné zástavby. 

Fasády budov jsou na straně ke dvoraně proskleny, a to do výšky cca 2,7 m s markýzou a celková výška 
budovy až po atiku bude 5,0–6,0 m. Boční a zadní fasády budov jsou řešeny z přírodních materiálů 
používaných v dané lokalitě – dřevo, sklo a cihelný obklad.  
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Projekt počítá s výsadbou nové zeleně v celém řešeném území, a to zejména v okolí ploch navrhovaných 
parkovišť ve dvoraně a dále podél jižní hrany parcely jako pokračování sousední stávající skupinové 
výsadby. Vyšší části budov budou mít střechy s posypem kačírkem, nižší části střechy budou osázeny 
extenzivní zelení tak, aby stavba Centra Služeb Dobřichovice měla co nejmenší dopad na své okolí z 
hlediska pohledů z vyšších úrovní sousedního terénu (což je dáno místními terénními podmínkami v 
údolí).  

Závěr 

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že záměr nebude představovat významný 
zásah do okolní krajiny z pohledu krajinného rázu. Nedojde k významnějším změnám 
v pohledových horizontech ani k významnějšímu zásahu do stávajícího vzhledu krajiny.  

D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické památky 

Kulturní památky 

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné movité ani nemovité kulturní památky. 
K jejich dotčení záměrem tedy nedojde.  

Hmotný majetek 

Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku (přeložky a přípojky inženýrských sítí).  

Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi budou vytyčeny před zahájením stavebních prací. 
Ponechané inženýrské sítě budou předepsaným způsobem chráněny před poškozením. Stavební práce  
a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po předchozím souhlasu 
správce sítě a podle jeho podmínek.  

Archeologické památky 

Území obce Dobřichovice má charakter území s archeologickými nálezy. Na veškerou stavební činnost 
nebo terénní úpravy se proto vztahuje ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/19887 Sb., o státní památkové 
péči ve znění pozdějších předpisů. Před vlastním zahájením výstavby proběhne archeologický průzkum 
pozemku. 

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

Vliv záměru z hlediska velikosti ovlivněného území je lokální. Přímo dotčen bude pozemek, na kterém se 
plánuje výstavba posuzovaného záměru. 

Hodnocené vlivy záměru Centrum služeb Dobřichovice na životní prostředí a obyvatelstvo mají lokální 
charakter, jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. Realizací záměru nedojde k zásadní negativní 
změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení. 

D. III. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 
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D. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Fáze projektových příprav 

• V dalších stupních projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobné zásady organizace 
výstavby (ZOV), a to především s ohledem na minimalizaci staveništní dopravy a strojního nasazení 
na chráněnou obytnou výstavbu. 

• Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 
faktorů pohody obyvatelstva. 

• Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby  
a pohyb vozidel a stavební techniky. 

• Před uvedením záměru do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení požární  
a havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení.  

• Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno řídit se požadavky na minimální 
hlučnost použitých mechanismů tak, aby jejich činnost při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické 
situace a překročení hygienických limitů.  

• Zpracovatel oznámení doporučuje předem seznámit obyvatele dotčených obytných objektů 
s harmonogramem výstavby.  

• Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se sníženou 
emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

• V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat množství, druhy vznikajících odpadů  
a prostory pro jejich shromažďování. 

• S provozovatelem veřejné kanalizace projednat technické podmínky napojení objektů na veřejný 
vodovod, odvedení splaškových a dešťových vod a místa napojení kanalizačních přípojek na veřejné 
kanalizační řady, včetně objemu odváděných odpadních vod do kanalizace a následně na ČOV. 

• Na základě výsledků stanovení radonového indexu pozemku je nutno realizovat ochranná opatření 
vedoucí ke snížení přírodního ozáření. Návrh ochrany staveb navrhne v dalších stupních projektové 
dokumentace projektant s přihlédnutím k výsledkům průzkumu a ČSN 730601. 

• V dalších stupních projektové dokumentace je třeba podat žádost o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les. Tuto žádost podává dle § 8 odst. 3 Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění 
vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na 
kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. 

• Kácení dřevin bude prováděno v období mimo hnízdění ptáků (konec března až konec srpna). 

• Nově vysázené dřeviny nesmí být umístěny na inženýrských sítích. 

Fáze výstavby 

• Doporučení pro omezení narušení faktoru pohody obyvatel: 

� při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby, 
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� ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů 
výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií). 

• Zajistit dopravní značení v prostoru výjezdů ze staveniště pro zajištění bezpečnosti provozu na 
stávajících komunikacích. 

• Při stavebních pracích je nutno preferovat mechanismy s minimální hlučností tak, aby jejich činnost 
při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.  

• Organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena rovnoměrně v průběhu dne. 

• Směrovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), minimalizovat činnost 
v odpoledních nebo podvečerních hodinách. 

• Konkrétní řešení zařízení staveniště bude nutné řešit s dodavatelem stavby na základě plánu 
organizace výstavby a po konzultaci s příslušnou městskou částí. 

• Ve spolupráci s městem Dobřichovice bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva. 

• Pro snížení emisí sekundární prašnosti je třeba: 

� Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi. 

� Zakrýt nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou. 

� Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění. 

� Provádět pravidelné zkrápění plochy staveniště. 

� V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění uskladněné zeminy 
a zkrápění příjezdových cest 

• Na staveništi nesmí být pálen odpad. 

• Dodavatel stavby zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest 
k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a po skončení výstavby uvede komunikace do 
původního stavu.  

• Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z hlediska 
jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly. 

• Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

• V prostoru stavby neskladovat pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi zde nutno omezit 
na minimum. 

• Při výkopových pracích provést rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní materiál, 
nebo zda s nimi má být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. V případě kontaminace půdy či 
horninového podloží znečištěnou zeminu odtěžit a příslušným způsobem sanovat. 

• V období výstavby záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. 

• Musí být zpracován podrobný plán nakládání s odpady. Jde zejména o upřesnění množství  
a druhu odpadu vznikajícího při výstavbě, včetně navržení prostoru pro shromažďování odpadů. Je 
třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) 
i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností. 
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• V případě znečištění zeminy je nutné s ní nakládat v souladu s příslušnou legislativou (zák.  
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky).  

• V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a vodou 
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 

• Odvod vody ze staveniště musí být projednán a schválen příslušným správcem kanalizace. 

• Odpadní vody musí svou kvalitou splňovat limity dané kanalizačním řádem. Bude kontrolováno 
průběžným monitoringem na staveništi. Pokud rozbor vody likvidované ze stavební jámy neprokáže 
splnění podmínek kanalizačního řádu na vody vypouštěné do systému kanalizace, bude navrženo 
takové zařízení na úpravu čerpané vody (např. sanační stanice), aby jimi ošetřená a následně 
vypouštěná voda tyto požadavky splňovala 

• Při realizaci respektovat normy ČSN související s požární ochranou. 

• Při stavební činnosti chránit stávající vegetační prvky. Stromy musí být před započetím stavby 
chráněny podle normy ČSN – DIN 839061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech). 

• V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru jsou navržena následující akustická opatření: 

� Maximálně 6 jízd nákladních automobilů (NA)/h (84 jízd NA/den), tj. 12 jízd NA za hodinu oběma 
směry (168 jízd NA/den oběma směry). 

� V noční době nesmí probíhat venkovní stavební práce. 

� V noční době nesmí být v provozu obslužná doprava staveniště. 

� Stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba volit v souladu s akustickou studií. Dodavatel stavby by 
měl při nasazování stavebních strojů respektovat požadavky na emise strojů uváděné  této 
akustické studii, ale především v akustické studii vypracované pro dokumentaci k územnímu řízení 
resp. stavebnímu povolení v případě, že by došlo k jejímu zpřesnění. V dalším stupni projektové 
dokumentace je třeba zpřesnit akustické výpočty pro hluk ze stavební činnosti upřesněných v 
případě, že dojde k upřesnění vstupních parametrů výpočtu (harmonogram stavby). 

� Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor. 

� Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých 
fází výstavby. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné 
činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje se vznikající stres a 
nepohoda. Vhodné by bylo stanovení kontaktní osoby, na kterou by se postižení občané mohli 
obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi. 

• Území obce Dobřichovice má charakter území s archeologickými nálezy. Na veškerou stavební 
činnost nebo terénní úpravy se proto vztahuje ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/19887 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
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Fáze provozu 

• Veškeré dešťové a splaškové vody odcházející z areálu musí splňovat podmínky předepsané zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a schválený kanalizační řád. 

• Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek 
z dopravních prostředků. 

• V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. 

• Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání  
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného, nebo 
100 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, 
odst. 2. 

• Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, 
prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností. 

D. V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 

Oznámení o vlivu záměru Centrum služeb Dobřichovice na životní prostředí a veřejné zdraví bylo 
zpracováno na základě podkladů připravovaných pro dokumentaci pro územní rozhodnutí. Hodnocení 
vlivů tedy odpovídá stupni znalosti projektu. 

Fáze výstavby 

Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné 
přesně kvantifikovat vlivy výstavby na okolní prostředí. Detailní vyhodnocení vlivů výstavby bude 
možné až po upřesnění materiálových toků, plánu organizace výstavby a také na základě dispozic 
dodavatele stavby (strojové a materiálové vybavení). Akustická 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) 

Pro zpracování předkládaného oznámení záměru byly použity dopravně-inženýrské podklady zpracované 
firmou Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o. (listopad, 2012) viz Příloha č. 1 předkládaného oznámení. 

Výhledový stav byl vypočten na podkladě TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy“ metodou 
jednotného součinitele růstu s využitím koeficientů vývoje intenzit dopravy.  

Generovaná doprava byla vypočtena na podkladě „Metody prognózy intenzit generované dopravy“ (návrh 
technických podmínek, EDIP s.r.o., 2009, 1. vydání). Generovaná Intenzita dopravy je výsledkem vztahu 
této intenzity k velikosti prodejní plochy  pro danou kategorií území (území občanského vybavení – 
obchodní zařízení – hypermarket). 

Faktorem, který omezuje přesnost intenzit dopravy, 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. 
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E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Posuzovaný záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné 
variantě vycházející z návrhu firmy Studio acht, spol. s r. o. 

V předkládaném oznámení jsou řešeny následující časové horizonty:  

• Stávající stav       rok 2012  

• Fáze výstavby       rok 2013–2015 

• Fáze provozu (Samotný příspěvek záměru)   rok 2015    

Zpracování oznámení záměru pro jednotlivé, výše uvedené, hodnocené časové horizonty umožnilo 
vytvořit si podrobnou představu o příspěvcích záměru k hlukové zátěži a znečištění ovzduší 
v daném území. Konkrétní vyhodnocení vlivů na životní prostředí je předmětem předchozích 
kapitol.  

Z provedených vyhodnocení a posouzení vyplývá, že realizace záměru nebude představovat 
významné zhoršení životního prostředí. U jednotlivých složek životního prostředí nedojde 
v důsledku výstavby a provozu záměru Centrum služeb Dobřichovice k výrazným negativním 
změnám. 
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ZÁVĚR 

Předkládané oznámení záměru Centrum služeb Dobřichovice bylo zpracováno dle Přílohy č. 3, zákona  
č. 100/2001 Sb., v platném znění. Oznámení se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu 
posuzovaného záměru na životní prostředí a hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti 
prostředí. 

Ze zpracovaného oznámení vlivu na životní prostředí posuzovaného záměru vyplynuly tyto závěry: 

Charakteristika záměru 

• Záměr Centrum služeb Dobřichovice spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), 
sloupec B, pod pořadové číslo 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, 
o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. 

• Zájmové území se nachází na jihovýchodním okraji obce Dobřichovice, na hranici s k.ú. Všenory. 
Pozemek z jižní strany navazuje na obytnou zónu, na západní straně je ohraničený místní 
komunikací s pěší a obytnou zónou. Na severní straně přiléhá k silnici III. třídy – ulici Tyršova. Na 
východní straně sousedí s katastrálním územím obce Všenory, s plánovaným využitím pro 
sportoviště a v současnosti využívaným jako louka. 

• Záměrem investora je vybudování obchodního centra s doplňkovou funkcí služeb. Koncept 
navržených budov spočívá ve vytvoření kombinace maloobchodu a provozoven služeb.  

Půda  

• Realizací záměru dojde k záboru pozemku chráněného jako zemědělský půdní fond (ZPF).  

• Dotčený pozemek je dle výpisu z katastru nemovitostí veden jako orná půda. 

• Předpokládané výkopy budou činit cca 16 069,3 m3.  

• K významné změně místní topografie nedojde. 

• V zájmovém území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací 
prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se v území 
nenalézají žádná poddolovaná či sesuvná 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. 

Povrchové a podzemní vody 

• V blízkém okolí záměru protéká řeka Berounka a bezejmenná vodoteč podél východní části 
zájmového území. 

• V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k ovlivnění povrchových vod, a to jak z hlediska kvality, 
tak ani z hlediska jejich kvantity. 

• Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.  
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• Výstavbou záměru nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v Berounce ani v bezejmenné vodoteči 
podél východní části zájmového území výstavby. Stavba nezvýší úroveň hladiny vody v bezejmenné 
vodoteči a na okolních pozemcích při průchodu povodňových průtoků a realizací záměru nedojde 
k plošnému rozlití vody na okolních pozemcích. Odtok vody z lokální srážky zpomalí v zájmové 
lokalitě retence v suterénních garážích Centra služeb Dobřichovice. 

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

• Ve fázi výstavby lze vznik splaškových odpadních vod předpokládat v objektech sociálního zázemí 
v místě zařízení staveniště.  

• Plánovaný záměr bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě obce Dobřichovice.  

• Areál Centra služeb Dobřichovice bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci, avšak do 
zkapacitnění ČOV Dobřichovice bude likvidace splaškových odpadních vod realizována jímáním v 
podzemní zdržovací nádrži o velikosti 30 m3 s odvozem fekálním vozem (o objemu 10–20 m3) na 
nejbližší ČOV s dostatečnou kapacitou. Zdržovací nádrž bude navržena podle ČSN 75 6081. 

Ovzduší 

Fáze výstavby 

• Výstavba záměru nebude znamenat při dodržování opatření snižování emisí sekundární prašnosti 
(viz kapitola D. IV), výraznější ovlivnění stávající imisní situace zájmového území. Vypočtené 
imisní příspěvky všech znečišťujících látek jsou malé a málo významné. 

Fáze provozu 

• Ve výhledovém stavu (rok 2015) bude v západní části zájmového území docházet k překračování 
imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a ke krátkodobému překračování 
imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. Imisní limity ostatních řešených 
znečišťujících látek nebudou překračovány. 

• K překračování imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a ke krátkodobému 
překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 bude docházet vlivem 
zvýšeného stávajícího imisního pozadí v zájmovém území. 

• Provoz záměru nebude znamenat výraznější ovlivnění stávající imisní situace zájmového území. 
Vypočtené imisní příspěvky všech znečišťujících látek z provozu záměru jsou nízké. 

Hluk 

• Ve fázi výstavby lze očekávat dodržení hygienického limitu 65 dB, popř. se hodnoty budou 
pohybovat na hranici hygienického limitu. 

• Ze závěrů akustické studie vyplývá, že z vypočítaných hodnot pro posouzení provozu stacionárních 
zdrojů včetně dopravy na obslužných komunikacích, parkovišti, zásobování a manipulace 
s nákupními a klecovými vozíky je patrné, že v denní i v noční době je hygienický limit hluku (LAeq,8h  
= 50 dB/ LAeq,1h = 40 dB) v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb výpočtově dodržen. 

• Vlivem provozu dopravy záměru dojde k maximálnímu nárůstu do +0,5 dB. Změna v intervalu 0,1–
0,9 dB je podle metodického návodu schváleného hlavním hygienikem ČR považována za 
nehodnotitelnou změnu stavu. 
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Vlivy na zdraví obyvatel  

• Vlivem provozu posuzovaného záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění zdraví 
obyvatelstva zvýšeným hlukem. Akustická situace se ve výhledovém stavu nijak významně oproti 
akustické situaci ve stávajícím stavu nezmění. Imisní příspěvky všech hodnocených škodlivin budou 
velmi malé a nebudou znamenat významné navýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo zájmového 
území. 

• Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze tedy konstatovat, že je vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu 
malý a daný záměr lze považovat za akceptovatelný.  

ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000 

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

• V zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádný 
registrovaný významný krajinný prvek daný § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů. Nenachází se zde ani významný krajinný prvek dle § 3 písm. b) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

• 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.  

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

Fauna, flóra a ekosystémy 

• Na lokalitě byly identifikovány běžné druhy rostlin bez větší floristické hodnoty. 

• Na sledované lokalitě nebyly nalezeny žádné chráněné ani ohrožené druhy cévnatých rostlin ve 
smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Nebyla rovněž zjištěna přítomnost druhů rostlin 
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).  

• Zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění na lokalitě 
zaznamenány nebyly, vzhledem k jejímu charakteru nejsou ani očekávány. Nepředpokládá se, že by 
realizace záměru mohla mít na faunu zájmového území významnější negativní vliv.  

Ostatní 

• Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů 
odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí ani ve fázi výstavby, ani ve fázi provozu záměru. 

• Posuzovaný záměr nebude z hlediska vlivu na charakter městské části ani z hlediska dálkových 
pohledů působit rušivě. 

 

Posuzovaný záměr  

Centrum služeb Dobřichovice 
lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F. I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

� Fotodokumentace 

Foto 1 Zájmové území – pohled ze severozápadu 

 
Zdroj: Studio acht, spol. s r.o. 

 

Foto 2 Zájmové území – pohled ze severu 

 
Zdroj: Studio acht, spol. s r.o. 
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Foto 3 Zájmové území – pohled ze severovýchodu 

 
Zdroj: Studio acht, spol. s r.o. 

 

Foto 4 Zájmové území – pohled z východu 

 
Zdroj: Studio acht, spol. s r.o. 
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Foto 5 Zájmové území – pohled z jihozápadu 

 
Zdroj: Studio acht, spol. s r.o. 

  

Obrázek 8 Vizualizace záměru Centrum služeb Dobřichovice 

 
Zdroj: Studio acht, spol. s r.o.
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F. II. Další podstatné informace oznamovatele  

Oznamovatel nemá další podstatné informace týkající se posuzovaného záměru. Veškeré důležité 
informace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou uvedeny v předcházejících 
kapitolách oznámení záměru. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Oznámení je zpracováno pro záměr Centrum služeb Dobřichovice, který se nachází na území 
Středočeského kraje, k. ú. Dobřichovice. 

Záměrem investora je vytvoření kombinace maloobchodu a provozoven služeb, které dosud v obci 
Dobřichovice chybí. Zároveň bude dořešena optimální skladba maloobchodu ve vztahu k protějšímu 
břehu Berounky a ve vlastním intravilánu města Dobřichovic. S realizací záměru dojde k celkovému 
začlenění současných parkovišť P+R a nádraží s regionálním významem do této obslužné části města 
s podporou cestujících v hromadné dopravě a uživatelů cyklostezky. Lokalita projektu je na okraji města 
v předem připravené obslužné zóně s napojením na veřejnou dopravu, nezatěžující intravilán. 

V území určeném pro výstavbu je ve stávajícím stavu nevyužívaný pozemek, vedený jako ZPF.  

Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, pod pořadové číslo 10.6 
„Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu.“ 

Posuzovaný záměr je z hlediska technického řešení a architektonicko-stavební koncepce posuzován v jedné 
variantě vycházející z návrhu projekční firmy Studio acht, spol. s r.o. 

Ovzduší 

 Ve stávajícím stavu (měření pro rok 2012) dochází v západní části zájmového území k překračování 
imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a ke krátkodobému překračování 
imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. Imisní limity ostatních řešených znečišťujících 
látek nejsou překračovány. 

Ve výhledovém stavu (rok 2015) provozu záměru bude v zájmovém území docházet k překračování 
stejných imisních limitů jako ve stávající imisní situaci. 

K překračování imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a ke krátkodobému 
překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 dochází vlivem zvýšeného 
stávajícího imisního pozadí v zájmovém území. 

Provoz záměru nebude znamenat výraznější ovlivnění stávající imisní situace zájmového území. 
Vypočtené imisní příspěvky všech znečišťujících látek z provozu záměru jsou nízké. Vliv záměru na 
ovzduší ve fázi výstavby bude spojen především se zemními pracemi a dále s pohybem a činností 
stavebních mechanismů z dopravní obsluhy staveniště. Negativní vliv těchto zdrojů je možné snížit 
opatřeními navrženými v kapitole D.IV tohoto oznámení. 

Z hlediska vlivů na ovzduší ve fázi provozu bude mít rozhodující vliv osobní automobilová doprava. 
Emise však budou vzhledem k rozsahu záměru malé, z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší akceptovatelné. 
Z výsledků výpočtů rozptylové studie lze vyvodit závěr, že realizace posuzovaného záměru  je  
ve vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší realizovatelná. 
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Hluk 

Ve fázi výstavby lze očekávat dodržení hygienického limitu 65 dB, popř. se hodnoty budou pohybovat na 
hranici hygienického limitu. 

Ze závěrů akustické studie vyplývá, že z vypočítaných hodnot pro posouzení provozu stacionárních 
zdrojů včetně dopravy na obslužných komunikacích, parkovišti, zásobování a manipulace s nákupními a 
klecovými vozíky je patrné, že v denní i v noční době je hygienický limit hluku (LAeq,8h = 50 dB/ LAeq,1h = 
40 dB) v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb výpočtově dodržen. 

Akustická studie prokázala technickou realizovatelnost záměru a byla provedena v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění. Z výsledků výpočtů akustické studie lze vyvodit závěr, že 
realizace posuzovaného záměru  je ve vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší realizovatelná. Je však nutné 
respektovat navržená ochranná opatření uvedená v kap. D. IV. tohoto oznámení. 

Vlivy na zdraví obyvatel  

Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze říci, že vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu je malý. Vlivem 
provozu posuzovaného záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění zdraví obyvatelstva 
zvýšeným hlukem. Akustická situace se ve výhledovém stavu nijak významně oproti akustické situaci ve 
stávajícím stavu nezmění. Imisní příspěvky všech hodnocených škodlivin budou malé a nebudou 
znamenat významné navýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo zájmového území. 

Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel lze tedy konstatovat, že je vliv záměru ve vztahu k obyvatelstvu malý 
a daný záměr lze považovat za akceptovatelný.  

Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizací záměru dojde k záboru pozemku chráněného jako zemědělský půdní fond (ZPF). Jedná se o 
celou zájmovou lokalitu, pozemek č. parc. 2233, který má výměru 16 731 m2. 

Riziko znečištění půdy vznikající v průběhu výstavby bude soustředěno do prostoru staveniště 
(znečišťování půd povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). 
Ke znečištění půdy může dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a 
mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, 
preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním 
bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. 

Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto 
riziko minimální. 

Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá. 

Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně místní 
topografie nedojde. Stávající území je rovinaté a vlivem realizace záměru nedojde k významnému 
ovlivnění stability terénu. Stabilita půdy nebude ohrožena sesuvy ani poddolováním. 

V zájmovém území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, dobývací 
prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani ložiska prognózní. Rovněž se v území 
nenalézají žádná poddolovaná či sesuvná 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. 
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Voda 

V blízkém sousedství záměru protéká řeka Berounka, která se významným způsobem podílí na dotaci 
podzemních vod a ovlivňuje hydrogeologické poměry budoucího staveniště. Podél východní části 
zájmového území výstavby protéká bezejmenná vodoteč. Další zdroj podzemních vod představují 
atmosférické srážky z plošně rozlehlé sběrné infiltrační oblasti a podzemní vody distribuované do štěrků 
údolní nivy přetokem z bočních svahů morfologicky výrazné vyvýšeniny, nacházející se při jižním okraji 
území.  

Základové poměry objektů bude tedy ovlivňovat horizont podzemní vody, jejíž ustálenou hladinu je 
nutno na pozemku uvažovat již od hloubky cca 1,2 až 1,5 m pod stávajícím terénem. 

Likvidace dešťových odpadních vod bude řešena vsakováním s retencí na pozemku investora. Odvod 
dešťových vod ze střech bude sveden areálovým odpadním potrubím do svodného potrubí dešťové 
kanalizace. Zamezení vtoku zaolejovaných vod do vsakovacího systému bude řešeno osazením 
plnoprůtokového uzavíracího ventilu před akumulační nádrží. V případě havárie bude ventil uzavřen, aby 
nedošlo k zatečení zaolejovaných vod do vsakovacího systému. Odvod dešťových vod z chodníků a 
zpevněných pochozích ploch bude do areálového vsakovacího systému. 

Vsakování bude realizováno formou mělkých vsakovacích rýh či drénů, jejichž dno s aktivní vsakovací 
plochou bude situováno pod tělesem násypu do prostředí fluviálních písčitých jílů GT1, nejméně 1 m nad 
hladinou podzemní vody. 

Záměr neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění. Lokalita 
se nachází v území, které bylo v roce 2002 sekundárně zaplaveno.  

Výstavbou záměru nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v Berounce ani v bezejmenné vodoteči podél 
východní části zájmového území výstavby. Stavba nezvýší úroveň hladiny vody v bezejmenné vodoteči a 
na okolních pozemcích při průchodu povodňových průtoků a realizací záměru nedojde k plošnému rozlití 
vody na okolních pozemcích. Odtok vody z lokální srážky zpomalí v zájmové lokalitě retence 
v suterénních garážích Centra služeb Dobřichovice. 

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

Provoz posuzovaného záměru s sebou přinese produkci dešťových i splaškových odpadních vod. 

V areálu bude gravitační svodná kanalizace, která povede do jednotlivých prodejních jednotek. Odvod 
splaškových odpadních vod z kuchyně restaurační části do systému svodné splaškové kanalizace bude 
přes lapák tuků ve venkovním provedení.   

Ve fázi výstavby lze vznik splaškových odpadních vod předpokládat v objektech hygienického zázemí 
v místě zařízení staveniště.  

V souvislosti s výstavbou záměru nedojde k ovlivnění povrchových vod, a to jak z hlediska kvality, tak 
ani z hlediska jejich kvantity. 

Plánovaný záměr bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě obce Dobřichovice. 

Areál Centra služeb Dobřichovice bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci, avšak do 
zkapacitnění ČOV Dobřichovice bude likvidace splaškových odpadních vod realizována jímáním v 
podzemní zdržovací nádrži o velikosti 30 m3 s odvozem fekálním vozem (o objemu 10–20 m3) na 
nejbližší ČOV s dostatečnou kapacitou. Zdržovací nádrž bude provedena podle ČSN 75 6081.  
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Ochrana přírody 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.  

V zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádný registrovaný 
významný krajinný prvek daný § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů, ani významný krajinný prvek dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

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. 

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

Fauna, flóra 

Navrhovaný záměr se nachází na pozemku, využívaném jako luční porost. V souvislosti s realizací 
záměru je uvažováno s kácením 1 ks topolu černého v místě vjezdu na parkoviště, několika ovocnými 
stromy a náletovými dřevinami.  

Posuzovaný záměr je z hlediska vlivu na flóru a faunu akceptovatelný. 

Kácení dřevin v zájmové území je nutné provádět v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v platném 
znění. 

Krajinný ráz 

Záměr nebude představovat významný zásah do okolní krajiny z pohledu krajinného rázu. Nedojde 
k významnějším změnám v pohledových horizontech ani k významnějšímu zásahu do stávajícího vzhledu 
krajiny.  

Záměr je navržen tak, aby nezatěžoval intravilán obce. Architektonické provedení budov klade důraz na 
využívání přírodních materiálů a celkový výraz respektující lokalitu. Projekt počítá s výsadbou nové 
zeleně v celém řešeném území. V projektu je navrženo převážně osázení střech budov extenzivní zelení 
tak, aby všechny budovy při pohledu ze sousední jižní lokality Brunšov působily jako „zelená plocha“ a 
stavba měla tak co nejmenší dopad na své okolí z hlediska pohledů z vyšších úrovní sousedního terénu. 

Zástavba bude respektovat krajinný ráz svým architektonickým uspořádáním a podlažností stávající 
zástavby a nebude znamenat negativní vliv na estetickou kvalitu území ani při pohledech z vyšších pater 
lokality Brunšov. Z hlediska ochrany krajinného rázu je záměr plně akceptovatelný. 

Archeologie, kulturní a historické památky 

Dobřichovice mají charakter území s archeologickými nálezy. Na veškerou stavební činnost nebo terénní 
úpravy se proto vztahuje ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/19887 Sb., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů. 

V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné movité ani nemovité kulturní památky.  
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Hmotný majetek 

Záměr si vyžádá zásah do hmotného majetku, dojde k přeložce inženýrských sítí a výstavbě nových 
přípojek.  

Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi budou vytyčeny před zahájením stavebních prací. 
Ponechané inženýrské sítě budou předepsaným způsobem chráněny před poškozením. Stavební práce  
a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po předchozím souhlasu 
správce sítě a podle jeho podmínek.  

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. 
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H. PŘÍLOHY  

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

• Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na územní soustavy Natura 2000, 
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství 

� Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

• Územně plánovací informace, Městský úřad Dobřichovice – stavební úřad 

• Vyjádření k záměru "Centrum služeb Dobřichovice" z hlediska územně plánovací 
dokumentace pro oznámení podlimitního záměru, Městský úřad Dobřichovice – stavební úřad 

• vyjádření investora – Elkana Property s.r.o. 

• vyjádření Městského úřadu Černošice – odbor územního plánování 

• vyjádření projektanta – Studio acht s r.o. 











Městský úřad Dobřichovice 
Stavební úřad 
Vítova 61 
252 29 Dobřichovice 

 
 
V Praze dne 20. 2. 2012 
 
 
K č.j. 54/13 st 
 
 
Vážení, 
 
reagujeme na Vaše vyjádření k záměru „Centrum služeb Dobřichovice“ z hlediska územně plánovací 
dokumentace pro Oznámení podlimitního záměru ze dne 5. 2. 2013. 
 
Jak správně uvádíte, obchodní (tedy prodejní plocha, kde bude probíhat maloobchodní prodej) je 
v záměru uvedena ve výměře 2.997 m2. Požadavek regulativu ploch obslužných funkcí Ox stanovující 
maximální rozlohu prodejní plochy do 3.000 m2 je tak splněn. 
 
Nerozumíme však Vaší zmínce o hrozícím kolapsu dopravy na komunikaci III/1115, když tato hypotéza 
není z Vaší strany nikterak vysvětlena ani doložena, a navíc nemá spojitost se souladem záměru 
s územním plánem obce. 
 
S odkazem na podmínění stavby mimo současné zastavené území obce souhlasem zastupitelstva obce 
nemůžeme souhlasit. Podle ustanovení § 188a stavebního zákona je třeba souhlasu zastupitelstva 
s umístěním vyjmenovaných staveb v nezastavěném území pouze v případě, že daná obec nemá 
platný územní plán. 
 
Má-li obec územní plán (což je i případ Města Dobřichovice), ve kterém je vymezeno funkční využití 
jednotlivých ploch v rámci území obce, nahrazuje tento územní plán výše uvedený souhlas, resp. je 
tímto souhlasem. Vymezením dotčeného územní jako plochy obslužné funkce (občanské vybavenosti) 
v územním plánu Města Dobřichovice dalo tedy zastupitelstvo souhlas se zastavěním uvedeného 
území. 
 
V souladu s ustanovením § 13 odst. 5 stavebního zákona vykonávají obecné stavební úřady (tedy i SÚ 
Dobřichovice) působnost dle stavebního zákona jako působnost přenesenou. Jedná se tedy o 
přenesený výkon státní správy. Dohled nad souladem staveb s územně plánovací dokumentací náleží 
výhradně do působností stavebních úřadů, a je tedy čistě výkonem státní správy v přenesené 
působnosti. Zastupitelstvo obce jako vrcholný orgán obecní samosprávy do výkonu této přenesené 
působnosti rozhodně nemůže zasahovat. Nemůže si proto ani vyhradit podmínku svého souhlasu 
s umístěním stavby na území, kde již tento typ stavby jednou územním plánem povolilo. 
 
Ve Vašem vyjádření uvádíte, že navrhovaný záměr není „zcela v souladu“ s územním plánem obce. 
S ohledem na skutečnost, že tato formulace není jednoznačná, a že Vaše vyjádření neobsahuje žádné 
relevantní odůvodnění případného nesouladu záměru s územním plánem, si Vás tímto dovolujeme 
požádat o jednoznačné vyjádření, ze kterého bude patrné, zda námi předložený záměr je v souladu 
s platným územním plánem Města Dobřichovice, nebo není, a pokud není, tak z jakých konkrétních 
důvodů, včetně odkazů na příslušné části územního plánu, se kterými není záměr v souladu. 
 
S pozdravem, 
 
 
 
Elkana Property s.r.o. 
Petr Fengl, jednatel 
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Vyjádření projektanta 

11.4.2013 

Soulad záměru s ÚP města 

V současné době je na území sídelního útvaru Dobřichovice platný územní plán z roku 1996, postupně aktuali-
zován změnou č.1 z roku 2000 a změnou č.2 z roku 2006. V rámci zpracování této dokumentace byl stavební 
úřad v Dobřichovicích postupně požádán o vydání územně plánovací informaci a následně o vydání vyjádření 
souladu záměru s platným územním plánem. Obě tato vyjádření jsou součástí těchto příloh. Územně plánovací 
informace vydaná stavebním úřadem však obsahuje významné nepřesnosti, které nemají oporu v platné územně 
plánovací dokumentaci. Stavební úřad i přes tento fakt následně ve shodě s předešlým výkladem vydává i vyjád-
ření o posouzení souladu záměru s platným územní plánem. Stanovisko stavebního úřadu v Dobřichovicích bylo 
však následně rozporován vyjádřením Městského úřadu v Černošicích - odborem územního plánování. Doku-
ment je opět součástí příloh.  

Konkrétně se jedná o opomenutí v bodě konstatující přípustné využití pozemku pro stavby sloužící pro maloob-
chod(velkopošné) do 3000 m2 prodejní plochy. Zde stavební úřad Dobřichovice vynechal zmínku o pojmu pro-
dejní plocha, přičemž tato definice je takto jednoznačně formulována v textové části územního plánu z roku 
1996 a žádnou následující změnou nebyla upravena. Tuto definici potvrzuje i vyjádření Městského úřad Černoši-
ce - odboru územního plánování.  

Ve stejném smyslu následně stavební úřad Dobřichovice vydal vyjádření o posouzení záměru z hlediska územně 
plánovací dokumentace, kde těchto 3000m2 určených pro prodejní plochu použil jako limitu maximální míry 
zastavění pozemku. K tomuto užití se opět jednoznačně staví Městský úřad v Černošicích - odbor územního plá-
nování, kde ve svém vyjádření jednoznačně konstatuje, že míra maximálního zastavění pozemku není pro tento 
konkrétní pozemek nikterak stanovena. 

Jedinou další podmínkou s ohledem na prostorové uspořádání je požadavek na minimálně 30% využití plochy 
pozemku pro zeleň. Tato podmínka je v projektu splněna. 

Dopravní řešení 

Stavební úřad v Dobřichovicích dále ve svém vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
uvádí obavu z hrozícího kolapsu dopravy. Pro účely této žádosti byla zpracována studie intenzity dopravy. Stu-
die zpracovává stávající stav dopravního zatížení na inkriminované místní komunikaci III.třídy III/11510 a vý-
hled do předpokládané doby otevření Centra služeb Dobřichovice v roce 2015. Ze studie jsou patrny předpoklá-
dané přírůstky dopravy v tomto období a vzájemné porovnání stavu s a bez záměru. Teprve na základě těchto dat 
lze konstatovat, že nárůst intenzity dopravy je vzhledem ke stávajícím intenzitám únosný a komunikace bude 
schopna toto navýšení v navrhované podobě přenést. 
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Vliv na povodňové poměry v území  

Záměr je situován na pozemcích které, jsou dle změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Dobřichovice z roku 
2006 z hlediska ochrany proti povodni zařazeny do plochy W8. Městský úřad v Černošicích - odbor územního 
plánování dále podmínky využití tohoto území s ohledem na tuto skutečnost rozvádí. Tyto podmínky technolo-
gického charakteru vyplývající z územně plánovací dokumentace budou v projektu dodrženy. Pro tento záměr a 
tuto problematiku byl zpracován znalecký posudek, který je též součástí této dokumentace. Posudek potvrzuje, 
že toto území se nenachází v aktivní zóně záplavy Q100. Posudek dále uvádí, že problematiku odtoku tento zá-
měr nikterak neovlivní a definuje klíčová místa, která tento jev způsobují (vzedmutí Berounky, malá průtočnost 
kapacita propustků pod státní komunikací a železniční dráhou a malá průtočná kapacita koryta bezejmenné vo-
doteče). Dále konstatuje, že stavba nezvýší úroveň hladiny vody při průchodu povodňových průtoků 
v bezejmenné vodoteči. Tento posudek též konstatuje, že realizací Centra služeb Dobřichovice nedojde 
k plošnému rozlití vody na okolních pozemcích. 

Závěr 

Záměr Centra služeb Dobřichovice ve stupni E.I.A. je dle všech informací, které jsou v tomto stupni zná-
my, plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

 

 

Studio acht s r.o. 

Ing. arch. Jáchym Pešek 
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Centrum Služeb Dobřichovice

Metodika výpočtu

Dopravní napojení

Stanovení odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy bylo provedeno na základě krátkodobého 
průzkumu ze dne 12.11.2012 a přepočtu intenzit dopravy dle metodiky TP 189 (Stanovení intenzit 
dopravy na pozemních komunikacích – II. Vydání). Průzkum byl proveden v běžný pracovní den 
(pondělí) v doporučenou denní dobu (7:00 – 11:00) v měsíci listopadu. Přesnost takového odhadu 
intenzity dopravy je ± 14%, což je dostatečné určení RPDI k účelu posouzení. Provoz na sledovaném 
úseku nebyl ovlivněn mimořádnými událostmi (uzavírky, dopravní omezení, apod.).                                   
                                                                                                                                                                    
Intenzita dopravy je náhodnou veličinou, protože závisí na mnoha faktorech. Dvěma nezávislými 
měřeními lze získat dosti odlišné hodnoty. Rozptyl těchto hodnot závisí na celkové intenzitě dopravy a na 
druhu dopravy, přičemž platí že odhad intenzity dopravy z průzkumu prováděného kratší dobu nebo v 
době nízkých intenzit dopravy je méně přesný.                                                                                               
                                                                                                                                                               
Během průzkumu byli zaznamenávány osobní vozidla, motocykly, nákladní vozidla lehká a těžká, 
autobusy, soupravy návěsů i přívěsů a jízdní kola. Zastoupení osobní automobilové dopravy tvoří 89% 
veškeré dopravy.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                   
Krátkodobým čtyřhodinovým sčítáním bylo zaznamenáno 1586 motorových vozidel v obou směrech. 
Vynásobením této intenzity koeficienty denních, týdenních a ročních variací byl zjištěn roční průměr 
denních intenzit (RPDI) o velikosti 6172 vozidel za den v obou směrech.

Objekt centra bude napojen na ulici Tyršovu, což je průjezdní úsek silnice III. třídy obcí Dobřichovice. 
Tato komunikace je připojena na nadřazenou komunikační síť dvěma směry - západním směrem přes 
Všenory a Jíloviště na silnici I/4 a severním směrem přes Dobřichovice na silnici II/115. Příjezd do 
centra bude možný z obou směrů. Jediným dopravním omezením je zákaz vjezdu autobusů a nákladních 
vozidel jejichž celková hmotnost přesahuje 7,5 t. Tato značka je umístěna v obci Jíloviště na ul. 
Všenorské ve směru na Všenory, přičemž neplatí pro vozidla zajišťující dopravní obsluhu. Uvedené 
omezení se nevztahuje k technicko – stavebním parametrům komunikace (nosnost mostních objektů, 
apod.), ale souvisí s regulací průjezdní dopravy obcí Všenory.
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Výpočet generované doprava – Centrum Služeb Dobřichovice
Kapacita parkoviště na povrchu 69 Parkovacích míst
Kapacita parkoviště v garážích 106 Parkovacích míst
Kategorie území OV-O2
Parametr U  (prodejní plocha ) 2994 m2
Celkový počet cest 1198 - 2096 cest
Dělba přepravní práce IAD 40 %
Průměrná intenzita na vjezdu (95% pro osobní automobily) 455 Voz / den
intenzita v obou směrech (95% pro osobní automobily) 910 Voz / den
intenzita nákladní dopravy na vjezdu 15 Voz / den
intenzita osobní dopravy – služební vjezd 10 Voz / den

celková intenzita v obou směrech 960 Voz / den

směr Všenory 30% v jednom směru 137 Voz / den
70% v jednom směru 319 Voz / den

směr Všenory 50% v jednom směru 8 Voz / den
50% v jednom směru 8 Voz / den

směr Všenory 30% v jednom směru 3 Voz / den
70% v jednom směru 7 Voz / den

Využitelnost parkoviště během dne (voz)
hodina využití v hodině (vjezd) kumulované (vjezd)

5-6 1 1
6-7 10 11
7-8 22 33
8-9 29 62

9-10 35 97
10-11 36 133
11-12 33 166
12-13 32 199
13-14 35 234
14-15 39 273
15-16 44 317
16-17 45 361
17-18 38 399
18-19 25 425
19-20 17 442
20-21 9 451
21-22 3 454
22-23 1 455

Dopravní proběh v parkovacích garážích

501 cest
průměrná ujetá délka na parkovací místo: 70

35 km/den

Rozpad – osobní 
autom. Doprava směr Dobříchovice

Rozpad – nákladní 
autom. Doprava směr Dobříchovice

Osobní – služební 
vjezd směr Dobříchovice

generovaná doprava v garážích (příjezd a odjezd) – předpokládané využití parkoviště v garážích je 55% z 
celkového počtu parkovacích míst

m
Vozokilometry / 24 hodin
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Centrum Služeb Dobřichovice

Závěr

osobní doprava:  70% směr Dobřichovice a 30% směr Všenory

50% směr Dobřichovice a 50% směr Všenory

Stávající intenzity dopravy na ulici Tyršova byly vypočteny na podkladě krátkodobého průzkumu z roku 
2012 a zpracovány dle metodiky TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích – II. 
Vydání. Na sledovaném úseku byl zjištěn roční průměr denních intenzit (RPDI) o velikosti 6172 
vozidel za 24 hodin v obou směrech.

Výhledový stav pro rok 2015 byl vypočten na podkladě TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy 
metodou jednotného součinitele růstu s využitím koeficientů vývoje intenzit dopravy.  Výhledová 
intenzita na ulici Tyršová dosahuje hodnoty RPDI 6466 vozidel za 24 hodin v obou směrech.             
            

Generovaná doprava byla vypočtena na podkladě TP 225 Metody prognózy intenzit generované dopravy 
(návrh technických podmínek, EDIP s.r.o., 2009 - 1. vydání). Generovaná Intenzita dopravy je výsledkem 
vztahu této intenzity k velikosti prodejní plochy pro danou kategorií území (území občanského vybavení 
– kombinace obchodního zařízení a služeb). Rozpad generované dopravy byl volen na základě znalosti 
místních vztahů a spádových oblastí následovně:

nákladní doprava a služební vjezd pro 
osobní vozidla: 

Intenzita generované dopravy potom činí ve směru na Dobřichovice 666 voz / 24 hodin v obou 
směrech. Ve směru na Všenory 298 voz / 24  hodin v obou směrech.

Výhledová intenzita veškeré dopravy po zprovoznění Centra Služeb je výsledkem součtu výhledové 
intenzity pro rok 2015 na ulici Tyršova a dopravy generované obchodním zařízením. Velikost této 
intenzity činí 7132 voz / 24 hodin v obou směrech na Dobřichovice a 6760 voz / 24 hodin v obou 
směrech na Všenory.

Podíl intenzity generované dopravy na celkové intenzitě bude 9,3% ve směru Dobřichovice a 4,4% 
ve směru na Všenory. Nárůst intenzit na ulici Tyršova je vzhledem ke stávajícím intenzitám únosný a 
komunikace bude schopna toto navýšení přenést.
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1. Úvod 

1.1. Identifikace předmětu akustické studie 

Předmětem akustické studie je posouzení vlivu záměru „CENTRUM SLUŽEB 
DOBŘICHOVICE“ (dále jen záměr) na akustickou situaci v okolí navrhovaného záměru. 

Posuzovaný záměr je situován na parcele č. 2233 v obci Dobřichovice v k. ú. Dobřichovice. 
Pozemek pro záměr je z jihu ohraničen pozemkem s parcelním číslem 2234/2 se způsobem 
využití „ostatní komunikace“. Ze západu je pozemek pro záměr ohraničen ulicí Pod Strání 
a ze severu ulicí Tyršova. Z východu je pozemek pro záměr ohraničen nezastavěným 
pozemkem s ornou půdou. 

Situace širších vztahů je znázorněna na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Situace širších vztahů s umístěním záměru 

 
Zdroj: http://www.mapy.cz 

 

Záměr 
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Obr. 2 Letecký snímek s vymezením plochy pro umístění záměru 

 

Zdroj: http://www.mapy.cz 

1.2. Účel vypracování akustické studie 

Předmětem této studie je: 

• posouzení a vyhodnocení vlivu provozu záměru „CENTRUM SLUŽEB 
DOBŘICHOVICE“ na akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru staveb 
u nejbližší chráněné zástavby. Jedná se o vliv obslužné dopravy záměru a stacionárních 
zdrojů záměru. 

• posouzení a vyhodnocení vlivu stavební činnosti spojené s výstavbou záměru 
„CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE“ na akustickou situaci v chráněném venkovním 
prostoru staveb v nejbližším okolí. Jedná se o vliv stavebních strojů a obslužné dopravy 
staveniště. 

 

2. Podklady pro vypracování akustické studie 

2.1. Podklady od zadavatele 

Objednatelem byly zhotoviteli předány tyto podklady: 

[1] Výkresová dokumentace ve formátu *.dwg (situace, půdorysy, řezy, profese), Studio 
acht, spol. s r.o., říjen 2012; 

[2] Výkresová dokumentace ve formátu *.dwg (situace, půdorysy, řezy, profese), Studio 
acht, spol. s r.o., leden 2013; 

[3] Výkresová dokumentace ve formátu *.dwg (rozmístění stacionárních zdrojů, výdechů 
a sání na objektech), Studio acht, spol. s r.o., leden 2013; 

[4] Podklady pro stacionární zdroje hluku ve formátu *.pdf (akustické parametry tepelných 
čerpadel, technický výkres tepelných čerpadel), Studio acht, spol. s r.o., říjen 2012; 

Záměr 
CENTRUM SLUŽEB 
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[5] Dokument s intenzitami dopravy ve formátu *.pdf, Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., 
listopad 2012; 

[6] Dokument se základními údaji projektu ve formátu *.doc, Studio acht, spol. s r.o., říjen 
2012; 

[7] Dodatek s intenzitami dopravy pro zásobování, Studio acht, spol. s r.o., email z 19. 11. 
2012; 

[8] Vizualizace, Studio acht, spol. s r.o., listopad 2012; 

[9] Podklady pro hluk z výstavby ve formátu *.doc, Studio acht, spol. s r.o., listopad 2012; 

[10] Podklady pro hluk z výstavby ve formátu *.doc, Studio acht, spol. s r.o., leden 2013. 

2.2. Podklady zhotovitele 

Zhotovitel použil dále tyto podklady: 

[11] Fotodokumentace a terénní průzkum zájmového území, EKOLA group, spol. s r.o., 
listopad 2012; 

[12] Protokol o zkoušce č. 1211119VP, akce: Centrum služeb Dobřichovice - Oznámení 
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., EKOLA group, spol. s r.o., prosinec 2012; 

[13] Rastrová podoba nové Státní mapy 1:5000. ČUZK, 2012; 

[14] Internetové portály: http://www.mapy.cz, http://www.tsk-praha.cz, 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz, http://www.google.cz. 

2.3. Literatura 

[15] Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Brno, 
1991; 

[16] Kozák, J., Liberko, M.: Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy. 
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, číslo 3, 03/1996; 

[17] Liberko, M.: Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Planeta č. 2/2005; 

[18] Liberko, M., Ládyš, L.: Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2011. Praha, 
11/2011; 

[19] Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní 
prostředí. TP 219. EDIP s.r.o., 2009; 

[20] Liberko, M.: Úvod do urbanistické akustiky, SNTL Praha, 1989; 

[21] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. Č.j.: 
62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010; 

[22] ČSN ISO 1996-2. Akustika – Popis, měření a posuzování hluku prostředí – Část 2: 
Určování hladin hluku prostředí. ÚNMZ, 2009; 

[23] Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před 
hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008; 

[24] CadnaA, version 4.3, DataKustik GmbH, Greifenberg, Germany. 
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2.4. Legislativní podklady 
[25]  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

[26]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací. 

Zjištěný stav akustické situace v území (ať již na základě měření, výpočtů, či na základě 
obojího) se posuzuje dle výše uvedené legislativy. Na základě nařízení vlády jsou stanoveny 
hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech. 
Z důvodů kontinuity textu studie je výtah z tohoto nařízení uveden v následující kapitole. 

2.4.1. Citace: Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Část třetí 

Hluk v chráněných vnitřních prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném 
venkovním prostoru 

§ 12 

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu 
se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu 
(LAeq,8h). 

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu 
a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 
se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy 
č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce –12 dB. V případě hluku 
s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku 
s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB. 

 (6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví 
tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle 
odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb 
a v chráněném venkovním prostoru 

Část A 

Druh chráněného prostoru 
Korekce [dB] 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku 
z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových 
komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách. 
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3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových 
komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového 
nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti 
v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné 
trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě 
nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého 
obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo 
víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 

 

Část B 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk 
ze stavební činnosti 

Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

 

2.5. Důsledky pro řešení studie 

Z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají následující hygienické limity: 

2.5.1. Limity pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 

Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb v případě staré hlukové 
zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách: 

pro den: LAeq,16h = 70 dB, 

pro noc: LAeq,8h   = 60 dB. 

Hygienický limit pro chráněný ostatní venkovní prostor v případě staré hlukové zátěže 
z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách: 

pro den: LAeq,16h = 70 dB, 

pro noc: LAeq,8h   = 70 dB. 

Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb pro hluk z dopravy 
na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy: 

pro den: LAeq,16h = 60 dB, 

pro noc: LAeq,8h   = 50 dB. 

Hygienický limit pro chráněný ostatní venkovní prostor pro hluk z dopravy na dálnicích, 
silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy, hluk z dopravy na dráhách 
v ochranném pásmu dráhy: 

pro den: LAeq,16h = 60 dB, 

pro noc: LAeq,8h   = 60 dB. 
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Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb pro hluk z dopravy 
na účelových komunikacích: 

pro den: LAeq,8h = 50 dB, 

pro noc: LAeq,1h  = 40 dB. 

2.5.2. Limity pro hluk ze stacionárních zdrojů 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb: 

pro den LAeq,8h = 50 dB (pro nejhlučnějších 8 na sebe navazujících hodin), 

pro noc LAeq,1h = 40 dB (pro nejhlučnější 1 hodinu). 

2.5.3. Limity pro hluk ze stavební činnosti 

Pro chráněné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace 
ve venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem ze stavební činnosti uvažovány tyto 
hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb: 

LAeq,s = 60 dB pro dobu 6–7 hod, 
LAeq,s = 65 dB pro dobu 7–21 hod, 
LAeq,s = 60 dB pro dobu 21–22 hod, 
LAeq,s = 45 dB pro dobu 22–6 hod. 

Hluk z obslužné dopravy staveniště: 

Pro dobu 7–21 hod  LAeq,s = 65 dB. 

 

3. Popis zájmového území 
Zájmové území lze charakterizovat jako území, v němž lze předpokládat významnější změnu 
stavu akustické situace v souvislosti s realizací navrhovaného záměru.  

Posuzovaný záměr se nachází na území obce Dobřichovic v katastrálním území města 
Dobřichovice. Pozemek pro záměr je z jihu ohraničen pozemkem s parcelním číslem 2234/2 
se způsobem využití „ostatní komunikace“. Ze západu je pozemek pro záměr ohraničen ulicí 
Pod Strání a ze severu ulicí Tyršova. Z východu je pozemek pro záměr ohraničen 
nezastavěným pozemkem s ornou půdou. 

Do hodnocení zájmového území jsou zahrnuty nejbližší objekty v okolí uvažovaného záměru. 

V nejbližším okolí navrhovaného záměru jsou situovány obytné a rodinné domy. Nejbližší 
chráněný objekt je vůči objektům záměru situován jižním směrem ve vzdálenosti cca 16 m 
(objekt k bydlení čp. 302). Další nejbližší chráněný objekt vůči objektům záměru je situován 
západním směrem v ulici Pod Strání ve vzdálenosti cca 18 m (objekt k bydlení čp. 165). 
Severním směrem je k navrhovaným objektům záměru nejblíže rodinný dům čp. 921 v ulici 
Všenorská ve vzdálenosti cca 86 m. 

Na Obr. 3 je uvedena situace nejbližšího zájmového území s nejbližšími chráněnými 
stavbami. 
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Obr. 3 Situace zájmového území s vyznačením nejbližších chráněných staveb 

 

Zdroj: http://www.mapy.cz 

*  OB – objekt k bydlení 
 RD – rodinný dům 

4. Popis záměru 
Předmětem předkládaného posouzení je výstavba a provoz objektů záměru „CENTRUM 
SLUŽEB DOBŘICHOVICE“ na pozemku o celkové výměře 16 731 m2. Objekty záměru 
nebudou využívány pro bydlení. 

Předpokládaná provozní doba záměru je v denní době od 6:00 do 22:00 hod.  

Otevírací doba záměru bude pouze od 7:00 do 21:00.  

Pohyb nákupních vozíků bude pouze v otevírací době od 7:00 do 21:00 hod. Pohyb klecových 
vozíků pro zásobování bude pouze v denní době od 6:00 do 22:00 hod. 

Záměr se bude skládat ze dvou objektů A a B o výšce 7 m. Severním směrem od těchto 
objektů jsou umístěna parkovací stání pro zákazníky. 

Příjezd na parkovací stání se 64 místy je z ulice Tyršova. Další parkovací místa pro 106 
osobních vozidel jsou navrhována v suterénu objektu A. Vjezd do suterénu objektu A je 
na severní straně objektu A. 

Zájmové území pro 
výstavbu záměru 

CENTRUM SLUŽEB 

OB* 
čp. 302 

RD* 
čp. 921 

OB* 
čp. 165 

RD* 
čp. 1105 
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Na Obr. 4 je zobrazena situace s rozmístěním objektů záměru „CENTRA SLUŽEB 
DOBŘICHOVICE“ se znázorněním vjezdů a výjezdů. 

V rámci záměru je uvažováno s intenzitami dopravy uvedenými v Tab. 8 a v Tab. 9. 

Obr. 4 Situace s rozmístěním objektů záměru a se znázorněním vjezdů a výjezdů 

 
Zdroj: Studio acht, spol. s r.o. 

*  OB – objekt k bydlení 
 RD – rodinný dům 
Stanoviště A a B odpovídá označení směru v dopravní studii viz [5]. 

 

5. Měření akustické situace 
Dne 14. – 15. 11. 2012 bylo provedeno jedno 24hodinové kontrolní měření počáteční 
akustické situace a měření tří hodinových sond. Výsledky měření byly zpracovány 
v protokolu o zkoušce č. 1211119VP. 

Současně s probíhajícími měřeními bylo prováděno sčítání intenzit dopravy na komunikaci 
Tyršova (Profil A a B) a Květoslava Mašity (Profil C). V profilu A a B bylo navíc provedeno 
sčítání intenzit dopravy na železniční trati Praha–Beroun. Naměřené ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A v místech měření M1 až M4 byly použity pro ověření nastavení 3D 
výpočtového modelu. 

OB* 
čp. 165 

OB* 
čp. 302 

RD* 
čp. 1105 

CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE 

STANOVIŠTĚ A 

STANOVIŠTĚ B 
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Situace s místy měření a profily sčítání intenzit dopravy jsou patrné z následujícího obrázku. 

Obr. 5 Situace s místy měření a místy sčítání dopravy v době měření 

 
Zdroj: http://maps.google.cz 

Legenda: 

Profil A, Profil B, Profil C – profily sčítání intenzit silniční resp. železniční dopravy. 

M1 až M4 – místa měření. 

Tab. 1 Charakteristika míst měření a naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

M
ís

to
 

m
ě
ře

n
í 

Popis místa měření 
Interval 
měření 

Výška 
bodu nad 
úrovní 
terénu 

Naměřená ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 

(dB) 

LAeq,16h LAeq,8h 

M1 

2 m od fasády, 3 m od osy 
nejbližšího jízdního pruhu 

na komunikaci Tyršova v chráněném 
venkovním prostoru rodinného domu 

 čp. 95 v ul. Tyršova 

13:00–13:00 
14. – 15. 11. 

2012 

3,6 m 
(nad úrovní 
chodníku) 

72,2 ± 2,0 69,4 ± 2,0 

M2 
6 m od fasády objektu k bydlení 

 čp. 302 v ul. Na Plzeňce 
13:45–14:45 
14. 11. 2012 

3,0 m 
LAeq,1h  

55,2 ± 2,0 
- 

M3 
Na hranici pozemku rodinného domu 
čp. 1053 v ulici Pod Penzionátem 

13:45–14:45 
14. 11. 2012 

3,0 m LAeq,1h  
53,4 ± 2,0 

- 

M4 
Na hranici pozemku objektu 

k bydlení čp. 220 v ulici Květoslava 
Mašity 

15:00–16:00 
14. 11. 2012 

3,0 m LAeq,1h  
59,3 ± 2,0 

- 

Naměřené hodnoty vyjadřují ekvivalentní hladinu akustického tlaku A na daném místě, 
v danou dobu a za konkrétních podmínek. 

Zjištěné intenzity dopravy za 24 hodin v profilech sčítání jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 2 Zjištěné intenzity dopravy za 24 hodin a za 1 hodinu 

Komunikace 

Interval sčítání Místo sčítání Profil OS NA 
NA 

soupravy 
BUS 

13:00–13:00 
14. – 15. 11. 2012 

Ul. Tyršova A 6720 376 3 9 

13:45–14:45 
14. 11. 2012 

Ul. Tyršova B 431 14 1 1 

15:00–16:00 
14. 11. 2012 

Ul. Květoslava 
Mašity 

C 349 9 1 1 

Železnice 

Interval sčítání Místo sčítání Profil 
Osobní 

vlak 
Rychlík 

Nákladní 
vlak krátký 

Nákladní 
vlak dlouhý 

Lokomotiva 

13:00–13:00 
14. – 15. 11. 2012 

Železniční trať 
Praha–Beroun 

A 44 103 4 13 7 

15:00–16:00 
14. 11. 2012 

Železniční trať 
Praha–Beroun 

B 2 4 0 1 2 

Vysvětlivky: 
OS – intenzita osobních vozidel 
NA – intenzita nákladních vozidel 
NA soupravy – intenzita nákladních souprav 
BUS – intenzita autobusů 
 

5.1. Ověření výpočtového modelu 
Ověření výpočtového modelu bylo provedeno na základě naměřených hodnot. V následující 
tabulce je uvedeno porovnání naměřených a vypočtených hodnot ekvivalentních hladin 
akustického tlaku A v místech měření M1 až M4. 

Tab. 3 Ověření výpočtového modelu 

Místo měření Doba LAeq,T Měření (dB) Výpočet (dB) Rozdíl 

M1 24 hod 
LAeq,16h 72,2 72,4 0,2 
LAeq,8h 69,4 68,1 -1,3 

M2 1 hod LAeq,1h 55,2 57,1 1,9 

M3 1 hod LAeq,1h 53,4 51,7 -1,7 

M4 1 hod LAeq,1h 59,3 58,1 -1,2 

 

Ověření nastavení výpočtového modelu je provedeno s uvažováním odrazů akustické energie 
od struktur fasád za výpočtovými body.  

Rozdíl mezi výpočtem a měřením je v intervalu do ±2,0 dB. Uvedené hodnoty zajišťují 
dostatečnou přesnost výsledku výpočtů. 

 

 

 



EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10, ekola@ekolagroup.cz 

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 

CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE 15 

6. Podklady a metodika výpočtu 

6.1. Metodika výpočtu 
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A v posuzované lokalitě byl proveden 
pomocí digitálního 3D modelu v prostředí výpočtového software CadnaA, verze 4.3. Program 
umožňuje hodnocení hlukových imisí v souladu s národními a mezinárodními předpisy včetně 
výpočtové metody užívané např. v České republice a výpočtových metod doporučovaných 
směrnicí ES 2002/49/EC – Směrnice o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, a tedy 
umožňuje i výpočet deskriptorů Ldvn, Ln a Ldn. 

Výpočet hluku ze silniční dopravy byl proveden v souladu s českou výpočtovou metodikou  
(viz podklady [15]–[18]). 

Stacionární zdroje byly počítány dle ČSN ISO 9613. 

Železniční doprava byla počítána dle Schall 03. 

Parkoviště byla počítána dle RLS-90. 

Ověření nastavení výpočtového modelu je provedeno s uvažováním odrazů akustické energie 
od struktur fasád za výpočtovými body.  

Ostatní výpočty jsou provedeny bez uvažování odrazů akustické energie, kdy není uvažován 
vliv odrazu struktur fasád za výpočtovými body ve smyslu ČSN ISO 1996-2 a Metodického 
návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, č.j.: 62545/2010-OVZ-
32.3-1.11.2010 ze dne 1. 11. 2010. V rámci akustické studie je tedy hodnocena pouze 
dopadající akustické energie. 

Ve výpočtu nebyla použita obměna vozidlového parku, čímž výsledky výpočtu jsou na straně 
bezpečnosti. 

6.2. Přesnost výsledku výpočtu 
Mezi faktory ovlivňující přesnost výsledku výpočtu patří především vstupní údaje, přesnost 
mapových podkladů, neurčitost výpočtu – zaokrouhlování výpočtu, stupeň projektové 
dokumentace apod. Výpočtový model byl ověřen na základě provedených měření. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A jsou uváděny s přesností 
výsledků výpočtu ±2,0 dB. 

6.3. Intenzity dopravy použité ve výpočtu 
V rámci výpočtu matematického 3D modelu pro provoz záměru byly použity intenzity 
dopravy z podkladu [5]. 

Intenzity dopravy z podkladu [5] jsou uvedeny v Tab. 4, Tab. 6, Tab. 8 a Tab. 9. Pro 
přehlednost je v Tab. 5 a Tab. 7 uveden výtah z Tab. 4, a Tab. 6 s intenzitami dopravy 
použitými při výpočtu. 
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Tab. 4 Intenzity dopravy pro počáteční akustickou situaci 

 
Zdroj: podklad [5] 

 

Tab. 5 Výtah s intenzitami dopravy použitými při výpočtu pro počáteční akustickou situaci z Tab. 4 
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Tab. 6 Intenzity dopravy pro výhledový stav bez a se záměrem 

 
Zdroj: podklad [5] 
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Tab. 7 Výtah s intenzitami dopravy použitými při výpočtu pro výhledový stav z Tab. 6 

 

 

 

Tab. 8 Intenzity městské hromadné dopravy pro počáteční akustickou situaci a pro výhledový stav 

 
Zdroj: podklad [5] 

Pro výhledový stav byl použit stejný rozsah intenzit autobusových linek jako ve stavu 
stávajícím. 
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Tab. 9 Generovaná doprava záměru 

 
Zdroj: podklad [5] 

Na následujícím obrázku je uvedena situace s rozdělením na úseky (variace dopravy) A a B 
pro intenzity dopravy z Tab. 6. 
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Obr. 6 Situace s rozdělením na úseky A a B 

  
Zdroj: podklad [5] 

6.4. Železniční doprava 
V řešeném území je situována železniční trať Praha–Beroun. Protože záměr neuvažuje 
s generováním dopravy na této železniční trati a doprava na železniční trati se posuzuje jako 
samostatný zdroj, je doprava na této železniční trati uvažována v rámci ověření nastavení 3D 
výpočtového modelu a pro posouzení synergie hluku z dopravy v posuzovaném území 
a možného příspěvku záměru k celkové dopravní situaci. 

Intenzity železniční dopravy vychází dopravně-inženýrského průzkumu v době měření hluku 
provedeného zpracovatelem akustické studie. Intenzity dopravy jsou uvedeny v protokolu 
o zkoušce č. 1211119VP, který je přílohou akustické studie. 

6.5. Stacionární zdroje hluku posouzené ve výpočtu 

6.5.1. Náhradní zdroj elektrické energie 

V objektu není uvažováno s náhradním zdrojem elektrické energie. 

6.5.2. Vzduchotechnika 

Navrhovaný objekt bude větrán ventilátory a vzduchotechnickými jednotkami. V tomto stupni 
projektové dokumentace nejsou známy přesné akustické parametry jednotek VZT a přesné 
parametry ventilátorů. Z uvedeného důvodu je hluk z provozu těchto zařízení řešen 
stanovením limitních ekvivalentních hladin akustického tlaku A, a to následovně: 

a) 1 m od všech vyústek sání je LpA = 50 dB; 

b) 1 m od všech vyústek výdechu je LpA = 50 dB; 

c) 1 m od jednotky VZT na střeše je LpA = 60 dB; 

d) na úrovni terénu v anglickém dvorku je LpA = 60 dB. 
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Předpokládané rozmístění vyústek sání a výdechů a předpokládané umístění jednotky VZT 
na objektu „Centrum služeb Dobřichovice“ je patrné z Obr. 9. 

Předpokládaný provoz VZT a ventilátorů je od 7:00 do 21:00 hod.  

V dalším stupni projektové dokumentace musí být na základě zpřesněných podkladů 
provedena aktualizace výpočtu se stacionárními zdroji hluku a s účelovými komunikacemi. 

6.5.3. Tepelná čerpadla 

V této fázi projektu je uvažováno se 12 tepelnými čerpadly typu RXYQ14P9 a se 12 
tepelnými čerpadly typu RXYQ18P9. Všechna tepelná čerpadla jsou navrhována podél fasády 
objektů na úrovni terénu. Před tepelnými čerpadly je navrženo plné olplocení o min. výšce 3 
m. Plné oplocení je z přivrácené strany směrem k čerpadlům pohltivé. Podrobnější specifikace 
plného oplocení bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. 

Provoz tepelných čerpadel je uvažován jak v denní, tak i v noční době. 

Na Obr. 7 je uveden technický výkres s rozměry tepelných čerpadel. 

Na Obr. 8 jsou uvedeny akustické parametry tepelných čerpadel. 

Předpokládané rozmístění tepelných čerpadel na objektu „Centrum služeb Dobřichovice“ je 
patrné z Obr. 9. 

 

Obr. 7 Technický výkres tepelných čerpadel 

 
Zdroj: Podklad [4] 
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Obr. 8 Akustické parametry tepelných čerpadel 

  
Zdroj: Podklad [4] 
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Obr. 9 Situace s rozmístěním stacionárních zdrojů – výdechy a sání VZT na objektu „CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE“ 

 

 

Zdroj: Podklad [3] 

Plné oplocení 

Plné oplocení 

Plné oplocení 



EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10, ekola@ekolagroup.cz 

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 

CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE   24 

6.6. Ostatní vstupní parametry výpočtu 
Rychlost vozidel 

Na řešených komunikacích byla použita výpočtová rychlost na základě nejvyšší dovolené 
rychlosti v souladu s TP 219 (podklad [19]) a Manuálem 2011 (podklad [18]). 

Povrch komunikací 

Povrch komunikací je uvažován kategorie „Ab“ v souladu s TP 219 (podklad [19]) 
a Manuálem 2011 (podklad [18]). 

Železniční svršek – štěrkové lože, betonové pražce. 

Stoupání komunikací 

Sklonové a výškové poměry komunikací byly generovány výpočtovým softwarem 
automaticky na základě podkladu [1] a [13]. 

Výška budov a pohltivost fasád 

Výšky budov v zájmovém území byly stanoveny na základě průzkumu provedeného 
zpracovatelem akustické studie. Výška objektů záměru „Centrum služeb Dobřichovice“ byla 
stanovena na základě podkladů poskytnutých zadavatelem (viz podklad [1]).  

Vzhledem k charakteru zástavby byl zvolen koeficient pohltivosti fasád všech objektů 0,21. 

Na Obr. 10 je zobrazen 3D pohled na řešené území se záměrem a s ostatními objekty 
ve vytvořeném modelu v softwaru CadnaA. 

Obr. 10 Zobrazení 3D modelu v softwaru CadnaA - pohled od severu 
na záměr „Centrum služeb Dobřichovice“ bez plného oplocení u tepelných čerpadel pro lepší 

znázornění umístění těchto zdrojů 

 
Zdroj: CadnaA 
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6.7. Prezentace výsledků 
Výsledky výpočtu jsou prezentovány: 

1) Imisními hodnotami ve výpočtových bodech v tabulkové formě. 

V posuzovaném zájmovém území byly pro porovnání zvoleny charakteristické kontrolní 
výpočtové body na fasádách chráněných staveb v okolí záměru CENTRUM SLUŽEB 
DOBŘICHOVICE tak, aby bylo možné relevantně vyhodnotit vliv provozu záměru 
na nejbližší chráněné stavby. Výpočtové body se nacházejí ve vzdálenosti 2 m od fasády 
objektů, tj. v chráněném venkovním prostoru stavby. 

2) Hlukovými mapami. 

Hluková mapa je jeden z možných grafických výstupů výpočtového modelu. Zobrazuje 
vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A plošně dle jednotlivých 
definovaných pásem.  

 

7. Výsledky výpočtu a vyhodnocení 

7.1. Výpočtové stavy 
Výpočet byl proveden pro následující stavy: 

A. Počáteční akustická situace (PAS) – rok 2012 – výpočet akustické situace z provozu 
silniční dopravy včetně provozu autobusů MHD; 

B. Stav v roce 2015 bez záměru  – výpočet akustické situace z provozu silniční dopravy 
bez obslužné dopravy záměru včetně provozu autobusů MHD; 

C. Stav v roce 2015 se záměrem – výpočet akustické situace z provozu silniční dopravy 
s obslužnou dopravou záměru včetně provozu autobusů MHD; 

D. Stav v roce 2015 pouze záměr  – výpočet akustické situace pouze z provozu obslužné 
dopravy záměru; 

E. Výpočet akustické situace z provozu stacionárních zdrojů hluku objektů záměru, 
z provozu na účelových komunikacích a z provozu na parkovišti záměru . 

F. Stav v roce 2015 – ostatní doprava, železniční doprava, doprava MHD, bez dopravy 
záměru. 

G. Stav v roce 2015 – ostatní doprava, železniční doprava, doprava MHD, s dopravou 
záměru. 

7.2. Výpočtové body 

Výpočet byl proveden ve zvolených kontrolních výpočtových bodech v nejbližších 
chráněných venkovních prostorech staveb. 

Body před chráněnými stavbami jsou umístěny ve vzdálenosti 2 m před fasádou, tedy 
v chráněném venkovním prostoru stavby.  

Umístění kontrolních výpočtových bodů je zřejmé z následujícího obrázku.  
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Obr. 11 Situace s umístěním výpočtových bodů v okolí záměru CENTRUM SLUŽEB DOB ŘICHOVICE 

 
Zdroj: CadnaA 



EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10, ekola@ekolagroup.cz 

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 

CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE   27 

V tabulce Tab. 10 je uveden popis umístění kontrolních výpočtových bodů. 

Tab. 10 Specifikace umístění kontrolních výpočtových bodů 

Bod výpočtu 
Způsob využití dle KN 

(dle průzkumu) Adresa 
Výška nad terénem 

(m) 
V1 Objekt k bydlení Na Plzeňce čp. 302 3; 6 
V2 Objekt k bydlení Na Plzeňce čp. 165 3; 6 
V3 Rodinný dům Na Plzeňce čp. 1105 3; 6 
V4 Rodinný dům Na Plzeňce čp. 899 3; 6 
V5 Rodinný dům Tyršova čp. 848 3; 6 
V6 Rodinný dům Na Plzeňce čp. 415 3; 6 
V7 Objekt k bydlení Pod Penzionátem čp. 471 3; 6 
V8 Rodinný dům Pod Penzionátem čp. 140 3; 6 
V9 Objekt k bydlení Pod Penzionátem čp. 125 3; 6 
V10 Objekt k bydlení Květoslava Mašity čp. 352 3 
V11 Objekt k bydlení Květoslava Mašity čp. 215 3; 6 

 

Poznámka: Způsob využití dle KN – označuje způsob využití objektu zjištěný na základě elektronického výpisu 
z katastru nemovitostí, stav k 1/2013. 
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7.3. Výsledky výpočtu z provozu automobilové dopravy 

V Tab. 11 jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé výpočtové stavy. Ve výpočtových stavech (kromě stavu 
D) jsou uvažovány intenzity MHD (autobusy). 

Tab. 11 Výsledky výpočtu z provozu silniční dopravy ve zvolených kontrolních výpočtových bodech pro výpočtové stavy A. až D. 

V
ýp

oč
to

vý
 b

od
 

V
ýš

ka
 b

o
du

 n
ad

 
te

ré
n

em
 

(m
) 

A. 
PAS 

rok 2012 

B. 
Stav v roce 

2015 
bez záměru 

C. 
stav v roce 

2015 
se záměrem 

Rozdíl 
stavu 

C. – B. 

D. 
stav v roce 

2015 
pouze záměr 

Hygienický 
limit hluku 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Noc 
LAeq,8h 

(dB) 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Noc 
LAeq,8h 

(dB) 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Noc 
LAeq,8h 

(dB) 

Den 
∆ 

(dB) 

Noc 
∆ 

(dB) 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Noc 
LAeq,8h 

(dB) 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Noc 
LAeq,8h 

(dB) 

V1 
3,0 45,6 38,0 45,6 38,1 44,1 36,2 -1,5 -1,9 32,1 11,8 70 60 
6,0 46,2 38,5 46,2 38,7 45,4 37,5 -0,8 -1,2 33,5 13,4 70 60 

V2 
3,0 48,5 40,8 48,5 41,0 48,1 40,2 -0,4 -0,8 36,4 16,6 70 60 
6,0 50,1 42,4 50,1 42,6 49,9 42,0 -0,2 -0,6 38,2 18,4 70 60 

V3 
3,0 44,1 36,5 44,1 36,6 43,0 35,1 -1,1 -1,5 30,5 <10,0 70 60 
6,0 44,7 37,0 44,7 37,2 44,3 36,4 -0,4 -0,8 32,0 11,0 70 60 

V4 
3,0 58,7 51,0 58,7 51,2 59,2 51,2 0,5 0,0 47,7 28,2 70 60 
6,0 59,0 51,3 59,0 51,5 59,4 51,5 0,4 0,0 47,9 28,4 70 60 

V5 
3,0 57,6 49,9 57,6 50,1 58,0 50,1 0,4 0,0 46,5 27,1 70 60 
6,0 58,1 50,4 58,1 50,6 58,5 50,6 0,4 0,0 47,0 27,6 70 60 

V6 
3,0 42,5 34,8 42,5 35,0 42,4 34,5 -0,1 -0,5 29,7 <10,0 70 60 
6,0 42,8 35,2 42,8 35,3 42,8 34,9 0,0 -0,4 30,2 <10,0 70 60 

V7 
3,0 42,6 34,9 42,6 35,1 42,2 34,3 -0,4 -0,8 29,9 <10,0 70 60 
6,0 43,5 35,8 43,5 36,0 43,2 35,3 -0,3 -0,7 31,1 10,5 70 60 

V8 
3,0 41,9 34,2 41,9 34,4 41,9 34,1 0,0 -0,3 29,5 <10,0 70 60 
6,0 42,2 34,5 42,2 34,7 42,2 34,3 0,0 -0,4 29,8 <10,0 70 60 

V9 
3,0 42,5 34,8 42,5 35,0 42,5 34,6 0,0 -0,4 30,4 <10,0 70 60 
6,0 42,8 35,2 42,8 35,3 42,9 35,0 0,1 -0,3 30,9 10,4 70 60 

V10* 3,0 63,0 55,4 63,0 55,5 63,3 55,5 0,3 0,0 49,6 - 70 60 

V11* 
3,0 63,7 56,1 63,7 56,2 64,0 56,2 0,3 0,0 50,3 - 70 60 
6,0 63,1 55,5 63,1 55,6 63,4 55,6 0,3 0,0 49,7 - 70 60 

* – Ve výpočtových bodech V10 a V11 nebyl pro variantu D. řešen hluk z dopravy pro noční dobu, protože v noční době není uvažováno na komunikaci Květoslava Mašity 
s obslužnou dopravou objektu CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE. 
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V následujících odstavcích jsou vyhodnoceny jednotlivé stavy. 

Vyhodnocení: 

A. Počáteční akustická situace (PAS) – 2012 

Vypočtené hodnoty LAeq,16h z provozu silniční dopravy se ve zvolených výpočtových bodech 
v denní době pohybují v intervalu 41,9–63,7 dB. V noční době se vypočtené hodnoty LAeq,8h 
pohybují v intervalu 34,2–56,1 dB. 

Ve všech zvolených výpočtových bodech situovaných v chráněném venkovním prostoru 
staveb je vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A nižší než hygienický limit hluku 
pro denní i noční dobu pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích 
(LAeq,16h = 70 dB, LAeq,8h = 60 dB).  

B. Stav v roce 2015 bez záměru 

Vypočtené hodnoty LAeq,16h z provozu silniční dopravy se ve zvolených výpočtových bodech 
v denní době pohybují v intervalu 41,9–63,7 dB. V noční době se vypočtené hodnoty LAeq,8h 
pohybují v intervalu 34,4–56,2 dB. 

Ve všech zvolených výpočtových bodech situovaných v chráněném venkovním prostoru 
staveb je vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A nižší než hygienický limit hluku 
pro denní i noční dobu pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích 
(LAeq,16h = 70 dB, LAeq,8h = 60 dB). 

C. Stav v roce 2015 se záměrem 

Vypočtené hodnoty LAeq,16h z provozu silniční dopravy se ve zvolených výpočtových bodech 
v denní době pohybují v intervalu 41,9–64,0 dB. V noční době se vypočtené hodnoty LAeq,8h 
pohybují v intervalu 34,1–56,2 dB. 

Ve všech zvolených výpočtových bodech situovaných v chráněném venkovním prostoru 
staveb je vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A nižší než hygienický limit hluku 
pro denní i noční dobu pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích 
(LAeq,16h = 70 dB, LAeq,8h = 60 dB). 

Rozdíl mezi stavy v roce 2015 se záměrem a bez záměru 

Z hodnot příspěvku záměru uvedených v Tab. 11 vyplývá, že vlivem provozu dopravy 
záměru dojde k maximálnímu nárůstu do +0,5 dB. Změna v intervalu 0,1–0,9 dB je podle 
metodického návodu schváleného hlavním hygienikem ČR veřejně přístupného na stránkách 
www.nrl.cz: „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví 
před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ a v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. považována za nehodnotitelnou změnu stavu. 

Ve výpočtových bodech V1 až V3 a V6 až V9 dochází po postavení záměru k poklesu 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z pozemní dopravy až o -1,9 dB. Tento pokles je 
způsoben částečným odstíněním hluku z pozemní dopravy na ulici Tyršova a Květoslava 
Mašity novými objekty záměru „CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE“. 

D. Stav v roce 2015 pouze záměr 

Z vypočtených hodnot pouze z provozu záměru je patrné, že v denní době nedochází 
v žádném výpočtovém bodu k překročení hodnoty 55 dB a v noční době 45 dB (hygienický 
limit pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy). 
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7.4. Výsledky výpočtu ze stacionárních zdrojů, parkovišť a z účelových komunikací 
Výpočet je proveden ve výpočtových bodech V1 až V4 a V6 až V9, které jsou situovány 
v blízkosti objektů záměru. Popis výpočtových bodů je uveden v kapitole 7.2.  

Provoz stacionárních zdrojů hluku bude v denní i noční době.  

V denní době je v provozu VZT objektu a tepelná čerpadla a v noční době jsou v provozu 
pouze tepelná čerpadla. Zásobování, provoz osobní obslužné dopravy a pohyb na parkovištích 
je uvažován pouze v denní době od 6:00 do 22:00 hod. 

V rámci denní doby je ve výpočtu z provozu zdrojů hluku záměru zahrnuta i manipulace 
s nákupními vozíky po parkovacích plochách a pohyb s klecovými vozíky pro zásobování. 

Ve výpočtu je rovněž zahrnut provoz na obslužných komunikacích a parkovištích záměru. 
Obrátkovost na parkovišti a počty vozidel na obslužných komunikacích byly převzaty z  Tab. 
9 (podkladu [5]) a z kapitoly 4.  

Akustické parametry stacionárních zdrojů jsou uvedeny v kapitole 6.5. 

V rámci výpočtu je uvažováno, že před tepelnými čerpadly je navrženo plné oplocení o min. 
výšce 3 m. Plné oplocení je z přivrácené strany směrem k čerpadlům pohltivé. Podrobnější 
specifikace plného oplocení bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. 

Tab. 12 Výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech pro provoz stacionárních zdrojů, včetně 
obslužné dopravy na účelové komunikaci a parkovištích záměru a manipulace nákupních vozíků 

a klecových vozíků 

V
ýp

oč
to

vý
 b

od
 

V
ýš

ka
 b

o
du

 n
ad

 te
ré

n
em

 
(m

) 

E. 
Výpočet akustické situace 
při provozu stacionárních 

zdrojů a provozu na účelové 
komunikaci a parkovištích 

a manipulace nákup. vozíků 

Hygienický limit 
hluku 

Den 
LAeq,8h 

(dB) 

Noc 
LAeq,1h 

(dB) 

Den 
LAeq,8h 

(dB) 

Noc 
LAeq,1h 

(dB) 

V1 
3,0 44,1 34,8 50 40 
6,0 45,5 36,4 50 40 

V2 
3,0 43,1 37,3 50 40 
6,0 45,1 38,5 50 40 

V3 
3,0 44,1 31,8 50 40 
6,0 45,5 32,8 50 40 

V4 
3,0 38,3 21,0 50 40 
6,0 39,1 21,5 50 40 

V6 
3,0 38,5 30,5 50 40 
6,0 39,1 30,6 50 40 

V7 
3,0 38,2 25,5 50 40 
6,0 39,5 26,2 50 40 

V8 
3,0 36,7 24,6 50 40 
6,0 37,0 24,9 50 40 

V9 
3,0 37,4 25,5 50 40 
6,0 37,9 25,6 50 40 

 

Vyhodnocení: 

Z vypočítaných hodnot v Tab. 12 pro posouzení provozu stacionárních zdrojů včetně dopravy 
na obslužných komunikacích, parkoviště a zásobování a manipulace s nákupními a klecovými 
vozíky je patrné, že v denní, resp. v noční době je hygienický limit hluku (LAeq,8h = 50 dB, 
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resp. LAeq,1h = 40 dB) v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb výpočtově 
dodržen. 

7.5. Výsledky výpočtu z provozu automobilové a železniční dopravy 

V této kapitole je provedeno porovnání akustické situace ve výpočtových bodech z provozu 
automobilové a železniční dopravy bez a s obslužnou dopravou záměru. Vypočtené hodnoty 
jsou uvedené v Tab. 13. 

Tab. 13 Výsledky výpočtu ve zvolených výpočtových bodech pro porovnání akustické situace z pozemní 
dopravy (železnice, automobily) bez a s dopravou záměru 

V
ýp

oč
to

vý
 b

od
 

V
ýš

ka
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o
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ré
n
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(m
) 

F. 
Stav v roce 2015 – ostatní 

doprava, železniční doprava, 
doprava MHD, bez dopravy 

záměru 

G. 
Stav v roce 2015 – ostatní 

doprava, železniční doprava, 
doprava MHD, s dopravou 

záměru 

Rozdíl 
G. – F. 

Den 
LAeq,8h 

(dB) 

Noc 
LAeq,1h 

(dB) 

Den 
LAeq,8h 

(dB) 

Noc 
LAeq,1h 

(dB) 

Den 
∆ 

(dB) 

Noc 
∆ 

(dB) 

V1 
3,0 56,4 52,4 55,9 51,9 -0,5 -0,5 
6,0 56,8 52,7 56,7 52,7 -0,1 0,0 

V2 
3,0 57,8 53,7 57,9 53,8 0,1 0,1 
6,0 59,0 54,8 58,9 54,8 -0,1 0,0 

V3 
3,0 55,4 51,4 55,3 51,3 -0,1 -0,1 
6,0 55,6 51,6 55,8 51,8 0,2 0,2 

V4 
3,0 62,5 57,5 62,7 57,5 0,2 0,0 
6,0 62,9 58,0 63,1 58,0 0,2 0,0 

V5 
3,0 63,0 58,4 63,1 58,4 0,1 0,0 
6,0 64,1 59,6 64,2 59,6 0,1 0,0 

V6 
3,0 53,9 49,9 54,0 50,0 0,1 0,1 
6,0 53,9 49,9 54,0 50,0 0,1 0,1 

V7 
3,0 54,1 50,2 54,1 50,1 0,0 -0,1 
6,0 54,9 50,9 54,9 51,0 0,0 0,1 

V8 
3,0 53,2 49,2 53,1 49,1 -0,1 -0,1 
6,0 53,3 49,3 53,2 49,2 -0,1 -0,1 

V9 
3,0 53,9 50,0 53,9 49,9 0,0 -0,1 
6,0 54,1 50,1 54,1 50,1 0,0 0,0 

V10 3,0 63,5 56,6 63,8 56,6 0,3 0,0 

V11 
3,0 63,9 56,5 64,2 56,5 0,3 0,0 
6,0 63,4 56,1 63,6 56,1 0,2 0,0 

 

Vyhodnocení: 

Z hodnot příspěvku záměru uvedených v Tab. 13 vyplývá, že vlivem provozu dopravy 
záměru dojde k maximálnímu nárůstu do +0,3 dB. Změna v intervalu 0,1–0,9 dB je podle 
metodického návodu schváleného hlavním hygienikem ČR veřejně přístupného na stránkách 
www.nrl.cz: „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví 
před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ a v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. považována za nehodnotitelnou změnu stavu. 

Ve výpočtových bodech V1 až V3 a V6 až V9 dochází po postavení záměru k poklesu 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z pozemní dopravy až o -0,5 dB. Tento pokles je 
způsoben částečným odstíněním hluku z pozemní dopravy na ulici Tyršova a Květoslava 
Mašity novými objekty záměru „CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE“. 
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8. Výpočet hluku z výstavby záměru 

8.1. Modely výstavby 
V rámci zpracování akustické studie pro hluk z výstavby záměru byly sestaveny  
a vyhodnoceny následující výpočtové modely: 

Model 1 – obslužná doprava staveniště. 

Model 2 – 2. etapa výstavby – zemní práce. 

Model 3 – 3. etapa výstavby – zakládání. 

8.2. Vstupní údaje 
Charakteristika lokality z hlediska terénu a zástavby je stejná jako v předchozích řešených 
stavech záměru. Vstupní údaje pro lokalitu jsou uvedeny v kapitolách 3, 4 a 6. Vstupní údaje 
týkající se stavebního postupu jsou uvedeny v kapitole 8.3.3. Vstupní akustické údaje 
stavební technologie a obslužné dopravy stavby jsou uvedeny v kapitole 8.3.6. 

Výstavba bude probíhat pouze v denní době.  

Celková pracovní doba stavby je uvažována 16 hodin – tj. od 6 do 22 hodin. Pracovní doba 
s hlučnou stavební technologií je uvažována pouze v době od 7 do 21 hodin. 

8.3. Podklady pro výpočet 

8.3.1. Body výpočtu 

Pro výpočet Modelu 1 bylo zvoleno 9 výpočtových bodů (V1 až V9). Popis a situace 
s umístěním výpočtových bodů je uvedena v kapitole 7.2. 

Pro výpočet Modelu 2 a 3 bylo zvoleno 8 výpočtových bodů (V1 až V4 a V6 až V9) 
situovaných nejblíže vůči staveništi. Popis a situace s umístěním výpočtových bodů je 
uvedena v kapitole 7.2. 

V každém ze zvolených výpočtových bodů byla vypočtena ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A v denní době, kdy bude stavba probíhat. 

Situace s body výpočtu je patrná z Obr. 11. 

8.3.2. Výpočtový postup 

Posuzování vlivů výstavby v nejbližším okolí staveniště obsahuje: 

a) výpočet vlivu obslužné dopravy staveniště na stav akustické situace ve venkovním 
prostředí, 

b) výpočet předpokládaných vlivů činnosti stavebních strojů/mechanismů na stav akustické 
situace ve venkovním prostředí. 

Vliv činnosti stavebních strojů a obslužné dopravy v nejbližším (bezprostředním) okolí 
staveniště – postup výpočtu 

1. Celá doba výstavby je rozdělena na jednotlivé pracovní etapy, pro něž jsou řešeny přímé 
úlohy „zdroj – účinek“ pro elementární zdroje akustické energie. 

2. Pro každý z elementárních zdrojů akustické energie se řeší přímá úloha v závislosti na jeho 
časovém intervalu nasazení. 

3. Výsledné hodnoty LAeq,s v zadaném místě se zjistí jako superposice účinků od jednotlivých 
elementárních zdrojů akustické energie. 
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Výpočet vlivu hluku stavebních činností na stav akustické situace v okolí staveniště je 
spolehlivě řešitelnou úlohou, jsou-li s dostatečnou mírou podrobnosti známy všechny vstupní 
údaje potřebné pro výpočet. 

Identifikace konkrétních zdrojů akustické energie, spolu s analýzou vstupních předpokladů 
výpočtů, je tedy záležitostí, na níž závisí kvalita výsledného akustického řešení.  

Vliv obslužné dopravy ve vzdálenějším okolí 

Pro okolí tras obslužné dopravy již není rozhodující hluk ze stavebních zařízení na staveništi, 
ale pouze ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z průjezdů obslužné dopravy staveniště. 

8.3.3. Etapizace výstavby 

Výstavba bude rozdělena do následujících etap: 

Etapa 1 – příprava staveniště a přeložky IS 

 – přeložka VN 

 – realizace přípojek vč. přípravy pro zařízení staveniště 

Etapa 2 – zemní práce  

 – sejmutí ornice 

 – úprava zemní pláně 

Etapa 3 – zakládání 

 – vrtání pilot 

 – betonáž pilot včetně hlavic s kalichy 

Etapa 4 – nosná konstrukce - skelet 

 – osazení prefabrikovaných sloupů vč. zmonolitnění v místě uložení do patky 

 – osazení prefabr. střešních vazníků a vaznic 

 – osazení monolitických prahů po obvodu 

Etapa 5 – fasáda, dokončovací práce 

 – rozvody vody, kanalizace a NN pod úrovní terénu 

 – betonáž podlah 

 – instalace střešního a fasádního pláště 

Etapa 6 – komunikace, zpevněné plochy 

 – hutnění podkladních vrstev pro komunikace 

 – pokládka finálních vrstev 

 – úpravy ploch zeleně 

 

Z akustického hlediska je výpočet proveden pro předpokládané nejhorší etapy výstavby – 
etapu 2 a etapu 3. 
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8.3.4. Předpokládaná celková doba výstavby: 

Zahájení:  8/2013 

Dokončení:  1/2015 

8.3.5. Dopravní napojení 

Příjezd a odjezd obslužné dopravy stavby je v současné době uvažován směrem 
na Dobřichovice. 

Při výstavbě je uvažováno s maximálním počtem 6 NA/h (12 NA/h obousměrně). 

8.3.6. Zdroje hluku 

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 tvoří bodové zdroje hluku. 

Pro výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A z obslužné dopravy stavby byl 
vypracován model, který simuluje nejvyšší intenzitu nákladní obslužné dopravy stavby z celé 
doby výstavby objektů. Na základě „podkladu [9]“ lze u nejkritičtější etapy výstavby 
z hlediska dopravy uvažovat max. 6 NA/hod (12 NA/h obousměrně). 

Pro stacionární zdroje hluku – stroje umístěné na staveništi – byla provedena analýza 
předpokládaného počtu nasazení stavebních strojů, které mohou v nejhorší etapě stavby 
pracovat ve stejnou dobu. Hladiny akustických tlaků A jednotlivých strojních zařízení jsou 
uvedeny v Tab. 14. 

Pro výpočet byla zvolena dvě umístění stavebních strojů v rámci výstavby tak, aby 
charakterizovala nejméně příznivý stav akustické situace vůči stávajícím nejbližším 
chráněným venkovním prostorům staveb.  

Předpoklady výpočtů hluku stavebních činností 

a) Předpokládaná délka pracovní doby. 

Při výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku A je uvažováno s pracovní dobou 
hlučných strojů vycházející z podkladu [9] a [10]. 

Celková pracovní doba stavby je uvažována 16 hodin – tj. od 6 do 22 hodin. Pracovní doba 
s hlučnou stavební technologií je uvažována v době od 7 do 21 hodin. Pro toto období je 
stanoven hygienický limit 65 dB. Mimo dobu od 7 do 21 hod. budou probíhat pouze tiché, 
nehlučné práce. 

b) Emisní parametry strojního vybavení. 

V tomto stupni projektové dokumentace nejsou známy přesné stavební stroje. Z uvedeného 
důvodu byly pro výpočet použity vstupní akustické veličiny z archivu firmy EKOLA group, 
spol. s r.o., běžně požívaných strojů a zařízení při této stavební činnosti. 

Strojní vybavení: 

Seznam předpokládaných strojních zařízení použitých v rámci stavební činnosti je uveden 
v Tab. 14. 
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Tab. 14 Seznam strojních zařízení uvažovaných při výstavbě 

Název stroje 

Akustické parametry 
– hladina akustického 

tlaku A, nebo 
akustický výkon 

Počet a doba každého nasazeného stroje v dané etapě za den 

Etapa 1 
Příprava staveniště 

a přeložky IS 

Etapa 2* 
Zemní práce 

Etapa 3* 
Zakládání 

Etapa 4 
Nosná 

konstrukce - 
skelet 

Etapa 5 
Fasáda a 

dokončovací 
práce 

Etapa 6 
Komunikace a 

zpevněné plochy 

LpA/LwA (dB) Počet (ks)/ T (h) Počet (ks)/ T (h) Počet (ks)/ T (h) Počet (ks)/ T (h) Počet (ks)/ T (h) Počet (ks)/ T (h) 

Traktorbagr LwA = 104 dB 1 ks/ 4 h - - - - 1 ks/ 2 h 

Dozer LpA = 89 dB v 10 m - 2 ks/ 3 h - - - 1 ks/ 3 h 

Grejdr LpA = 84 dB v 10 m - 1 ks/ 4 h - - - - 

Hutnící zařízení 
(vibrační válec) 

LpA = 82 dB v 10 m - 1 ks/ 6 h - - - 1 ks/ 6h 

Rypadlo LwA = 103 dB - 1 ks/ 4 h - - - - 

Nakladač LwA = 105 dB - 1 ks/ 3 h - - - - 

Pilotovací souprava 
pro vrtání pilot střední 

LwA = 104 dB - - 1 ks/ 4 h - - - 

Autodomíchávač LpA = 73 dB v 10 m - - 2 ks/ 4 h - - - 

Čerpadlo betonové 
směsi 

LpA = 72 dB v 10 m - - 1 ks/ 5 h - 1 ks/ 4 h - 

Autojeřáb LpA = 71 dB v 10 m - - 1 ks/ 4 h 1 ks/ 4 h 1 ks/ 4 h - 

Vrtačka LpA = 93 dB v 1,5 m - - - - 1 ks/ 2 h - 

Nákladní automobily LpA = 82 dB v 10 m 1 ks/h 6 ks/h 1 ks/h 2 ks/h 2 ks/h 4 ks/h 

 

* Z akustického hlediska je výpočet proveden pro předpokládané nejhorší etapy výstavby – etapa 2 a etapa 3. 
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Doprava ve fázi výstavby 

Předpokládaný počet jízd obslužné nákladní staveništní dopravy za hod. jedním směrem je 
roven 6 NA/hod. 

Intenzity obslužné dopravy stavby byly převzaty z podkladu [9]. 

8.3.7. Výpočet a hodnocení hluku liniových zdrojů 

Na základě podkladu [9] lze u nejnepříznivější fáze výstavby z hlediska dopravy uvažovat 
max. 6 jízd NA /hod. (84 jízd NA/den), tj. 12 jízd NA za hodinu oběma směry (168 jízd 
NA/den oběma směry). 

Příjezd a odjezd NA na staveniště je od obce Dobřichovice (podklad [5]). 

 

Tab. 15 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A při provozu dopravy na řešených 
komunikacích s obslužnou nákladní dopravou stavby 

V
ýp

oč
to

vý
 b

od
 

V
ýš

ka
 b

o
du

 
n

ad
 te

ré
n

em
 (

m
) 

Model 1 
Rok 2012 

Bez obslužné 
dopravy stavby 

Model 1 
Rok 2012 

S obslužnou 
dopravou stavby 

Rozdíl stavu 
s a bez 

obslužné 
dopravy stavby  

Pouze obslužná 
doprava stavby 

Hygienický limit 
hluku 

7:00–21:00 hod. 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Den 
LAeq,16h 

(dB) 

Den 
∆ 

(dB) 

Den 
LAeq,s 

(dB) 

Den 
LAeq,s 

(dB) 

V1 
3,0 45,7 46,2 0,5 38,3 65 
6,0 46,2 46,8 0,6 39,0 65 

V2 
3,0 48,5 49,2 0,7 41,6 65 
6,0 50,1 50,8 0,7 43,4 65 

V3 
3,0 44,2 44,5 0,3 35,5 65 
6,0 44,7 45,1 0,4 36,3 65 

V4 
3,0 58,7 59,5 0,8 52,5 65 
6,0 59,0 59,8 0,8 52,7 65 

V5 
3,0 57,6 58,4 0,8 51,4 65 
6,0 58,1 58,9 0,8 51,8 65 

V6 
3,0 42,6 42,8 0,2 33,0 65 
6,0 42,9 43,0 0,1 33,3 65 

V7 
3,0 42,6 43,0 0,4 34,1 65 
6,0 43,5 43,9 0,4 35,5 65 

V8 
3,0 42,0 42,2 0,2 32,9 65 
6,0 42,3 42,5 0,2 33,3 65 

V9 
3,0 42,6 42,9 0,3 34,6 65 
6,0 42,9 43,3 0,4 35,1 65 

Vyhodnocení: 

Z vypočtených hodnot uvedených v Tab. 15 je patrné, že hluk ze samotné obslužné dopravy 
stavby je nižší než hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti (LAeq,s = 65 dB). Dále 
je z vypočtených hodnot patrné, že ve výpočtových bodech vlivem uvažované maximální 
obslužné dopravy stavby dojde k nehodnotitelnému nárůstu ekvivalentních hladin akustického 
tlaku A oproti stavu bez obslužné dopravy stavby (nárůst do 0,8 dB). 

Poznámka: Změna v intervalu 0,1–0,9 dB je podle metodického návodu veřejně přístupného 
na stránkách www.nrl.cz: „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely 
ochrany veřejného zdraví před hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ 
a v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. považována 
za nehodnotitelnou změnu stavu. 
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8.3.8. Výpočet ze stacionárních a liniových zdrojů hluku na staveništi 

V jednotlivých etapách výstavby budou používány stavební stroje, které jsou posuzovány jako 
bodové nebo liniové zdroje hluku. Pro výpočet jsou uvažovány dva modely. 

Posuzované modely reprezentují nejnepříznivější akustickou situaci v rámci výstavby 
záměru.  

Počty strojů s časovým nasazením odpovídajícím dané etapě jsou uvedeny v kapitole 8.3.6.  
V Tab. 14 jsou uvedeny akustické parametry strojů používaných při výstavbě. 

V Tab. 16 jsou vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro oba modely se 
stacionárními a liniovými zdroji hluku na staveništi. V obou modelech je rovněž uvažován 
pohyb NA po staveništi. 

Situace s modelovým umístěním strojů na staveništi pro model 2 je znázorněn 
na následujícím Obr. 12 a pro model 3 na Obr. 13. 

Obr. 12 Situace s umístěním stavebních strojů pro model 2 
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Obr. 13 Situace s umístěním stavebních strojů pro model 3 

  

 

Tab. 16 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro oba modely se stacionárními a liniovými 
zdroji hluku na staveništi, včetně obslužné NA dopravy stavby 

V
ýp

oč
to

vý
 b

od
 

V
ýš

ka
 b

o
du

 n
ad

 te
ré

n
em

 
(m

) 

Model 2 
Rok 2015 

Model 3 
Rok 2015 

Hygienický limit hluku 
7:00–21:00 h 

Den 
LAeq,14h 

(dB) 

Den 
LAeq,14h 

(dB) 

Den 
LAeq,s 

(dB) 

V1 
3,0 64,8 64,4 65 
6,0 64,7 64,3 65 

V2 
3,0 63,7 64,8 65 
6,0 63,7 64,7 65 

V3 
3,0 60,1 55,4 65 
6,0 60,4 55,6 65 

V4 
3,0 49,2 49,0 65 
6,0 49,1 49,1 65 

V6 
3,0 53,3 48,0 65 
6,0 53,2 48,1 65 

V7 
3,0 53,8 51,0 65 
6,0 54,2 51,5 65 

V8 
3,0 51,3 47,5 65 
6,0 51,4 47,7 65 

V9 
3,0 52,1 49,7 65 
6,0 52,0 49,1 65 
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Vyhodnocení: 

Z vypočtených hodnot v Tab. 16 je patrné, že ve všech výpočtových bodech v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro oba modely je hygienický limit hluku pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s = 65 dB pro denní dobu výpočtově dodržen, popř. se hodnoty pohybují 
na hranici hygienického limitu při uvažování přesnosti výsledku výpočtu. 

Podrobnější posouzení bude provedeno v dalších stupních projektové dokumentace 
na základě upřesněných vstupních parametrů výpočtu. 

Na Obr. 14 a Obr. 15 je uvedena hluková mapa ve výšce 3 m nad terénem pro model 2 a 3. 

 

Obr. 14 Hluková mapa pro model 2 ve výšce 3 m nad terénem 

 
Obr. 15 Hluková mapa pro model 3 ve výšce 3 m nad terénem 
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8.3.9. Protihluková opatření 

V souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru jsou navržena následující akustická opatření: 

• Maximálně 6 jízd NA /hod. (84 jízd NA/den), tj. 12 jízd NA za hodinu oběma směry (168 
jízd NA/den oběma směry). 

• V noční době nesmí probíhat venkovní stavební práce. 

• V noční době nesmí být v provozu obslužná doprava staveniště. 

• Stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba volit v souladu s touto studií. Dodavatel 
stavby by měl při nasazování stavebních strojů respektovat požadavky na emise strojů 
uváděné již v této studii, ale především v akustické studii vypracované pro dokumentaci 
k územnímu řízení, resp. stavebnímu povolení. 

• V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpřesnit akustické výpočty pro hluk 
ze stavební činnosti na základě upřesněných vstupních parametrů výpočtu (harmonogram 
stavby). 

• Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout 
motor. 

• Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a charakterem 
jednotlivých fází výstavby. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně informováni 
o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější 
a minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda. Vhodné by bylo stanovení kontaktní 
osoby, na kterou by se postižení občané mohli obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi. 

 

9. Závěr 
Předmětem předkládané akustické studie bylo posouzení vlivu provozu a výstavby záměru 
„CENTRUM SLUŽEB DOB ŘÍCHOVICE“ na akustickou situaci v chráněném venkovním 
prostoru staveb v zájmovém území. 

Modelovány byly různé stavy – počáteční akustická situace a výhledová akustická situace bez 
provozu záměru a s provozem záměru, 2 nejhlučnější fáze výstavby a vliv obslužné 
staveništní dopravy. Výsledky jednotlivých modelů výpočtu jsou uvedeny vždy v příslušné 
kapitole studie. 

Z rozdílu mezi výhledovou akustickou situací bez záměru a se záměrem je patrné, že ve všech 
zvolených výpočtových bodech nedojde vlivem záměru k hodnotitelné změně stavu akustické 
situace (nárůst se pohybuje max. do 0,5 dB). Změnu v intervalu 0,1–0,9 dB nelze podle 
metodického návodu schváleného hlavním hygienikem ČR veřejně přístupného na stránkách 
www.nrl.cz: „Výpočtové akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před 
hlukem. Obecný rámec. NRL, 11. 9. 2008“ a v souladu s § 20 odst. 4 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb.“ považovat za hodnotitelnou změnu stavu.  

Ve výpočtových bodech V1 až V3 a V6 až V9 dochází po postavení záměru k poklesu 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z pozemní dopravy až o -1,9 dB. Tento pokles je 
způsoben částečným odstíněním hluku z pozemní dopravy na ulici Tyršova a Květoslava 
Mašity novými objekty záměru „CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE“. 

Z výpočtu provedeného pro provoz stacionárních zdrojů hluku záměru (např. VZT, chlazení 
atd.) včetně plného oplocení u tepelných čerpadel, obslužné dopravy na účelových 
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komunikacích a parkovišti je patrné, že v denní i v noční době je hygienický limit hluku 
dodržen.  

Stavební činnost z výstavby záměru proběhne v šesti etapách. Posouzení hluku ze stavební 
činnosti je provedeno v kapitole 8. V rámci posouzení předpokládaných nejhlučnějších etap 
výstavby výpočtově nedošlo k překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní 
prostor staveb. 

Akustická studie prokázala technickou realizovatelnost záměru „CENTRUM SLUŽEB 
DOBŘICHOVICE“ a byla zpracována v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 

Přesnost výpočtů odpovídá stupni rozpracovanosti projektu, podrobnosti poskytnutých 
vstupních údajů a vstupním parametrům výpočtu uvedeným v akustické studii. 

 

10. Přílohy 
Příloha 1 – Výpočet akustické situace při provozu stacionárních zdrojů, provozu na účelové 

komunikaci a vozíků, 6 m nad terénem – den. 

Příloha 2 – Výpočet akustické situace při provozu stacionárních zdrojů, provozu na účelové 
komunikaci, 6 m nad terénem – noc. 

Příloha 3 – Výpočet akustické situace z automobilové dopravy bez dopravy záměru, 3 m nad 
terénem – den. 

Příloha 4 – Výpočet akustické situace z automobilové dopravy s dopravou záměru, 3 m nad 
terénem – den. 

Příloha 5 – Protokol o zkoušce č. 1211119VP.  
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Příloha 1 – Výpočet akustické situace při provozu stacionárních zdrojů a provozu na účelové komunikaci včetně vozíků; s plným oplocením 
 u tepelných čerpadel, 6 m nad terénem – den. 
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Příloha 2 – Výpočet akustické situace při provozu stacionárních zdrojů a provozu na účelové komunikaci; s plným oplocením u tepelných 
čerpadel, 6 m nad terénem – noc. 
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Příloha 3 – Výpočet akustické situace z automobilové dopravy bez dopravy záměru, 3 m nad terénem – den. 
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Příloha 4 – Výpočet akustické situace z automobilové dopravy s dopravou záměru, 3 m nad terénem – den. 
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Přílohy rozptylové studie 

Příloha 1 Mapa lokalizace zdrojů znečišťování 

Příloha 2 Mapa lokalizace referenčních bodů 

Příloha 3  Grafické výstupy 

Příloha 4 Dokladová část   
Rozhodnutí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle § 15 odst. 1 
písm. d) zákona o ochraně ovzduší (kopie). 

Přehled nejdůležitějších používaných zkratek 

AIM automatický imisní monitoring 
B(a)P benzo(a)pyren 

BZN benzen 

CO oxid uhelnatý 

CALM bezvětří 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

č. p. číslo popisné 

ČÚZK Český ústav zeměměřický a katastrální 

IDW inverse distance weighting (metoda inverzních vzdáleností) 

IHr průměrné roční koncentrace 

IHk maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace 

IHd maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace 

IL imisní limit 

JTSK jednotné trigonometrické sítě katastrální 

(l) výška referenčního bodu nad terénem 

LNA lehké nákladní automobily (do 3,5 t) 

Max maximum 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NO2 oxid dusičitý 

NOx oxidy dusíku 

OA osobní automobily 

OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PM2,5 suspendované prachové částice menší než 2,5 µm 

PM10 suspendované prachové částice menší než 10 µm 

PS parkovací stání 

Qv množství odváděného vzduchu 

SYMOS systém modelování stacionárních zdrojů 

TNA    těžké nákladní automobily  (nad 3,5 t) 



CE NT RUM SL UŽE B  DOB Ř ICHOVICE  
Rozptylová studie    

– E K O L A group, spol. s r. o. – 4

TZL tuhé znečišťující látky 

VZT vzduchotechnika 

ZÚ Zdravotní ústav 

ÚVOD 

Rozptylová studie je přílohou oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

Předkládaná rozptylová studie se zabývá vyhodnocením vlivu záměru „Centrum služeb Dobřichovice“ na 
kvalitu ovzduší v zájmovém území. Předmětem posouzení je výstavba a provoz nového obchodního 
areálu s doprovodnými službami. 

Zahájení výstavby záměru je plánováno v roce 2013, dokončení výstavby v roce 2014. Záměr bude 
zprovozněn v roce 2015. 

Koncept nového centra služeb spočívá ve vytvoření kombinace maloobchodu a provozoven služeb, které 
dosud v Dobřichovicích chybí. Realizací Centra služeb Dobřichovice dojde k doplnění služeb ve městě. 

V rámci záměru vzniknou dva samostatné objekty A a B. Vytápění objektů bude tepelnými čerpadly. 
Vytápění nebude zdrojem znečišťování ovzduší. 

Celková denní intenzita automobilové dopravy ze záměru bude 930 cest osobních 
automobilů (OA), 26 cest dodávek a 4 cesty lehkých nákladních automobilů do 3,5 tuny (LNA). 

Dopravní napojení záměru na okolní komunikační síť bude následující: Příjezd a odjezd vozidel 
zákazníků bude po účelové komunikaci na povrchovém parkovišti záměru. Tato komunikace bude 
napojena na komunikaci Tyršova. Příjezd a odjezd vozidel zásobování bude po účelové komunikaci 
zásobování, která bude napojena na komunikaci Tyršova. 

Realizací záměru vznikne celkem 175 nových parkovacích stání (PS). Z celkového počtu parkovacích 
stání bude 106 PS umístěno ve společné podzemní garáži a 69 PS na povrchovém parkovišti 
(z toho 64 parkovacích stání bude umístěno mezi objekty A, B a 5 parkovacích stání bude umístěno za 
budovou A).  

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden pro: Průměrné roční koncentrace benzenu, benzo(a)pyrenu, 
NO2, PM2,5 a PM10; Maximální hodinové koncentrace NO2; Maximální osmihodinové koncentrace CO; 
Maximální denní koncentrace PM10. Vypočtené imisní příspěvky znečišťujících látek byly hodnoceny 
vzhledem k platným imisním limitům a úrovni imisního pozadí znečišťujících látek v zájmovém území. 

Předkládaná rozptylová studie byla zpracována podle Metodického pokynu pro zpracování rozptylových 
studií, vydaného Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Vypočítané znečištění ovzduší bylo pro imisní 
situace a zdroje znečišťování ovzduší uvedené v části A rozptylové studie. 
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Obecná charakteristika území 

Území realizace záměru se nachází ve Středočeském kraji na jihovýchodním okraji města Dobřichovice 
v lokalitě „Plzeňka“. 

Zájmové území, ve kterém byl proveden výpočet znečištění ovzduší, bylo zvoleno jako širší území. Terén 
zájmového území je v některých částech zvlněný. V zájmovém území se nenacházejí terénní útvary, které 
by mohly významným způsobem ovlivňovat rozptyl znečišťujících látek. Mapa zájmového území je 
uvedena v příloze 1. 

Obrázek 1 Umístění záměru 

 
*Zdroj: www.mapy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum služeb Dobřichovice 
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A. VSTUPNÍ ÚDAJE 

A. I. Zdroje znečišťování ovzduší 

Z hlediska znečištění ovzduší byly posuzovány zdroje znečišťování související s výstavbou 
a provozem záměru. 

Intenzity dopravy 

Intenzity dopravy byly použity z dopravní studie: Centrum služeb Dobřichovice (DOPRAVNĚ 
INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Hradec Králové, 2012). Bylo počítáno s osobními automobily a 
nákladními automobily. 

V rozptylové studii byly použity stejné úseky komunikací jako v podkladové dopravní studii. 

Řešené silniční úseky jsou uvedeny v tabulce 1. 

Emisní faktory motorových vozidel 

Pro výpočet emisních faktorů motorových vozidel byl použit emisní model MEFA ver. 06 a ver. 02. 
Program je metodikou MŽP ČR a zahrnuje emisní faktory znečišťujících látek pro motorová 
vozidla v České republice. 

Výpočet emisních faktorů zohledňoval výpočtové roky 2013 a 2015, v případě benzo(a)pyrenu rok 2010, 
kategorie vozidel – osobní OA, nákladní do 3,5 t LNA a nákladní nad 3,5 t TNA, složení vozového parku 
dle emisních kategorií EURO, plynulost provozu, průměrnou rychlost automobilové dopravy a průměrný 
sklon komunikací. 

Poznámka: Program MEFA ver. 06 nepočítá emisní faktory benzo(a)pyrenu v letech 2013 a 2015. Emisní 
faktory benzo(a)pyrenu do roku 2010 umožňuje spočítat program MEFA ver. 02. V případě 
benzo(a)pyrenu byly pro výpočet emisních faktorů použity emisní faktory benzo(a)pyrenu pro rok 2010. 

Silniční úseky 

Tabulka 1 Silniční úseky 
Číslo 
úseku 

Silniční úsek Popis 

1 Tyršova 
Úsek Tyršova od křižovatky s ul. Palackého po křižovatku s účelovou 

komunikací parkoviště Centra služeb Dobřichovice. 

2 Tyršova 
Úsek Tyršova od křižovatky s účelovou komunikací parkoviště Centra 
služeb Dobřichovice po křižovatku s účelovou komunikací zásobování 

Centra služeb Dobřichovice. 

3 
Tyršova / Květoslava 

Mašity 

Úsek Tyršova / Květoslava Mašity od křižovatky s účelovou komunikací 
zásobování Centra služeb Dobřichovice po křižovatku s ul. U silnice ve 

Všenorech. 

4 
Účelová komunikace 

parkoviště Centra služeb 
Dobřichovice 

Úsek účelové komunikace záměru od křižovatky s ulicí Tyršova po 
parkoviště Centra služeb Dobřichovice (vjezd / výjezd zákazníků). 

5 
Účelová komunikace 

zásobování Centra služeb 
Dobřichovice 

Úsek účelové komunikace záměru od křižovatky s ulicí Tyršova po 
zásobovací dvůr Centra služeb Dobřichovice. 
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Fáze výstavby (roky 2013, 2014) 

Krátkodobým zdrojem znečišťování ovzduší bude fáze výstavby záměru. 

Zahájení výstavby záměru je plánováno v srpnu 2013, dokončení výstavby v prosinci 2014. 

Obecně se z hlediska znečištění ovzduší posuzuje nejhorší možná etapa výstavby (etapa s maximálním 
znečištěním ovzduší). Nejvyšší emise znečišťujících látek jsou zpravidla v etapě zemních prací, kdy 
je manipulováno s největším množstvím zeminy. V souvislosti s manipulací se zeminou vznikají emise 
prachu. Při této etapě výstavby se předpokládá i největší součinnost stavební techniky. 

V rozptylové studii byla proto posuzována etapa zemních prací, kdy budou probíhat hrubé terénní úpravy 
(sejmutí ornice, hloubení stavebních jam a úprava zemní pláně). 

Dle harmonogramu výstavby bude etapa zemních prací probíhat od prosince 2013 do ledna 2014. 

Zdroji znečišťování ovzduší budou stavební mechanizace na staveništi a obslužná staveništní doprava 
probíhající po silničních úsecích č. 1 a 4. Největším zdrojem emisí prachu bude manipulace se zeminou 
v areálu stavby. 

Výstavba v etapě zemních prací: 

Množství přesunuté zeminy bude 16 069,3 m3. Etapa zemních prací bude probíhat 2 měsíce (40 dní) 
v provozní době výstavby (Po–Pá od 6–22 hod). 

Stavební mechanizace, která bude použita na stavbě je následující: dozer (2 ks), grejdr (1 ks), vibrační 
válec (1 ks), rypadlo (1 ks) a nakladač (1 ks). 

Stavební mechanizace bude v provozu dle denní doby nasazení jednotlivých strojů. 

Obslužná staveništní doprava bude těžkými nákladními automobily. V etapě zemních prací se počítá 
s provozem 6 TNA / hod. 

Rozpad obslužné dopravy stavby bude následující: Vjezd a výjezd ze stavby bude do ulice Tyršova. 
Nákladní automobily pojedou z areálu stavby ulicí Tyršova směrem na Dobřichovice. 

Veškerá obslužná doprava stavby bude probíhat v provozní době výstavby. 

Výhledový stav (rok 2015) 

V roce 2015 je plánováno zahájení provozu záměru. 

V rámci záměru vzniknou dva nové objekty Centra služeb Dobřichovice (objekty A, B), nové povrchové 
parkoviště mezi uvedenými objekty, parkovací stání za budovou A a společná podzemní garáž 
v 1. podzemním podlaží objektu A. 

Vytápění objektů záměru bude tepelnými čerpadly. Vytápění nebude zdrojem znečišťování ovzduší. 

Ve výhledovém stavu budou v provozu následující zdroje znečišťování ovzduší: Automobilová doprava 
záměru probíhající po povrchovém parkovišti mezi objekty A, B, automobilová doprava záměru po 
parkovací ploše za budovou A. Zdrojem znečišťování ovzduší bude i automobilová doprava záměru 
probíhající v podzemní garáži pod objektem A. 

Mezi další zdroje znečišťování bude patřit automobilová doprava vyvolaná provozem záměru po 
silničních úsecích č. 1–5. 
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Celková denní intenzita automobilové dopravy ze záměru bude 930 cest OA, 26 cest dodávek a 4 cesty 
LNA. 

Realizací záměru vznikne celkem 175 PS. Z celkového počtu parkovacích stání bude 106 PS umístěno 
ve společné podzemní garáži a 69 PS na povrchovém parkovišti (z toho 64 parkovacích stání bude 
umístěno mezi objekty A, B a 5 parkovacích stání bude umístěno za budovou A). 

Dopravní napojení záměru: Příjezd a odjezd vozidel zákazníků bude po účelové komunikaci na 
povrchovém parkovišti záměru. Příjezd a odjezd vozidel zásobování bude po účelové komunikaci 
zásobování. Obě účelové komunikace budou napojeny na komunikaci Tyršova. 

Rozklad automobilové dopravy záměru je započítán v podkladové dopravní studii. 

Z hlediska zdrojů znečišťování ovzduší byly hodnoceny imisní situace: 

Fáze výstavby (roky 2013, 2014) 

Vyhodnocení etapy výstavby záměru v na přelomu let 2013 a 2014. 

Jedná se o hodnocení vlivu stavebních prací – stavební mechanizace v areálu stavby a obslužná 
staveništní doprava po silničních úsecích č. 1 a 4. 

- Varianta 1 Výstavba záměru 

Je hodnocena etapa hrubých terénních úprav při zemních prací, která bude trvat 2 měsíce (40 dní). 
Množství přesunuté zeminy bude celkem 16 069,3 m3. 

Výhledový stav (rok 2015) 

- Varianta 2 Samotný příspěvek záměru  

Jedná se o vyhodnocení samotného příspěvku posuzovaného záměru v roce 2015. 

Grafické znázornění řešených zdrojů znečišťování ovzduší je uvedeno v příloze 1. Popis řešených 
silničních úseků je uveden v tabulce 1. 

A. I. 1. Emise TZL a suspendovaných prachových částic PM2,5 a PM10 

Emise prachu – tuhých znečišťujících látek (TZL), jsou primární a sekundární emise prachových částic. 

Primární emise prachu jsou emise vznikající například při spalování paliv (průmyslové zdroje, lokální 
topeniště, automobilová doprava – motory). 

Sekundární emise TZL jsou emise vznikající zvířením již sedimentovaných částic prachu. Zvíření částic 
prachu může být způsobeno manipulací s prašným materiálem nebo větrem. Objem sekundární prašnosti 
je velmi těžké stanovit, protože její vznik závisí na více faktorech, kterými jsou výskyt odpovídajících 
meteorologických podmínek (vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, trvání a intenzita srážek), zrnitostní 
složení prachových částic a objem již usazeného prachu na ploše. Další složkou sekundární emise 
prachových částic jsou anorganické a organické částice, které vznikají v atmosféře vzájemnými 
chemickými reakcemi plynů. 

V případě TZL se hodnotí jejich jemnější frakce, a to suspendované prachové částice frakce PM10 a 
PM2,5. V emisní bilanci rozptylové studie byly emise PM2,5 zahrnuty v emisích PM10. 
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Metodika Systém modelování stacionárních zdrojů (SYMOS´97) v platném znění zahrnuje modelování 
primární prašnosti, nezahrnuje však modelování sekundární prašnosti. 

Vzhledem k navrhovanému záměru bude hlavním zdrojem emisí prachu fáze výstavby v etapě zemních 
prací, kdy budou probíhat hrubé terénní úpravy jako sejmutí ornice, hloubení stavebních jam a úprava 
zemní pláně. 

V následující části rozptylové studie jsou uvedena vstupní data pro výpočet fáze výstavby 
(roky 2013, 2014) a výhledového stavu (rok 2015). 

Fáze výstavby (roky 2013, 2014) 

A. I. 2. Varianta 1 Výstavba záměru 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší ve výstavbě záměru budou emise z motorů stavební mechanizace 
v areálu stavby. Plošným zdrojem, který způsobí nejvyšší navýšení emisí prachu, budou přesuny zeminy 
při hrubých terénních úpravách. 

Stavební mechanizace 

Etapa zemních prací bude trvat 2 měsíce (40 dní). Stavební mechanizace bude v provozu od pondělí do 
pátku v době 6–22 hod. Výčet stavební mechanizace, denní provoz jednotlivých strojů a průměrná 
hodinová spotřeba nafty jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2 Stavební mechanizace výstavby záměru (2013, 2014) – Varianta 1 

Stroj Počet (ks) 
Denní 

nasazení 
(h/den) 

Průměrná 
spotřeba / stroj 

(l/h)  

Průměrná 
spotřeba / 

celkem (l/h) 
Dozer 2 6 20 40 
Grejdr 1 8 20 20 

Vibrační válec 1 12 20 20 
Rypadlo 1 8 20 20 
Nakladač 1 6 20 20 
Celkem 6 40 100 120 

*Zdroj: Podklady pro zpracování rozptylové studie Centrum služeb Dobřichovice (Studio Acht  

s. r. o., Praha, 2012) 

Emisní faktory 

Z hlediska platné legislativy ovzduší lze poukázat na fakt, že dosud vydané prováděcí vyhlášky k novému 
zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, neuvádí emisní faktory pro výpočet množství emisí ze 
spalování paliv. 

Pro účely výpočtu rozptylové studie byly emise z dieselových motorů mechanizace vypočteny z emisních 
faktorů spalování kapalných paliv v pístových spalovacích motorech. Emisní faktory jsou uvedeny 
v příloze 2 dříve platné vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů. Tato 
vyhláška byla zrušena dne 1. 9. 2012, kdy vstoupil v platnost nový zákon č. 201/2012 Sb. 

Emise ze spalování nafty v motorech stavební mechanizace byly vypočteny na základě předpokladu, že 
při spalování 1 kg kapalného paliva (nafty) v dieselovém motoru vznikne 1,0 g TZL, 50 g NOx, 15 g CO 
a 6 g organických látek. 
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Emisní bilance 

V emisní bilanci byl použit předpoklad, že organické látky obsahují maximálně 1 % benzenu, což 
je 0,06 g benzenu na 1 kilogram spálené nafty a předpoklad, že veškeré emise TZL jsou emise 
suspendovaných prachových částic PM10. 

Tabulka 3 Emisní bilance stavební mechanizace z výstavby záměru (2013, 2014) – Varianta 1 

Zdroj 
BZN CO NOx PM10 
g.s-1 g.s-1 g.s-1 g.s-1 

Mechanizace 0,002 0,420 1,400 0,028 

Tabulka 4 Celkový roční úhrn emisí z výstavby záměru (2013, 2014) – Varianta 1 

Zdroj 
BZN CO NOx PM10 

kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 
Mechanizace 1,855 463,680 1 545,600 30,912 

Přesuny zeminy při hrubých terénních úpravách 

Emise TZL při hrubých terénních úpravách v etapě zemních prací lze na základě vstupních dat pouze 
odhadovat. Stavební úpravy budou v etapě zemních prací probíhat 2 měsíce (40 dní), v provozní době 
pondělí až pátek od 6 do 22 hod. 

Emisní faktory 

Ve výpočtu byly emise TZL z přesunů zeminy v areálu stavby zahrnuty jako 0,05 kg TZL na 1 tunu 
manipulované zeminy. 

Za předpokladu, že TZL obsahují 80 % suspendovaných prachových částic PM10 je poměr 0,04 kg frakce 
PM10 na 1 tunu manipulované zeminy. Množství přesunované a skladované zeminy bude 16 069,3 m3, 
což odpovídá 28 925 tun zeminy. 

Vlhčením a pravidelným zkrápěním přesunované a skladované zeminy lze emise resuspendovaného 
prachu několikanásobně snížit. 

Emisní bilance 

Pravidelným vlhčením a zkrápěním manipulované zeminy bylo předpokládáno snížení emisí 
resuspendovaného prachu o 50 %. 

Tabulka 5 Emisní bilance z přesunů zeminy při výstavbě záměru (2013, 2014) – Varianta 1 

Zdroj 
PM10 

g.s-1 kg.rok -1 
Výstavba – přesun zeminy 0,251 578,495 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší ve výstavbě záměru bude obslužná staveništní doprava po 
silničních úsecích č. 1 a 4. Úseky komunikací jsou patrné z tabulky 1. 

Hodinová intenzita obslužné staveništní dopravy bude 6 TNA / hod. Vzhledem k provozní době výstavby 
v etapě zemních prací bude denní intenzita obslužné staveništní dopravy 96 cest TNA. 
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Emisní faktory 

Výpočet emisních faktorů předpokládal výpočtový rok 2013, kategorii vozidel TNA, emisní kategorie 
EURO 2 a EURO 3, plynulost provozu 2 a průměrnou rychlost 50 km/h. 

Emisní bilance 

Tabulka 6 Emisní bilance liniových zdrojů ve fázi výstavby (2013, 2014) – Varianta 1 
Silniční 

úsek 
BZN CO NOx PM10 

g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 
1 0,00000003 0,000007 0,00001 0,0000006 
4 0,00000006 0,000011 0,00002 0,0000009 

Celkem 0,00000009 0,000018 0,00003 0,0000015 

Tabulka 7 Celkový roční úhrn emisí liniových zdrojů ve fázi výstavby (2013, 2014) – Varianta 1 
Silniční 

úsek 
BZN CO NOx PM10 

kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 
1 0,079 15,832 31,410 1,309 
4 0,129 24,855 45,203 2,127 

Celkem 0,208 40,687 76,613 3,436 

Výhledový stav (rok 2015) 

A. I. 3. Varianta 2 Samotný příspěvek záměru 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší ze záměru bude automobilová doprava záměru probíhající 
ve společné podzemní garáži. Podzemní garáž bude umístěna v 1. podzemním podlaží objektu A. Emise 
budou odváděny vzduchotechnikou (VZT). 

Odvětrávání společné podzemní garáže pod objektem A 

V podzemní garáži budou umístěna parkovací stání. Odvětrávání podzemní garáže bude pomocí VZT 
s výduchem nad střechu objektu A. Celková kapacita podzemní garáže bude 106 PS. 

VZT bude v denním provozu od 7 do 21 hod. 

Kapacita podzemní garáže, množství odváděného vzduchu, denní pohyb vozidel, střední délka jízdy a 
počet vozokilometrů jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8 Podzemní garáž 

Podzemní garáž 
Kapacita 

PS 
Qv 

(m3/h) 

Denní 
pohyb 
vozidel 

Střední 
délka jízdy 
/ vozidlo 

(m) 

Vozokilometry 
(km) 

Podzemní garáž – 
Objekt A 

106 10 000 501 70 35,07 

*Zdroj: Centrum Služeb Dobřichovice (dopravní studie). DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁ Ř, s.r.o., 

Hradec Králové, 2012 

*Zdroj: Podklady pro zpracování rozptylové studie Centrum služeb Dobřichovice (Studio Acht  

s. r. o., Praha, 2012) 
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Emisní faktory 

Výpočet emisních faktorů předpokládal výpočtový rok 2015 a kategorii vozidel OA. Emisní faktory byly 
vyčísleny za předpokladu ujetí střední délky jízdy automobilu po parkovací ploše podzemní garáže. 
Rychlost automobilů v garáži byla zvolena 10 km/h. Další předpoklady byly emisní kategorie osobních 
automobilů EURO 3, plynulost provozu 2 a sklon plochy 10 %. Pro výpočet emisí z pojezdů automobilů 
byl pro volnoběh použit předpoklad 1 minuta volnoběhu = ujetí vzdálenosti 1 kilometru. Volnoběh 
zahrnoval zjednodušený odhad emisí ze studených startů. 

V případě benzo(a)pyrenu byly pro výpočet emisních faktorů výhledového stavu použity emisní faktory 
benzo(a)pyrenu pro rok 2010. 

Emisní bilance 

Tabulka 9 Emise z odvětrávání podzemní garáže ve výhledovém stavu (2015) – Varianta 2 

Podzemní garáž 
B(a)P BZN CO NOx PM10 
g.s-1 g.s-1 g.s-1 g.s-1 g.s-1 

Podzemní garáž – 
Objekt A 

4,310E-10 0,00004 0,035 0,007 0,0006 

Tabulka 10 Celkový roční úhrn emisí z odvětrávání podzemní garáže ve výhledovém stavu  

(2015) – Varianta 2 

Podzemní garáž 
B(a)P BZN CO NOx PM10 

kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 
Podzemní garáž – 

Objekt A 
7,929E-06 0,766 637,723 125,244 11,135 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší ze záměru bude automobilová doprava záměru na povrchovém 
parkovišti mezi objekty A, B a automobilová doprava záměru po parkovací ploše za budovou A. 

Povrchové parkoviště mezi objekty A, B a parkovací plocha za budovou A 

Kapacita povrchového parkoviště mezi objekty A, B bude 64 PS. Kapacita parkovací plochy za 
budovou A bude 5 PS. 

Tabulka 11 Povrchové parkoviště mezi objekty A, B. Výhledový stav (2015) – Varianta 2 

Parkoviště 
Celková 
kapacita 

PS 

Denní 
pohyb 
vozidel 

Střední 
délka jízdy 
/ vozidlo 

(m) 

Vozokilometry 
(km) 

Parkoviště mezi 
objekty A, B a 

parkovací plocha 
za budovou A 

69 409 70m, 10 m 28,3 

*Zdroj: Centrum Služeb Dobřichovice (dopravní studie). DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁ Ř, s.r.o., 

Hradec Králové, 2012 

*Zdroj: Podklady pro zpracování rozptylové studie Centrum služeb Dobřichovice (Studio Acht  

s. r. o., Praha, 2012) 
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Emisní faktory 

Výpočet emisních faktorů předpokládal výpočtový rok 2015, kategorii vozidel OA, ujetí střední délky 
jízdy automobilu po parkovišti, rychlost automobilů na parkovišti 10 km/h, emisní kategorii osobních 
automobilů EURO 3 a plynulost provozu 2. Pro výpočet emisí z pojezdů automobilů byl pro volnoběh 
použit předpoklad 1 minuta volnoběhu = ujetí vzdálenosti 1 kilometru. Volnoběh zahrnoval zjednodušený 
odhad emisí ze studených startů. 

V případě benzo(a)pyrenu byly pro výpočet emisních faktorů výhledového stavu použity emisní faktory 
benzo(a)pyrenu pro rok 2010. 

Emisní bilance 

Tabulka 12 Emise z automobilové dopravy na povrchovém parkovišti mezi objekty A, B. 

Výhledový stav (2015) – Varianta 2 

Parkoviště 
B(a)P BZN CO NOx PM10 
g.s-1 g.s-1 g.s-1 g.s-1 g.s-1 

Parkoviště mezi 
objekty A, B a 

parkovací plocha za 
budovou A 

7,749E-11 0,00001 0,004 0,001 0,00009 

Tabulka 13 Celkový roční úhrn emisí z automobilové dopravy na povrchovém parkovišti mezi 

objekty A, B. Výhledový stav (2015) – Varianta 2 

Parkoviště 
B(a)P BZN CO NOx PM10 

kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 kg.rok -1 
Parkoviště mezi 
objekty A, B a 

parkovací plocha za 
budovou A 

2,444E-06 0,352 119,199 38,720 2,731 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší je automobilová doprava ze záměru, probíhající po silničních 
úsecích č. 1–5. Úseky komunikací jsou patrné z tabulky 1. 

Celková denní intenzita automobilové dopravy ze záměru bude 930 cest OA, 26 cest dodávek a 4 cesty 
LNA. 

Rozklad automobilové dopravy záměru je uveden v podkladové dopravní studii. 

Dopravní napojení záměru bude do ulice Tyršova. 

Emisní faktory 

Výpočet emisních faktorů předpokládal výpočtový rok 2015, kategorii vozidel OA, složení vozového 
parku dle emisních kategorií EURO, plynulost provozu 1–2 a průměrné rychlosti 30 a 50 km/h. 

V případě benzo(a)pyrenu byly pro výpočet emisních faktorů výhledového stavu použity emisní faktory 
benzo(a)pyrenu pro rok 2010. 
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Emisní bilance 

Tabulka 14 Emisní bilance liniových zdrojů ve výhledovém stavu (2015) – Varianta 2 
Silniční 

úsek 
B(a)P BZN CO NOx PM10 

g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 g.m-1.s-1 
1 3,699E-13 0,00000011 0,000005 0,000005 0,0000003 
2 1,715E-13 0,00000005 0,000003 0,000003 0,0000001 
3 1,682E-13 0,00000005 0,000003 0,000002 0,0000001 
4 3,259E-13 0,00000023 0,000010 0,000008 0,0000003 
5 2,644E-14 0,00000001 0,000001 0,000001 0,0000001 

Celkem 1,062E-12 0,00000045 0,000022 0,000019 0,0000009 

Tabulka 15 Celkový roční úhrn emisí liniových zdrojů ve výhledovém stavu (2015) – Varianta 2 
Silniční 

úsek 
B(a)P BZN CO NOx PM10 

kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 kg.km-1.rok -1 
1 0,000012 3,483 172,154 167,176 8,360 
2 0,000005 1,586 81,057 79,885 4,093 
3 0,000005 1,555 79,555 78,446 4,023 
4 0,000010 7,247 324,019 240,756 9,842 
5 0,000001 0,409 27,320 31,711 1,925 

Celkem 0,000033 14,280 684,105 597,974 28,243 

A. II. Referenční body 

Hodnoty koncentrací znečišťujících látek jsou počítány v referenčních bodech. Zájmové území bylo 
vymezeno mapovým výřezem – obdélníkem 2,2 x 1,7 km. Plocha zájmového území byla pokryta 
pravidelnou sítí referenčních bodů s krokem 50 metrů. Síť referenčních bodů obsahovala 
celkem 1 575 bodů. V pravidelné síti referenčních bodů byla ve výpočtu uvažována výška dýchací zóny 
člověka (l) = 1,5 m. 

Výpočet znečištění ovzduší nebyl proveden v referenčních bodech pravidelné sítě, které ležely 
v některém z liniových zdrojů znečišťování a nesplňovaly tak podmínku vzdálenosti referenčního 
bodu od liniového zdroje znečišťování. 

V zájmovém území bylo umístěno 9 vybraných referenčních bodů mimo pravidelnou síť referenčních 
bodů. Vybrané referenční body reprezentovaly obytnou zástavbu vzhledem k uvažovaným zdrojům 
znečišťování. 

Tabulka 16 Vybrané referenční body 1–9 

Bod Popis x y 
(l) – výška nad 

terénem 
V1 Dobřichovice, ul. Strmá č. p. 87 -755328 -1059446 6 
V2 Dobřichovice, ul. Všenorská č. p. 190 -755046 -1059349 5 
V3 Dobřichovice, ul. Tyršova č. p. 112 -754758 -1059385 6 
V4 Dobřichovice, ul. V Luhu č. p. 967 -754570 -1059231 6 
V5 Dobřichovice, ul. Na Plzeňce č. p. 165 -754556 -1059391 6 
V6 Dobřichovice, ul. Na Plzeňce č. p. 302 -754510 -1059449 6 
V7 Dobřichovice, ul. Na Plzeňce č. p. 1 105 -754435 -1059473 6 
V8 Dobřichovice, ul. Všenorská č. p. 552 -754378 -1059212 6 
V9 Všenory, ul. U Potoka č. p. 457 -753868 -1059173 3,5 

Pokrytí zájmového území výpočtovou sítí referenčních bodů a umístění vybraných referenčních bodů 
obytné zástavby je uvedeno v příloze 2. 
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A. III. Klimatické a meteorologické charakteristiky  

Podle Charakteristiky klimatických oblastí dle Quitta (Quitt, 1971) se zájmové území nachází v teplé 
oblasti T2. 

Tabulka 17 Klimatická charakteristika území 
Klimatická oblast T2 – teplá 

Počet letních dnů 50-60 Průměrná teplota v říjnu (°C) 7-9 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C 160-170 Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100 

Počet mrazových dnů 100-110 Srážkový úhrn za vegetační období (mm) 350-400 
Počet ledových dnů 30-40 Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200-300 

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 až -3 Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 
Průměrná teplota v dubnu (°C) 8-9 Počet zamračených dnů 120-140 

Průměrná teplota v červenci (°C) 18-19 Počet jasných dnů 40-50 

Dle biogeografického členění České republiky je podnebí v Brdském bioregionu teplé a suché. 
Dobřichovice leží v údolí řeky Berounky, kde se vyskytují údolní teplotní inverze. 

Ve výpočtu rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice zpracovaný Českým hydrometeorologickým 
ústavem (ČHMÚ). Model větrné růžice pro 5 tříd stability (I–V) a 3 třídy rychlosti větru (1,7 m.s-1; 
5,0 m.s-1; 11,0 m.s-1). Vzhledem k poloze zájmového území bylo ve výpočtu natočení větrné růžice pro 
souřadný systém JTSK o 8 °. Četnost bezvětří je v odhadu větrné růžice rozpočítána do 1. třídy rychlosti 
větru. Celková větrná růžice zájmového území je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 18 Větrná r ůžice 
Celková růžice 

Rychlost 

větru 
0 ° 45 ° 90 ° 135 ° 180 ° 225 ° 270 ° 315 ° CALM Součet 

1,7 m.s-1 4,58 7,48 0,32 3,68 2,24 1,31 13,12 6,37 19,97 59,07 
5,0 m.s-1 0,42 1,08 5,45 0,32 1,68 11,4 14,17 0,64 0 35,16 
11,0 m.s-1 0 0,45 1,24 0 0,08 3,3 0,7 0 0 5,77 
Celkem 5 9,01 7,01 4 4 16,01 27,99 7,01 19,97 100 

*Zdroj: ČHMÚ 

Podle modelu větrné růžice lze očekávat vysoké četnosti výskytu větrů ze západního (27,99 %) a 
jihozápadního (16,01 %) směru. Celková četnost výskytu těchto větrů je 44 % tj. 161 dní ročně. 

Četnost výskytu bezvětří lze očekávat v 19,97 % tj. 73 dní ročně. 

Slabé větry negativně ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Transport znečišťujících látek je závislý 
na rychlosti proudění vzduchu. 
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Obrázek 2 Grafické znázornění větrné růžice 

 
 

 

Legenda 
 I. třída (velmi stabilní) 
 II. třída (stabilní) 
 III. třída (izotermní) 
 IV. třída (normální) 
 V. třída (konvektivní) 

 

Legenda 
 1,7 m.s-1 
 5 m.s-1 
 11 m.s-1 
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A. IV. Imisní charakteristika 

Informace o imisním pozadí byly čerpány z dat ČHMÚ. 

Imisní pozadí z dat ČHMÚ 

Data z tabelárních ročenek ČHMÚ 2009–2011: 

Pro informaci o stávající imisní situaci v zájmovém území byly využity výsledky měření ze stanic 
automatického imisního monitoringu (AIM). Tyto informace byly čerpány z dat tabelárních 
ročenek ČHMÚ 2009–2011. 

Výsledky měření pozaďového znečištění benzenu, benzo(a)pyrenu a suspendovaných prachových 
částic PM10 nejsou pro zájmové území reprezentativní. 

Nejbližší stanicí AIM, která měří imisní pozadí benzenu a benzo(a)pyrenu je pozaďová stanice 
ČHMÚ 774 Pha 4-Libuš. Stanice v Praze-Libuši je vzhledem k poloze zájmového území vzdálená 
(poloměr reprezentativnosti stanice je do 4 km od místa měření) a imisní měření nepokrývá zájmové 
území. Obdobné závěry platí i pro ostatní pozaďové stanice AIM měřicí znečištění ovzduší benzenem 
a benzo(a)pyrenem. 

Nejbližší stanicí AIM, která měří imisní pozadí suspendovaných prachových částic PM10 je pozaďová 
stanice ZÚ Praha 629 Pha 5-Řeporyje. Stanice v Praze-Řeporyjích je vzhledem k poloze zájmového 
území vzdálená a imisní měření nepokrývá zájmové území (poloměr reprezentativnosti stanice je 
do 0,5 km od místa měření). Obdobné závěry platí i pro ostatní pozaďové stanice AIM měřicí znečištění 
ovzduší PM10. 

Imisní pozadí CO, NO2 a suspendovaných prachových částic PM2,5 měří nejbližší stanice AIM 
VČs 1 771 Tobolka-Čertovy schody, která je pozaďovou měřicí stanicí ve venkovské zóně. Tato stanice 
je vzhledem k poloze zájmového území vzdálená, ale imisní měření pokrývá zájmové území (poloměr 
reprezentativnosti stanice je do 50 km od místa měření). Stanice v Tobolce-Čertových schodech je pro 
zájmové území reprezentativní stanicí AIM. 

Výsledky měření imisního pozadí z dat tabelárních ročenek ČHMÚ 2009–2011 jsou uvedeny v 
tabulkách 19–24. 

Tabulka 19 Imisní pozadí benzenu 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) 
ČHMÚ 774 Pha 4-Libuš 1,0 0,9 0,8 

IHr – průměrné roční koncentrace benzenu. 

Tabulka 20 Imisní pozadí benzo(a)pyrenu 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHr (ng.m -3) IHr (ng.m -3) IHr (ng.m -3) 
ČHMÚ 774 Pha 4-Libuš 0,8 0,9 0,9 

IHr – průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. 
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Tabulka 21 Imisní pozadí CO 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHk 8HOD (µg.m-3) IHk 8HOD (µg.m-3) IHk 8HOD (µg.m-3) 
VČs 1 771 Tobolka-Čertovy 

schody 
1 888,3 2 382,9 3 168,7 

IHk 8HOD – maximální osmihodinová koncentrace CO. V zájmovém území se nevyskytují maximální 
osmihodinové koncentrace CO překračující imisní limit 10 000 µg.m-3. 

Tabulka 22 Imisní pozadí NO2 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHk 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

IHk 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

IHk 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

VČs 1 771 Tobolka-Čertovy  
schody 

57,0 11,6 68,7 13,0 66,8 12,8 

IHr – průměrné roční koncentrace NO2. V zájmovém území se nevyskytují průměrné roční koncentrace 
NO2 překračující imisní limit 40 µg.m-3. 

V případě IHk – maximálních hodinových koncentrací NO2 je v tabulce uvedena hodnota 19. nejvyšší 
naměřené koncentrace. Povolený počet překročení imisního limitu maximálních hodinových koncentrací 
NO2 je na každém měřicím místě 18 překročení za rok. Na měřicím místě v Tobolce-Čertových schodech 
nedochází k překračování imisního limitu 200 µg.m-3. V zájmovém území se nevyskytují maximální 
hodinové koncentrace NO2 překračující tento imisní limit. 

Tabulka 23 Imisní pozadí suspendovaných prachových částic PM2,5 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) IHr (µg.m -3) 
VČs 1 771 Tobolka-Čertovy  

schody 
21,0 17,9 18,4 

IHr – průměrné roční koncentrace suspendovaných prachových částic PM2,5. V zájmovém území se 
nevyskytují průměrné roční koncentrace PM2,5 překračující imisní limit 25 µg.m-3. 

Tabulka 24 Imisní pozadí suspendovaných prachových částic PM10 

Stanice AIM 
2009 2010 2011 

IHd 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

IHd 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

IHd 
(µg.m-3) 

IHr 
(µg.m-3) 

ZÚ Praha 629 Pha 5-Řeporyje 55,0 30,2 68,0 35,0 61,0 35,0 

IHr – průměrné roční koncentrace suspendovaných prachových částic PM10. 

V případě IHd – maximálních denních koncentrací PM10 je v tabulce uvedena hodnota 36. nejvyšší 
naměřené koncentrace. Povolený počet překročení imisního limitu maximálních denních koncentrací 
PM10 (50 µg.m-3) je 35 překročení za rok. Na měřicím místě v Praze-Řeporyjích byl v roce 2011 imisní 
limit překročen celkem 65krát za rok. 

Data z grafické ročenky ČHMÚ 2011 

Informace byly čerpány z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011“, kterou 
vydal ČHMÚ. 

Dle map znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011 lze v zájmovém území očekávat 
následující koncentrace znečišťujících látek: 
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Tabulka 25 Imisní pozadí znečišťujících látek z map znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011 
Znečišťující  

látka 
Koncentrace Koncentrace (µg.m-3) 

benzen Průměrná roční koncentrace ≤ 2 
benzo(a)pyren Průměrná roční koncentrace 0,6–1 (ng.m-3) 

NO2 Průměrná roční koncentrace 13–26  
PM2,5 Průměrná roční koncentrace 17–25 
PM10 Průměrná roční koncentrace 20–30  

PM10 
36. nejvyšší maximální denní 

koncentrace 
40–60 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší byly vymezeny MŽP na základě dat znečištění ovzduší za 
rok 2010. Tyto oblasti se vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo 
k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. 

Na základě dat za rok 2010 docházelo na území stavebního úřadu spadajícího pod Městský úřad v 
Dobřichovicích k překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 na 14,5 % území 
a imisního limitu polycyklických aromatických uhlovodíků vyjádřených jako benzo(a)pyren 
na 24,3 % území. 

S přihlédnutím k mapě OZKO lze tvrdit, že v západní části zájmového území dochází ke krátkodobému 
překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 a k překračování imisního limitu 
průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. 

B. METODIKA VÝPO ČTU 

B. I. Metoda, typ modelu 

Rozptylová studie byla zpracována podle metodiky SYMOS´97. Metodika SYMOS´97 je závaznou 
metodikou pro výpočet rozptylu znečišťujících látek. Byla vydána 15. dubna 1998 jako Metodický pokyn 
ve Věstníku MŽP č. 3/1998. Výpočet rozptylové studie byl proveden v programu SYMOS´97 
ver. 2006, který umožňuje modelování znečištění ovzduší. 

Metodika SYMOS´97 počítá s Gaussovým profilem koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Při výpočtu 
je uvažováno statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského. Výpočet rozptylové studie používá upravenou 
metodiku SYMOS´97 verze 2006, která zahrnuje změny v legislativě ovzduší a přizpůsobuje se platným 
evropským předpisům. 

Modelové hodnoty znečištění ovzduší jsou krátkodobé a dlouhodobé koncentrace znečišťujících látek 
vypočtené v referenčních bodech. Výpočet zahrnuje znečištění plynnými látkami a prachem z bodových, 
liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet dále zahrnuje: Vliv převýšení v malých 
vzdálenostech od zdroje znečištění (exhalační křivka); Korekci efektivní výšky na vliv terénu. 

Metodiku SYMOS´97 není možné aplikovat na výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti 
nad 100 km od zdrojů znečišťování a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech a budov (kaňony ulic). 

Metodika používá při výpočtu znečištění vstupní údaje z větrné růžice. Větrná růžice je model četnosti 
výskytu směru větru pro azimuty od 0–359 °, rozlišená je podle rychlosti větru a teplotní stability 
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atmosféry. Teplotní zvrstvení atmosféry (teplotní stabilitu) charakterizuje vertikální teplotní gradient. 
Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší. 

Tabulka 26 Stabilitní klasifikace atmosféry 
Třída Název Popis třídy stability 

I. Superstabilní Silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu. 
II. Stabilní Běžné inverze, špatné podmínky rozptylu. 

III. Izotermní 
Slabé inverze. Izotermie nebo malý kladný teplotní gradient, mírně zhoršené rozptylové 

podmínky. 
IV. Normální Indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek. 
V. Konvektivní Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek. 

Znečišťující látky se v atmosféře podrobují různým fyzikálním a chemickým procesům. Rychlost, kterou 
se znečišťující látky odstraňují z atmosféry je závislá na průběhu procesů. Mezi fyzikální procesy patří 
mokrá a suchá depozice. Suchá depozice je zachytávání plynných nebo pevných látek na zemském 
povrchu. Mokrá depozice je proces vychytávání látek padajícími srážkami a vymývání oblačné vrstvy 
(vymývání látek padajícími srážkami). Z hlediska depozice metodika rozlišuje průměrnou dobu setrvání 
látky v atmosféře. Znečišťující látky jsou rozděleny do tří kategorií: I – průměrná doba 
setrvání v atmosféře 20 hodin; II – průměrná doba setrvání v atmosféře 6 dní; III – průměrná doba 
setrvání v atmosféře 2 roky. 

Postup výpočtu znečištění ovzduší z plošných zdrojů znečišťování: Plošný zdroj je rozdělen na dostatečný 
počet plošných elementů (čtverců) a výsledné znečištění se vypočítá součtem příspěvků 
od všech plošných elementů zdroje. 

Postup při výpočtu znečištění ovzduší z liniových zdrojů znečišťování: Liniový zdroj je rozdělen 
na dostatečný počet délkových elementů (úseček), výsledné znečištění se vypočítá součtem 
příspěvků od všech délkových elementů zdroje. 

B. II. Referenční body 

Vypočtené koncentrace znečišťujících látek v referenčních bodech jsou závislé na tvaru terénu mezi 
zdrojem a referenčním bodem. Informace o tvaru terénu jsou udávány výškopisem. Počet referenčních 
bodů se volí z hlediska profilu terénu. Mezi zdrojem znečišťování ovzduší a nejbližším referenčním 
bodem se předpokládá rovinný terén. 

Jestliže je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, pak se zadává výška referenčního 
bodu (l) nad úrovní terénu. V nepravidelné síti referenčních bodů (vybrané referenční body obytné 
zástavby) je při výpočtu znečištění uvažována výška horní hrany budovy. 

V pravidelné síti referenčních bodů je při výpočtu znečištění uvažována výška dýchací zóny  
člověka 1,5 m. 

Metodika SYMOS´97 umožňuje pro každý referenční bod výpočet: 

• průměrné maximální koncentrace znečišťující látky, 
• průměrné roční koncentrace znečišťující látky, 
• doby trvání koncentrací, které převyšují předem zadané hodnoty (např. imisní limity). 
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B. III. Imisní limity 

Imisní limity znečišťujících látek jsou stanoveny v příloze 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
V tabulce níže jsou uvedeny imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví 
lidí. 

Imisní limity jsou aritmetické průměry koncentrací znečišťujících látek. Koncentrace plynných 
znečišťujících látek jsou vztaženy na standardní podmínky plynu při T = 293,15 K a p = 101,325 kPa. 

Tabulka 27 Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení  
Znečišťující 

látka 
Doba průměrování 

Imisní limit 
(µg.m-3) 

Přípustná četnost překročení za 
kalendářní rok 

benzen 1 kalendářní rok 5 - 
benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 (ng.m-3) - 

CO 
Maximální denní 

osmihodinový průměr 
10 000 - 

NO2 1 hodina 200 18 
NO2 1 kalendářní rok 40 - 
PM2,5 1 kalendářní rok 25 - 
PM10 24 hodin 50 35 
PM10 1 kalendářní rok 40 - 

*Zdroj: Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Poznámka: Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových 

klouzavých průměrů. Tyto průměry se počítají z hodinových údajů. 
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C. VÝSTUPNÍ ÚDAJE 

C. I. Vypočtené koncentrace 

Pro porovnání dlouhodobého vývoje znečištění ovzduší byly v rozptylové studii použity průměrné roční 
koncentrace. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace popisují stav, který by nastal za nejméně 
příznivých okolností, tzn. počítají s maximálními emisemi ze zdrojů znečišťování v kombinaci 
se špatnými rozptylovými podmínkami. Jako maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace jsou 
uvažovány denní koncentrace. V tabulce jsou uvedeny vypočtené koncentrace pro řešené znečišťující 
látky. 

Tabulka 28 Přehled vypočtených koncentrací pro řešené znečišťující látky 
Koncentrace Látky 

Průměrná roční koncentrace (IHr) benzen, benzo(a)pyren, NO2, PM2,5, PM10 
Maximální denní koncentrace (IHd) PM10 

Maximální hodinové koncentrace (IHk) NO2, CO – maximální denní osmihodinový průměr 

Vypočtené imisní příspěvky koncentrací znečišťujících látek odpovídaly koncentracím v referenčních 
bodech pravidelné sítě a vybraných referenčních bodech mimo síť. 

Výpočet koncentrací PM2,5 

Výpočet imisních příspěvků průměrných ročních koncentrací PM2,5 předpokládal průměrný poměr 
frakcí PM2,5 a PM10. Následující informace byly čerpány z publikace „Znečištění ovzduší na území České 
republiky v roce 2011“, kterou vydal ČHMÚ. 

Poměry frakcí PM2,5 a PM10 byly vypočteny na základě výsledků měření staniční sítě AIM v roce 2011. 
Data byla sbírána z celkem 33 lokalit v České republice, kde probíhalo současné měření koncentrací 
PM2,5 a PM10. Poměry frakcí PM2,5 a PM10 nebyly konstantní, vykazovaly sezónní průběh a závislost na 
umístění lokality. 

Průměrné poměry frakcí PM2,5 a PM10 se pohybovaly v rozmezí 0,65 (srpen) až 0,81 (leden) s nižšími 
hodnotami v letním období a vyššími hodnotami v zimním období. 

Výpočet rozptylové studie předpokládal průměrný poměr frakcí PM2,5 a PM10 v lednu, a to 0,81. Lze 
konstatovat, že vypočtené hodnoty imisních příspěvků průměrných ročních koncentrací PM2,5 byly 
na straně bezpečnosti výpočtu. 

C. II. Prezentace výsledků 

Vyhodnoceny byly imisní příspěvky řešených znečišťujících látek v devíti vybraných referenčních 
bodech obytné zástavby. Jako srovnávací informace byla uvedena maximální hodnota imisního příspěvku 
z pravidelné sítě referenčních bodů. 
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Fáze výstavby (roky 2013, 2014) 

Varianta 1 Výstavba záměru 

Tabulka 29 Vyhodnocení fáze výstavby záměru na přelomu let 2013 a 2014 
Refer. 
bod 

IHr BZN 
(µg.m-3) 

IHr NO 2 
(µg.m-3) 

IHr PM 2,5 
(µg.m-3) 

IHr PM 10 
(µg.m-3) 

IHd PM 10 
(µg.m-3) 

IHk CO  
(µg.m-3) 

IHk NO 2  
(µg.m-3) 

V1 0,002 0,102 0,045 0,056 8,589 15,955 10,484 
V2 0,001 0,043 0,035 0,043 11,675 20,375 10,890 
V3 0,002 0,108 0,102 0,126 18,420 33,418 15,380 
V4 0,001 0,042 0,111 0,137 19,337 35,131 12,273 
V5 0,002 0,160 0,235 0,290 26,350 51,119 19,078 
V6 0,003 0,250 0,395 0,487 29,470 76,852 29,649 
V7 0,002 0,162 0,343 0,424 26,894 58,294 19,913 
V8 0,001 0,048 0,112 0,138 18,926 34,420 11,542 
V9 0,001 0,031 0,048 0,059 11,692 19,750 10,989 

Max.    
(1-9) 

0,003 0,250 0,395 0,487 29,470 76,852 29,649 

Max. 
(síť) 

0,008 0,546 0,707 0,873 35,919 88,472 31,341 

Imisní 
limit 

5 40 25 40 50 10 000 200 

Imisní příspěvky ve variantě 1 (etapa výstavby na přelomu let 2013 a 2014) 

- Imisní příspěvek k ročním koncentracím benzenu se v referenčních bodech mimo síť pohyboval 
do 0,003 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,008 µg.m-3 
(do 0,2 % imisního limitu). 

- Imisní příspěvek k maximálním osmihodinovým koncentracím CO se v referenčních bodech 
mimo síť pohyboval do 76,852 µg.m-3 (do 0,8 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě 
do 88,472 µg.m-3 (do 0,9 % imisního limitu). 

- Imisní příspěvek k ročním koncentracím NO2 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval 
do 0,250 µg.m-3 (do 0,6 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,546 µg.m-3 
(do 1,4 % imisního limitu). Imisní příspěvek k maximálním hodinovým koncentracím NO2 
se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 29,649 µg.m-3 (do 14,8 % imisního limitu), 
v bodech výpočtové sítě do 31,341 µg.m-3 (do 15,7 % imisního limitu). 

- Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM2,5 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval 
do 0,395 µg.m-3 (do 1,6 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,707 µg.m-3  
(do 2,8 % imisního limitu). 

- Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval 
do 0,487 µg.m-3 (do 1,2 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,873 µg.m-3 
(do 2,2 % imisního limitu). Imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 
se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 29,470 µg.m-3 (do 58,9 % imisního limitu), 
v bodech výpočtové sítě do 35,919 µg.m-3 (do 71,8 % imisního limitu). 

Nejvyšší imisní příspěvky průměrných ročních koncentrací všech znečišťujících látek byly vypočteny 
v referenčních bodech pravidelné sítě mimo obytnou zástavbu zájmového území. Nejvyšší imisní 
příspěvky maximálních osmihodinových koncentrací CO a maximálních denních koncentrací PM10 byly 
vypočteny ve stejných referenčních bodech. Tyto referenční body byly umístěny v areálu stavby záměru. 
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Nejvyšší imisní příspěvky maximálních hodinových koncentrací NO2 byly vypočteny v referenčních 
bodech pravidelné sítě mimo vybranou obytnou zástavbu zájmového území. Referenční body byly 
umístěny jihozápadně od areálu stavby záměru, směrem k ulicím Pod Penzionátem a Krajníkova. 

Zvýšené hodnoty imisních příspěvků všech znečišťujících látek byly vypočteny ve vybraných 
referenčních bodech obytné zástavby V5, V6 a V7. Referenční body byly umístěny v ulici Na Plzeňce. 
Tyto vybrané referenční body byly v okolí areálu stavby záměru. 

Vypočtené imisní příspěvky všech znečišťujících látek byly nižší než jejich imisními limity. 

Výhledový stav (rok 2015) 

Varianta 2 Samotný příspěvek záměru 

Tabulka 30 Vyhodnocení samotného příspěvku záměru v roce 2015 
Refer. 
bod 

IHr B(a)P 
(ng.m-3) 

IHr BZN 
(µg.m-3) 

IHr NO 2 
(µg.m-3) 

IHr PM 2,5 
(µg.m-3) 

IHr PM 10 
(µg.m-3) 

IHd PM 10 
(µg.m-3) 

IHk CO  
(µg.m-3) 

IHk NO 2  
(µg.m-3) 

V1 0,000024 0,007 0,036 0,014 0,017 0,094 2,595 0,784 
V2 0,000008 0,002 0,012 0,005 0,006 0,049 2,211 0,397 
V3 0,000021 0,006 0,032 0,012 0,015 0,092 2,938 0,709 
V4 0,000005 0,001 0,008 0,003 0,004 0,042 2,580 0,266 
V5 0,000015 0,004 0,024 0,010 0,012 0,068 4,911 0,385 
V6 0,000010 0,003 0,018 0,007 0,009 0,059 5,093 0,298 
V7 0,000008 0,002 0,015 0,006 0,007 0,073 5,917 0,364 
V8 0,000004 0,001 0,008 0,003 0,004 0,032 2,981 0,203 
V9 0,000004 0,001 0,007 0,003 0,003 0,063 2,348 0,449 

Max.    
(1-9) 

0,000024 0,007 0,036 0,014 0,017 0,094 5,917 0,784 

Max. 
(síť) 

0,000036 0,014 0,066 0,027 0,034 0,135 28,867 0,875 

Imisní 
limit 

1 5 40 25 40 50 10 000 200 

Imisní příspěvky ve variantě 2 (samotný příspěvek záměru v roce 2015) 

- Imisní příspěvek k ročním koncentracím benzo(a)pyrenu se v referenčních bodech mimo síť 
pohyboval do 0,000024 ng.m-3 (do 0,002 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě  
do 0,000036 ng.m-3 (do 0,004 %  imisního limitu). 

- Imisní příspěvek k ročním koncentracím benzenu se v referenčních bodech mimo síť pohyboval 
do 0,007 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,014 µg.m-3 
(do 0,3 % imisního limitu). 

- Imisní příspěvek k maximálním osmihodinovým koncentracím CO se v referenčních bodech 
mimo síť pohyboval do 5,917 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě 
do 28,867 µg.m-3 (do 0,3 % imisního limitu). 

- Imisní příspěvek k ročním koncentracím NO2 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval 
do 0,036 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,066 µg.m-3 
(do 0,2 % imisního limitu). Imisní příspěvek k maximálním hodinovým koncentracím NO2 
se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,784 µg.m-3 (do 0,4 % imisního limitu), 
v bodech výpočtové sítě do 0,875 µg.m-3 (do 0,4 % imisního limitu). 
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- Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM2,5 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval 
do 0,014 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,027 µg.m-3  
(do 0,1 % imisního limitu). 

- Imisní příspěvek k ročním koncentracím PM10 se v referenčních bodech mimo síť pohyboval 
do 0,017 µg.m-3 (do 0,04 % imisního limitu), v bodech výpočtové sítě do 0,034 µg.m-3 
(do 0,1 % imisního limitu). Imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 
se v referenčních bodech mimo síť pohyboval do 0,094 µg.m-3 (do 0,2 % imisního limitu), 
v bodech výpočtové sítě do 0,135 µg.m-3 (do 0,3 % imisního limitu). 

Nejvyšší imisní příspěvky průměrných ročních koncentrací všech znečišťujících látek byly vypočteny 
v referenčních bodech pravidelné sítě mimo obytnou zástavbu zájmového území. Nejvyšší imisní 
příspěvky maximálních osmihodinových koncentrací CO a maximálních hodinových koncentrací NO2 
byly vypočteny ve stejných referenčních bodech. Tyto referenční body byly umístěny v areálu 
posuzovaného Centra služeb Dobřichovice. 

Nejvyšší imisní příspěvky maximálních denních koncentrací PM10 byly vypočteny v referenčních bodech 
pravidelné sítě mimo vybranou obytnou zástavbu zájmového území. Referenční body byly umístěny 
v areálu Centra služeb Dobřichovice a jižně od areálu směrem k ulici Krajníkova. 

Zvýšené hodnoty imisních příspěvků průměrných ročních koncentrací všech znečišťujících látek byly 
vypočteny ve vybraných referenčních bodech obytné zástavby V1, V3 a V5. Referenční body byly 
umístěny v ulicích Strmá, Tyršova a Na Plzeňce. 

Zvýšené hodnoty imisních příspěvků maximálních hodinových koncentrací NO2 a maximálních denních 
koncentrací PM10 byly vypočteny ve vybraných referenčních bodech obytné zástavby V1 a V3. 
Referenční body byly umístěny v ulicích Strmá a Tyršova. 

Zvýšené hodnoty imisních příspěvků maximálních osmihodinových koncentrací CO byly vypočteny ve 
vybraných referenčních bodech obytné zástavby V5, V6 a V7. Referenční body byly umístěny v ulici Na 
Plzeňce. 

Vypočtené imisní příspěvky všech znečišťujících látek byly nižší než jejich imisními limity. 

C. III. Grafická interpretace výsledků 

Grafické výstupy byly zpracovány v softwaru ArcGIS 9.3 metodou inverzních vzdáleností (IDW). Mapy 
znečištění ovzduší zájmového území znázorňují imisní příspěvky znečišťujících látek vypočtené 
v pravidelné síti referenčních bodů. Grafické výstupy jsou uvedeny v příloze 3. 

Zájmové území bylo vymezeno obdélníkem 2,2 x 1,7 km. Jako podkladová mapa byla použita rastrová 
základní mapa dodaná Českým ústavem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). 

C. IV. Diskuse výsledků 

Výpočet modelového znečištění ovzduší byl proveden v programu SYMOS´97. 

V rámci výpočtu výhledového stavu (rok 2015) byly uvažovány: Průměrné roční koncentrace benzenu, 
benzo(a)pyrenu, NO2, PM2,5 a PM10; Maximální hodinové koncentrace NO2; Maximální osmihodinové 
koncentrace CO; Maximální denní koncentrace PM10. Ve výpočtu fáze výstavby záměru 
(roky 2013, 2014) byly uvažovány stejné znečišťující látky s výjimkou benzo(a)pyrenu. 
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K největšímu znečištění ovzduší bude docházet v období silných inverzí, za špatných rozptylových 
podmínek a slabého větru. Z hlediska vypočtených koncentrací jsou kombinace nejhorších rozptylových 
podmínek zahrnuty ve výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací znečišťujících látek. Nejvyšší 
hodnoty maximálních koncentrací se vyskytují v krátkém období – několik hodin nebo desítek hodin za 
rok. Vypočtené hodnoty maximálních koncentrací jsou zatíženy nepřesností výpočtu, protože nezahrnují 
vliv větrné růžice a četnost výskytu inverzí a špatných rozptylových podmínek. 

Za informace o znečištění ovzduší v daném bodě jsou považovány průměrné roční koncentrace 
znečišťujících látek. Jejich výpočet zohledňuje vliv větrné růžice i výskyt krátkodobých koncentrací 
znečišťujících látek. 

Diskuse výsledků zahrnuje v kapitole Prezentace výsledků (C. II.) vyhodnocení imisních příspěvků 
řešených znečišťujících látek. Imisní příspěvky byly hodnoceny vzhledem k platným imisním limitům 
v zákoně č. 201/2012 Sb. 

Z výsledků výpočtu rozptylové studie vyplývá: 

Vyhodnocení imisních příspěvků benzo(a)pyrenu 

Výsledky imisního měření benzo(a)pyrenu ze sítě stanic AIM nejsou pro zájmové území reprezentativní. 
Poloha zájmového území je mimo poloměr reprezentativnosti nejbližších stanic AIM měřicích znečištění 
ovzduší benzo(a)pyrenem a měření tak nepokrývá zájmové území. 

Jako informace o stávajícím imisním pozadí benzo(a)pyrenu byly zohledněny výsledky modelového 
výpočtu znečištění ovzduší z dat grafické ročenky ČHMÚ 2011. Průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu se v ploše zájmového území pohybují v rozmezí 0,6–1 ng.m-3. 

Dle mapy OZKO dochází v západní části zájmového území k překračování imisního limitu průměrných 
ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (1 ng.m-3). Stávající imisní pozadí průměrných ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu v ostatních částech zájmového území nepřekračuje tento imisní limit. 

Varianta 2 – samotný příspěvek záměru v roce 2015 

Imisní příspěvky ročních koncentrací benzo(a)pyrenu z provozu záměru: V zájmovém území se budou 
vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,000024 ng.m-3 (do 0,002 % imisního limitu), a to 
mimo obytnou zástavbu v areálu Centra služeb Dobřichovice. Nejvyšší imisní příspěvky budou 
v porovnání s imisním limitem nízké. 

Vyhodnocení imisních příspěvků benzenu 

Výsledky imisního měření benzenu ze sítě stanic AIM nejsou pro zájmové území reprezentativní. Poloha 
zájmového území je mimo poloměr reprezentativnosti nejbližších stanic AIM měřicích znečištění ovzduší 
benzenem a měření tak nepokrývá zájmové území. 

Jako informace o stávajícím imisním pozadí benzenu byly zohledněny výsledky modelového výpočtu 
znečištění ovzduší z dat grafické ročenky ČHMÚ 2011. Průměrné roční koncentrace benzenu se v ploše 
zájmového území pohybují do 2 µg.m-3. 

Stávající imisní pozadí průměrných ročních koncentrací benzenu v zájmovém území nepřekračuje imisní 
limit 5 µg.m-3. 
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Varianta 1 – výstavba záměru na přelomu let 2013 a 2014 

Imisní příspěvky ročních koncentrací benzenu z výstavby záměru: V zájmovém území se budou 
vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,008 µg.m-3 (do 0,2 % imisního limitu), a to mimo 
obytnou zástavbu v areálu stavby záměru. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním 
limitem nízké. 

Varianta 2 – samotný příspěvek záměru v roce 2015 

Imisní příspěvky ročních koncentrací benzenu z provozu záměru: V zájmovém území se budou 
vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,014 µg.m-3 (do 0,3 % imisního limitu), a to mimo 
obytnou zástavbu v areálu Centra služeb Dobřichovice. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání 
s imisním limitem nízké. 

Vyhodnocení imisních příspěvků CO 

Stávající imisní pozadí CO bylo zjišťováno z měření AIM na stanici VČs 1 771 Tobolka-Čertovy Schody. 
Zájmové území je v poloměru reprezentativnosti uvedené stanice AIM a naměřené pozaďové koncentrace 
CO lze považovat za charakteristické pro celé území. Maximální osmihodinové koncentrace CO se 
v zájmovém území pohybují do 3 168,7 µg.m-3 (údaje měření jsou převzaty z tabelární ročenky 
ČHMÚ 2011). 

Modelový výpočet znečištění ovzduší v ČR (grafická ročenka ČHMÚ 2011) neuvádí mapu maximálních 
osmihodinových koncentrací CO. 

Stávající imisní pozadí maximálních osmihodinových koncentrací CO v zájmovém území nepřekračuje 
imisní limit 10 000 µg.m-3. 

Varianta 1 – výstavba záměru na přelomu let 2013 a 2014 

Imisní příspěvky maximálních osmihodinových koncentrací CO z výstavby záměru: V zájmovém území 
se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 88,472 µg.m-3 (do 0,9 % imisního limitu), a to 
mimo obytnou zástavbu v areálu stavby záměru. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním 
limitem nízké. 

Varianta 2 – samotný příspěvek záměru v roce 2015 

Imisní příspěvky maximálních osmihodinových koncentrací CO z provozu záměru: V zájmovém území 
se budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 28,867 µg.m-3 (do 0,3 % imisního limitu), a to 
mimo obytnou zástavbu v areálu Centra služeb Dobřichovice. Nejvyšší imisní příspěvky budou 
v porovnání s imisním limitem nízké. 

Vyhodnocení imisních příspěvků NO2 

Stávající imisní pozadí NO2 bylo zjišťováno z měření AIM na stanici VČs 1 771 Tobolka-Čertovy 
Schody. Zájmové území je v poloměru reprezentativnosti uvedené stanice AIM a naměřené pozaďové 
koncentrace NO2 lze považovat za charakteristické pro celé území. Průměrné roční koncentrace NO2 se 
v zájmovém území pohybují do 12,8 µg.m-3 a maximální hodinové koncentrace NO2 se v zájmovém 
území pohybují do 66,8 µg.m-3 (údaje měření jsou převzaty z tabelární ročenky ČHMÚ 2011). 

Podle mapy modelového výpočtu znečištění ovzduší v ČR (data z grafické ročenky ČHMÚ 2011) se 
průměrné roční koncentrace NO2 v ploše zájmového území pohybují v rozmezí 13–26 µg.m-3. 
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Mapu maximálních hodinových koncentrací NO2 modelový výpočet neuvádí. 

Stávající imisní pozadí průměrných ročních koncentrací NO2 v zájmovém území nepřekračuje imisní 
limit 40 µg.m-3. 

Stávající imisní pozadí maximálních hodinových koncentrací NO2 v zájmovém území nepřekračuje 
imisní limit 200 µg.m-3. 

Varianta 1 – výstavba záměru na přelomu let 2013 a 2014 

Imisní příspěvky ročních koncentrací NO2 z výstavby záměru: V zájmovém území se budou vyskytovat 
nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,546 µg.m-3 (do 1,4 % imisního limitu), a to mimo obytnou 
zástavbu v areálu stavby záměru. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním limitem nízké. 

Imisní příspěvky maximálních hodinových koncentrací NO2 z výstavby záměru: V zájmovém území se 
budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 31,341 µg.m-3 (do 15,7 % imisního limitu), a to 
mimo obytnou zástavbu jihozápadně od areálu stavby směrem k ulici Pod Penzionátem, ale i v obytné 
zástavbě ulic Pod Penzionátem a Krajníkova. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním 
limitem nízké. 

Varianta 2 – samotný příspěvek záměru v roce 2015 

Imisní příspěvky ročních koncentrací NO2 z provozu záměru: V zájmovém území se budou vyskytovat 
nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,066 µg.m-3 (do 0,2 % imisního limitu), a to mimo obytnou 
zástavbu v areálu Centra služeb Dobřichovice. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním 
limitem nízké. 

Imisní příspěvky maximálních hodinových koncentrací NO2 z provozu záměru: V zájmovém území se 
budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,875 µg.m-3 (do 0,4 % imisního limitu), a to 
mimo obytnou zástavbu v areálu Centra služeb Dobřichovice. Nejvyšší imisní příspěvky budou 
v porovnání s imisním limitem nízké. 

Vyhodnocení imisních příspěvků PM2,5 

Stávající imisní pozadí PM2,5 bylo zjišťováno z měření AIM na stanici VČs 1 771 Tobolka-Čertovy 
Schody. Zájmové území je v poloměru reprezentativnosti uvedené stanice AIM a naměřené pozaďové 
koncentrace PM2,5 lze považovat za charakteristické pro celé území. Průměrné roční koncentrace PM2,5 se 
v zájmovém území pohybují do 18,4 µg.m-3 (údaje měření jsou převzaty z tabelární ročenky 
ČHMÚ 2011). 

Podle mapy modelového výpočtu znečištění ovzduší v ČR (data z grafické ročenky ČHMÚ 2011) se 
průměrné roční koncentrace PM2,5 v ploše zájmového území pohybují v rozmezí 17–25 µg.m-3. 

Stávající imisní pozadí průměrných ročních koncentrací PM2,5 v zájmovém území nepřekračuje imisní 
limit 25 µg.m-3. 

Varianta 1 – výstavba záměru na přelomu let 2013 a 2014 

Imisní příspěvky ročních koncentrací PM2,5 z výstavby záměru: V zájmovém území se budou vyskytovat 
nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,707 µg.m-3 (do 2,8 % imisního limitu), a to mimo obytnou 
zástavbu v areálu stavby záměru. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním limitem nízké. 
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Varianta 2 – samotný příspěvek záměru v roce 2015 

Imisní příspěvky ročních koncentrací PM2,5 z provozu záměru: V zájmovém území se budou vyskytovat 
nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,027 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), a to mimo obytnou 
zástavbu v areálu Centra služeb Dobřichovice. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním 
limitem nízké. 

Vyhodnocení imisních příspěvků PM10 

Výsledky imisního měření PM10 ze sítě stanic AIM nejsou pro zájmové území reprezentativní. Poloha 
zájmového území je mimo poloměr reprezentativnosti nejbližších stanic AIM měřicích znečištění ovzduší 
PM10 a měření tak nepokrývá zájmové území. 

Jako informace o stávajícím imisním pozadí PM10 byly zohledněny výsledky modelového výpočtu 
znečištění ovzduší z dat grafické ročenky ČHMÚ 2011. Průměrné roční koncentrace PM10 se v ploše 
zájmového území pohybují v rozmezí 20–30 µg.m-3. Maximální denní koncentrace PM10 se v ploše 
zájmového území pohybují v rozmezí 40–60 µg.m-3. 

Dle mapy OZKO dochází v západní části zájmového území ke krátkodobému překračování imisního 
limitu maximálních denních koncentrací PM10. 

Stávající imisní pozadí průměrných ročních koncentrací PM10 v zájmovém území nepřekračuje imisní 
limit 40 µg.m-3. 

Stávající imisní pozadí maximálních denních koncentrací PM10 v zájmovém území krátkodobě překračuje 
imisní limit 50 µg.m-3. 

Varianta 1 – výstavba záměru na přelomu let 2013 a 2014 

Imisní příspěvky ročních koncentrací PM10 z výstavby záměru: V zájmovém území se budou vyskytovat 
nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,873 µg.m-3 (do 2,2 % imisního limitu), a to mimo obytnou 
zástavbu v areálu stavby záměru. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním limitem nízké. 

Imisní příspěvky maximálních denních koncentrací PM10 z výstavby záměru: V zájmovém území se 
budou vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 35,919 µg.m-3 (do 71,8 % imisního limitu), a to 
mimo obytnou zástavbu v areálu stavby záměru. Vzhledem k dočasnosti etapy výstavby záměru lze 
nejvyšší imisní příspěvky označit za akceptovatelné. 

Varianta 2 – samotný příspěvek záměru v roce 2015 

Imisní příspěvky ročních koncentrací PM10 z provozu záměru: V zájmovém území se budou vyskytovat 
nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,034 µg.m-3 (do 0,1 % imisního limitu), a to mimo obytnou 
zástavbu v areálu Centra služeb Dobřichovice. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním 
limitem nízké. 

Imisní příspěvky maximálních denních koncentrací PM10 z provozu záměru: V zájmovém území se budou 
vyskytovat nejvyšší imisní příspěvky záměru do 0,135 µg.m-3 (do 0,3 % imisního limitu), a to mimo 
obytnou zástavbu v areálu Centra služeb Dobřichovice, ale i jižně od areálu v obytné zástavbě ulice 
Krajníkova. Nejvyšší imisní příspěvky budou v porovnání s imisním limitem nízké. 
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ZÁVĚR 

 
Zpracovatel rozptylové studie vyhodnotil vliv posuzovaného záměru „Centrum služeb 
Dobřichovice“ na kvalitu ovzduší. Z hlediska znečišťujících látek byly hodnoceny následující 
polutanty: benzen, benzo(a)pyren, CO, NO2, PM2,5 a PM10. Výpočet rozptylové studie byl proveden 
pro fázi výstavby záměru (roky 2013, 2014) a výhledový stav provozu záměru (rok 2015). 

Zohledníme-li stávající imisní pozadí znečišťujících látek a vypočtené imisní příspěvky záměru 
platí následující závěry:  

Stávající imisní situace zájmového území: V západní části zájmového území dochází 
k překračování imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a ke 
krátkodobému překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10. 

Výhledová imisní situace zájmového území: Ve fázi výstavby záměru (roky 2013, 2014) a výhledovém 
stavu provozu záměru (rok 2015) bude v zájmovém území docházet k překračování stejných imisních 
limit ů jako ve stávající imisní situaci. 

Imisní limity ostatních řešených znečišťujících látek nejsou a nebudou překračovány. 

 

K překračování imisního limitu průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a ke 
krátkodobému překračování imisního limitu maximálních denních koncentrací PM10 dochází vlivem 
zvýšeného stávajícího imisního pozadí v zájmovém území. 

Provoz záměru nebude znamenat výraznější ovlivnění stávající imisní situace zájmového území. 
Vypočtené imisní příspěvky všech znečišťujících látek z provozu záměru jsou nízké. 

Z výsledků výpočtů rozptylové studie lze vyvodit závěr, že realizace posuzovaného záměru  je  
ve vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší realizovatelná. 

Ve fázi výstavby záměru je realizace podmíněna dodržováním opatření snižování emisí sekundární 
prašnosti. Ve fázi provozu záměru je záměr realizovatelný bez podmínek. 

Navrhovaná opatření snižování emisí sekundární prašnosti ve fázi výstavby: 

- Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi; 

- Zakrýt nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou; 

- Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění; 

- Provádět pravidelné zkrápění plochy staveniště; 

- V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění uskladněné 
zeminy a zkrápění příjezdových cest. 
 

 

 

 



CE NT RUM SL UŽE B  DOB Ř ICHOVICE  
Rozptylová studie    

– E K O L A group, spol. s r. o. – 31 

 
LITERATURA 

Obecná 

1. Culek M. a kol., 1996: Biogeografické členění České republiky. ENIGMA, Praha 

2. Bubník J., Keder J., Macoun J., Maňák J., 1998: SYMOŚ97 Systém modelování stacionárních 
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benzen 1 rok [µg.m-3]
0,00006 - 0,00012
0,00013 - 0,00034
0,00035 - 0,00065
0,00066 - 0,001
0,00101 - 0,00141
0,00142 - 0,00213
0,00214 - 0,00332
0,00333 - 0,00806

1 : 9 000

podkladová data © Č ÚZK

Fáze výstavby  (2013)
Varianta 1 Výstav ba záměru
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Imisní příspěv ky k průměrným ročním koncentracím benzenu [μg.m-3]



CO 8 hod [µg.m-3]
4,5 - 9,8
9,9 - 13,7
13,8 - 18,4
18,5 - 23,9
24 - 31,2
31,3 - 41,1
41,2 - 54,9
55 - 88,5

1 : 9 000

podkladová  data © ČÚZK

Fá ze vý stavby (2013)
Varianta 1 Vý stavba zámě ru
Imisní p řísp ě vky k maximálním osmihodinový m koncentracím CO [µg.m-3]
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NO2 1 hod [µg.m-3]
3 - 5,4
5,5 - 7,7
7,8 - 9,7
9,8 - 11,7
11,8 - 14,6
14,7 - 18,3
18,4 - 23,1
23,2 - 31,3

1 : 9 000

podkladov á data © Č ÚZK
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Fáze v ý stav by (2013)
Varianta 1 Vý stavba zámě ru
Imisní příspě vky k maximálním ho dino vý m ko ncentracím NO2 [µg.m-3]



NO2 rok [µg.m-3]
0,007 - 0,011
0,012 - 0,024
0,025 - 0,045
0,046 - 0,072
0,073 - 0,11
0,111 - 0,159
0,16 - 0,216
0,217 - 0,546

1 : 9 000

podkladov á data © Č ÚZK

.
S

V

J

Z

Fáze v ý stav by (2013)
Varianta 1 Výs tavba záměru
Imis ní přís pěvky k prů měrným ročním koncentracím NO2 [µg.m-3]



PM10 24 hod [µg.m-3]
1,8 - 3,8
3,9 - 6,1
6,2 - 8,5
8,6 - 11,2
11,3 - 14,5
14,6 - 18,7
18,8 - 24,2
24,3 - 35,9

1 : 9 000

podkladová  data © ČÚZK

.
S

V

J

Z

Fá ze vý stavby (2013)
Varian ta 1 Vý stavba zá měru
Imisn í příspěvky k maximá ln ím den n ím kon cen tracím suspen dovan ý ch čá stic PM10 [µg.m-3]



PM10 1 rok [µg.m-3]
0,01 - 0,02
0,03 - 0,05
0,06 - 0,09
0,1 - 0,15
0,16 - 0,25
0,26 - 0,37
0,38 - 0,56
0,57 - 0,87

1 : 9 000

podkladov á data © Č ÚZK

.
S

V

J

Z

Fáze v ý stav by (2013)
Varianta 1 Výstavba zámě ru
Imisní p řísp ě vky k p růmě rným roč ním koncentracím susp endovaných č ástic PM10 [µg.m-3]



PM2,5 1 rok [µg.m-3]
0,007 - 0,015
0,016 - 0,037
0,038 - 0,073
0,074 - 0,122
0,123 - 0,199
0,2 - 0,298
0,299 - 0,457
0,458 - 0,707

1 : 9 000

podkladová  data © ČÚ ZK

.
S

V

J

Z

Fá ze výs tavby (2013)
Varianta 1 Vý stavba zámě ru
Imisní příspě vky k průmě rný m ro č ním ko ncentracím suspendo vaný ch č ástic PM2,5 [µg.m-3]



benzo(a)pyren 1 rok
0,0000003 - 0,0000007
0,0000008 - 0,0000021
0,0000022 - 0,0000041
0,0000042 - 0,0000066
0,0000067 - 0,0000104
0,0000105 - 0,0000153
0,0000154 - 0,0000219
0,000022 - 0,0000361

1 : 9 000

podkladová  data © ČÚZK

Výhledový stav (2015)
Varianta 2 Samotný p řísp ě vek zá mě ru

.
S

V

J

Z

Imisní p řísp ě vky k p rů mě rným ročním koncentracím benzo(a)p yrenu [ng.m-3]



benzen 1 rok [µg.m-3]
0,0001 - 0,0002
0,0003 - 0,0007
0,0008 - 0,0014
0,0015 - 0,0022
0,0023 - 0,0033
0,0034 - 0,0054
0,0055 - 0,0077
0,0078 - 0,0137

1 : 9 000

podkladová data © Č ÚZK

Vý hledový  stav (2015)
Varianta 2 Samotný příspěvek záměru

.
S

V

J

Z

Imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím benzenu  [μg.m-3]



CO 8 hod [µg.m-3]
0,5 - 1
1,1 - 1,7
1,8 - 2,7
2,8 - 4,1
4,2 - 5,8
5,9 - 9,1
9,2 - 15,6
15,7 - 28,9

1 : 9 000

podkladová data © Č ÚZK

Výhledový stav (2015)
Varian ta 2 Samotn ý  příspěvek zá měru
Imisn í příspěvky k maximá ln ím osmihodin ový m kon cen tracím CO [µg.m-3]

.
S

V

J

Z



NO2 1 hod [µg.m-3]
0,04 - 0,07
0,08 - 0,12
0,13 - 0,18
0,19 - 0,25
0,26 - 0,36
0,37 - 0,49
0,5 - 0,63
0,64 - 0,88

1 : 9 000

podkladov á data © ČÚZK

.
S

V

J

Z

Výhledov ý stav  (2015)
Varian ta 2 Samotn ý  příspěvek zá měru
Imisn í příspěvky k maximá ln ím hodin ový m kon cen tracím NO2 [µg.m-3]



NO2 rok [µg.m-3]
0,001 - 0,002
0,003 - 0,005
0,006 - 0,009
0,01 - 0,014
0,015 - 0,019
0,02 - 0,025
0,026 - 0,035
0,036 - 0,066

1 : 9 000

podkladová data © Č ÚZK

.
S

V

J

Z

Výhledový stav (2015)
Varianta 2 Samotný příspěvek záměru
Imisní příspěvky k prů měrným ročním koncentracím NO2 [µg.m-3]



PM10 24 hod [µg.m-3]
0,007 - 0,011
0,012 - 0,02
0,021 - 0,03
0,031 - 0,042
0,043 - 0,056
0,057 - 0,072
0,073 - 0,092
0,093 - 0,135

1 : 9 000

podkladová data © Č ÚZK

.
S

V

J

Z

Výhledový stav (2015)
Varianta 2 Samo tný  příspěvek záměru
Imisní příspěvky k maximálním denním ko ncentracím suspendo vaný ch č ástic PM10 [µg.m-3]



PM10 1 rok [µg.m-3]
0,0003 - 0,0007
0,0008 - 0,0017
0,0018 - 0,0032
0,0033 - 0,005
0,0051 - 0,0077
0,0078 - 0,0112
0,0113 - 0,0158
0,0159 - 0,0338

1 : 9 000

podkladová data © Č ÚZK

.
S

V

J

Z

Výhledový stav (2015)
Varianta 2 Samotný příspě vek zámě ru
Imisní příspě vky k prů mě rným ročním koncentracím suspendovaných částic PM10 [µg.m-3]



PM2,5 1 rok [µg.m-3]
0,0002 - 0,0006
0,0007 - 0,0014
0,0015 - 0,0026
0,0027 - 0,0041
0,0042 - 0,0062
0,0063 - 0,0091
0,0092 - 0,0128
0,0129 - 0,0274

1 : 9 000

podkladová data © Č ÚZK

.
S

V

J

Z

Vý hledový  s tav (2015)
Varianta 2 Samo tný  příspě vek zámě ru
Imisní příspě vky k průmě rný m ro č ním ko ncentracím suspendo vaný ch č ástic PM2,5 [µg.m-3]
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1. Úvod 
 
        Na základě objednávky architektonického studia Studio acht, spol. s r.o. jsme 

vypracovali inženýrskogeologický  průzkum na pozemku p.č. 2233 v k.ú. Dobřichovice.                 

V rámci průzkumu byly pro ověření geologických a hydrogeologických  poměrů  zájmového 

území  a pro stanovení geotechnických vlastností místních zemin  a hornin  realizovány                  

a vyhodnoceny 3 průzkumné jádrové vrty. Na  odebraných vzorcích byly provedeny 

laboratorní zkoušky. 

       Zohledněny byly rovněž některé údaje z archívních materiálů pražského Geofondu                                   

a z Geologické mapy 1 : 25 000,  list  12 - 424.  Využita byla také archívní vrtná 

dokumentace z dříve provedených inženýrskogeologických průzkumů v této oblasti 

provedených v minulosti naší firmou. 

      Umístění nově provedených sond je patrné z přiložené situace  v měřítku 1 : 500                    

( příloha č.2 ). Dokumentace těchto sond je rovněž u zprávy přiložena.  

      Ve zprávě jsou citovány dříve platné normy ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými 

základy, ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro pozemní 

komunikace, dále platné normy ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací, ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, ČSN 736114 

Vozovky pozemních komunikací a Eurokód 7. 

      Součástí průzkumu je i stanovení radonového indexu pozemku; výsledky tohoto 

podrobného radonového průzkumu presentuje samostatná zpráva. 

 

2.  Podklady a pr ůzkumné práce 
      
      Jako podklad pro tento podrobný inženýrskogeologický průzkum jsme od objednatele 

obdrželi podrobnou situaci pozemku v měřítku 1 : 500 se zákresem půdorysu projektovaných 

objektů, parkingů  a komunikací, s dalšími polohopisnými a výškopisnými údaji.  

      V lokalitě jsme realizovali dle požadavku objednatele 3 průzkumné sondy, které při 

hloubce 7 až 8 m spolehlivě dosáhly úroveň navětralého až nezvětralého skalního podkladu. 

Vrtné práce zajistila firma Chemcomex Praha soupravou PBU – 1 pod vedením vrtmistra J. 

Součka. Sondy byly rozmístěny dle návrhu objednatele s ohledem na průběh vrchního 

elektrického vedení, pozice převzatých archívních sond a dosah ochranného pásma 

železnice. Vzájemným vyhodnocením vizuálního popisu vrtného jádra, laboratorních zkoušek 

mechaniky zemin  a archívních údajů jsme získali geotechnické charakteristiky jednotlivých 

kvalitativně odlišných prostředí – geotechnických typů zemin a hornin.  
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     Z vrtu J2 byl  odebrán   poloporušený a technologický vzorek  zeminy k laboratornímu 

rozboru, který vyhotovil Geotechnický servis I. Ouřady v Praze. Výsledek tohoto rozboru, 

který byl zaměřen zejména na ověření kvality místních zemin z hlediska jejich využití pro 

podloží podlahové desky hal, včetně podloží komunikací a parkovacích ploch, jsou uvedeny 

v příloze č. 5. Spolu s těmito rozbory byly pro posouzení místních zemin a hornin využity také 

archívní laboratorní rozbory. Z vrtu J1 byl dále odebrán 1 vzorek podzemní vody pro stavební 

laboratorní rozbor, který provedla firma Monitoring a.s. Praha  ( příloha č. 4 ). Spolu s tímto 

rozborem byly pro posouzení agresivity podzemní vody na betonové konstrukce rovněž 

využity archívní stavební rozbory.   

 

3. Lokalizace a morfologické pom ěry území 

     Zájmové území se nachází při jižním okraji obce Dobřichovice, při železniční trati 

Dobřichovice - Praha, v nově rozparcelovaném území pro průmyslovou zástavbu. Lokalizace 

zájmového území je zřejmá z přehledné mapy v měřítku 1 : 20 000,  která tvoří  vázanou 

přílohu č.1. 

 
     Povrch území je téměř rovinný, s velmi mírným sklonem k východu. Celé území je 

součástí údolní nivy řeky Berounky. Nadmořské výšky se zde pohybují v rozmezí 203 –                 

205  m n.m. Z orografického hlediska náleží zájmové území k Poberounské vrchovině, celek 

Hořovická pahorkatina, podcelek Hořovická brázda. Jedná se o členitý reliéf, oživený 

zařezáváním údolí četných potoků i řeky Berounky.  Podle klimatické rajonizace ( Quitt                

1971 ) spadá zájmové území do teplé klimatické oblasti T2, která se vyznačuje dlouhým, 

teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem                         

a podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. Teplá klimatická oblast 

je charakterizována srážkovými úhrny ve vegetačním období 350 – 400 mm, v zimním 

období 200 – 300 mm, počtem letních dnů 50 – 60, počtem mrazových dnů 100 – 110                    

a počtem dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50. 

      V současné době se na sledovaném pozemku nachází neoplocená, zemědělsky 

využívaná louka.  

 
4. Geologické a hydrogeologické pom ěry 
 

         Horninový podklad  je v zájmovém území budován komplexem provrásněných 

barrandienských hornin, které náleží ke staršímu paleozoiku a jsou ordovického stáří. 

V celém rozsahu budoucí stavební parcely je zastoupeno souvrství letenské , konkrétně 

jílovitoprachovité až písčitoprachovité břidlice, místy s tenkými, deskovitými až lokálně 
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lavicovitými polohami křemenců a křemitých pískovců. Horniny jsou nejčastěji vyvinuty 

v deskách 3 – 5 cm, někdy 10 – 20 cm mocných s nerovnými vrstevními plochami. Letenské 

souvrství je v porovnání s okolními ordovickými jílovitými břidlicemi výrazně pevnějším, vůči 

zvětrávání a zejména erozi, odolnějším členem vrstevního sledu. Potvrzuje to morfologie 

blízkého okolí, kde toto souvrství s velmi pevnými křemencovými deskami až lavicemi 

vystupuje nad okolní terén v podobě výrazných vyvýšenin. Jedním z důsledků odolnosti 

těchto hornin  vůči zvětrávacím procesům je také nepříliš mocný zvětralinový obal vlastního, 

nezvětralého skalního masívu. V zájmovém území se tento zvětralinový obal masivu 

zachoval pouze ve velmi omezené míře, neboť podlehl intenzívní denudaci v důsledku erozní 

činnosti řeky.   

      Povrch horninového podkladu, který je ve sledované lokalitě tvořen převážně slabě  

navětralými písčitoprachovitými břidlicemi, byl nově provedenými sondami zastižen pod 

polohou fluviálních náplavů v hloubce 4,25 – 5,30 m pod stávajícím terénem ( odpovídá 

kótám 198,75 až 199,55 m n.m.). Vložky křemenců nebyly ve vrtech zjištěny. 

 

     Kvartérní pokryv je tvořen na celé ploše zájmového území fluviálními sedimenty. 

Nejsvrchnější vrstvu tvoří v celé lokalitě cca 0,3 m mocná vrstva  humózního horizontu.  

      Fluviální sedimenty  se vyskytují v celé ploše zkoumaného území; jsou zde zastoupeny 

fluviální sedimenty spodní terasové akumulace vyplňující údolní nivu řeky Berounky. Tvoří je 

bazální písčité a písčitojílovité štěrky údolní terasy a mladší holocenní nivní uloženiny, mající 

charakter povodňových hlín.  

      Terasové sedimenty charakterizují písčitojílovité až písčité štěrky s kolísajícím obsahem 

jílovité frakce, která je místy dosti výrazná ( silně jílovité štěrky ). Velikost štěrkových valounů 

se pohybuje od 2 do 10 cm, ojediněle ( při bázi ) až 15 cm, lokálně jsou v nich zastoupeny 

také málo mocné polohy jílovitých písků.  

      Povodňové hlíny byly zjištěny do hloubky 1,5 až 2,1 m pod stávajícím povrchem terénu, 

ihned pod humózním horizontem. Jsou zastoupeny převážně písčitými jíly a písčitojílovitými 

hlínami, místy s organickou příměsí. Jejich konzistence byla zjištěna převážně tuhá, místy               

i pevná. Jsou to jemnozrnné zeminy objemově nestálé, namrzavé a rozbřídavé.  Z hlediska 

zakládání představují méně vhodné prostředí s relativně nízkou únosností.  

      Mocnosti fluviálních sedimentů se pohybují v rozmezí 4 až 5 m ( polovinu této mocnosti 

zaujímají svrchní povodňové hlíny ). Poloha terasových písčitojílovitých a písčitých štěrků je 

v celém rozsahu zvodnělá. 

      Navážky  nebyly v prostoru zkoumaného pozemku zjištěny. 
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     Hydrogeologické pom ěry 

        Hydrogeologické poměry zájmového území závisí zejména na potenciálních zdrojích 

podzemní vody, rozsahu a charakteru infiltračního území, na propustnosti, morfologii terénu 

a na antropogenních vlivech. V blízkém sousedství staveniště se vyskytuje řeka Berounka, 

která se významným způsobem podílí na dotaci podzemních vod a ovlivňuje 

hydrogeologické poměry budoucího staveniště. Další zdroj podzemních vod v prostoru 

hodnoceného pozemku a přilehlého okolí představují atmosférické srážky z plošně rozlehlé 

sběrné infiltrační oblasti. Dále je třeba sem zahrnout také podzemní vody distribuované do 

štěrků údolní nivy přetokem z bočních svahů morfologicky výrazné vyvýšeniny, nacházející 

se  při jižním okraji zkoumaného území. 

       Horizont podzemní vody je v zájmovém území vázán jednak na zeminy kvartérního 

pokryvu a jednak (  v menší míře ) na svrchní zónu zvětralého horninového podkladu.  

      Hydrogeologicky nejvýznamnější je zde tedy kvartérní patro tvořené údolními náplavy                    

a to vzhledem ke své dobré průlinové propustnosti a mocnosti. Svrchní část skalního 

podkladu je charakteristická existencí hydrogeologického režimu s omezenou puklinovou                   

a částečnou průlinovou propustností v prostředí rozvolněného  a rozpukaného skalního 

masívu.  

        a) -  Podzemní voda v prostředí fluviálních náplav ů, kde díky dobré průlinové 

propustnosti písčitých a písčitojílovitých štěrků vytváří souvislý a vydatný horizont. V jejich 

nadloží vystupují omezeně propustné písčité jíly a písčitojílovité hlíny ( povodňové náplavy ), 

které často vytváří prakticky nepropustný strop, pod nímž je hladina mírně napjatá. V nově 

provedených vrtech i ve většině archívních vrtů je udávána naražená hladina podzemní vody 

v úrovni řádově o 1 m níže, než se tato hladina následně ustálila. Podzemní voda byla 

převážně naražena v úrovni písčitých a písčitojílovitých štěrků; po ustálení vystoupila až do 

polohy povodňových hlín. 

        Povrch podložních ordovických břidlic reprezentuje v podstatě spodní izolátor, resp. 

poloizolátor, na němž se 1. horizont podzemní vody nadržuje. Vzhledem k téměř 

subhorizontálnímu průběhu povrchu skalního podloží je možno hovořit o konstantní mocnosti 

zvodnělé vrstvy štěrků. Tato mocnost byla v rámci zkoumaného území zjištěna cca 2 - 3  m. 

       V celém širším okolí zájmového území dochází ke vzájemné komunikaci povrchové               

a podzemní vody přes prostředí bazální části propustných náplavů. De facto se tak jedná                                          

o poříční vodu,  jejíž režim je přímo závislý na hladině vody v řece, odkud jsou podzemní 

vody dotovány. Dlouhodobější pozorování v širší oblasti vykazují běžný výkyv v rozsahu            

+/- 0,5 m. 

       Pohyb podzemní vody je v širší zájmové oblasti generelně směrem k řece Berounce             
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a současně i souběžně s jejím tokem, tzn. zhruba od jihozápadu k severovýchodu . Průběh 

ustálené hladiny je vyznačen v geologických řezech příloha 3.1 – 3.2.  Tato hladina je 

udávána v rozsahu 1,20 až 1,65 m pod terénem. 

        Rozdílná může být situace v době extrémních srážek a povodní. Při výjimečných 

povodňových stavech, kdy dochází ke krátkodobému výraznému vzedmutí hladiny v řece, 

vzroste s mírným zpožděním v zájmovém území odpovídajícím způsobem následkem přímé 

hydraulické  spojitosti hladiny podzemní vody s hladinou v řece hydrostatický tlak. Zájmový 

pozemek se nenachází v dosahu 100-leté vody řeky Berounky, nebyl zaplaven ani v době 

povodní v roce 2002 ( Mapa záplavových oblastí ČR – vydal VÚV TGM ). Nadmořská výška 

volné hladiny v blízké řece je cca 201,5 m n.m., pozemek je však vůči povodním „odcloněn“ 

železničním násypem trati Praha – Beroun.  

         b) Prostředí hornin skalního podkladu  - horninový masiv, tvořený ordovickými 

břidlicemi se vyznačuje filtrační nestejnorodostí podmíněnou zejména rozdílným stupněm 

tektonického porušení a zvětrání masivu. Obecně se jedná o prostředí s omezenou 

puklinovou propustností  a s nízkou vydatností podzemních vod. Zvodnění bývá převážně 

zastiženo v pásmu povrchového rozvolnění  a zvětrání, směrem do hloubky se pukliny 

uzavírají a masiv se tak stává obecně nepropustným, s výjimkou lokálních cirkulací 

podzemní vody po predisponovaných, nezajílovaných tektonických strukturách.  

    Dalšími charakteristickými rysy tohoto prostředí jsou nespojitost hladin podzemní vody                    

a obecně velmi nízká vydatnost zvodně.  

 

       Podle dosavadních poznatků můžeme tedy konstatovat, že podzemní voda bude 

v zájmovém území  ovliv ňovat stavební a výkopové práce od úrovn ě cca 2,0 až 3,0 m 

pod terénem . Uvedená úroveň reprezentuje polohu zvodnělých štěrků, ve které byla 

podzemní voda naražena. Po naražení vystoupal v důsledku napjatosti tento horizont ještě 

cca o 1 m blíže povrchu terénu. Ustálená hladina ve vrtech byla měřena v intervalu po 1 - 2 

hod. po odvrtání v úrovni 1,20 až 1,65 m pod stávajícím terénem Tyto úrovně ustálené 

hladiny odpovídají nadmořským výškám v rozmezí 202,3 až 202,6 m n.m.   

 

       Po stránce chemické se jedná o vodu středně mineralizovanou, vápenato-hořečnato-

bikarbonátovou. Vzorek podzemní vody odebraný z vrtu J1 byl dle kritérií  dříve používané 

ČSN 731214 hodnocen jako středně agresivní, ozna čený stupn ěm „ma“;  z hlediska 

agresivity na beton dle ČSN EN 206-1 je voda agresivní, označena stupn ěm XA1 ( obsah   

agresívního CO2   činí  22 mg/l ). Protokol o rozborech podzemní vody  je uveden  v příloze  

č. 5.  
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5. Inženýrskogeologické   zhodnocení,  geotechnické   vlastnosti  
     zemin a  hornin 
 

       Geologické a základové poměry ve sledované lokalitě klasifikujeme v souladu se zněním 

dříve platné ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ článku 20 jako složité . 

Situace je zde komplikována mocnou polohou kvartérních fluviálních sedimentů, které jsou 

součástí rozsáhlé údolní nivy řeky Berounky, a které vystupují v zóně potenciálního plošného 

zakládání. Tyto sedimenty, které byly ukládány v proměnlivých podmínkách, se vyznačují 

nehomogenním zrnitostním složením ve vertikálním i horizontálním směru. Svrchní vrstva do 

hloubky cca 2 m pod stávajícím terénem je tvořena písčitými náplavovými jíly nízké 

geotechnické kvality. V podloží kvartérních sedimentů se nachází ordovické břidlice 

letenského souvrství. Byly zatříděny do třídy R4 a vyskytují se od hloubky cca 4 – 5m pod 

stávajícím povrchem terénu. 

       Základové poměry objektů bude ovlivňovat horizont podzemní vody, který byl zjištěn ve 

všech provedených průzkumných vrtech v prostředí průlinově propustných kvartérních 

zemin; napjatou hladinu podzemní vody je nutno na pozemku uvažovat již od hloubky cca 

1,2 až 1,6 m pod terénem.  

      V závislosti na projektované výstavbě (projektována výstavba objektů rozsáhlých hal se 

staticky náročnou konstrukcí) bude nutno postupovat ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7  

podle principů 2. geotechnické kategorie . Geologické poměry lokality jsou přehledně 

zobrazeny na dvou geologických řezech ( přílohy 3.1, 3.2 ). Graficky ( barevnou šrafou ) jsou 

od sebe odlišeny a označeny ( popiskem ) jednotlivé geotypy, reprezentující geologický profil 

zájmového území. V následujících odstavcích uvádíme zatřídění, rozsah, mocnost                        

a mechanickofyzikální parametry jednotlivých prostředí ověřených v průběhu realizace 

předkládaného IG průzkumu.  Potenciální základové půdy v zájmovém území jsme  podle 

výsledků průzkumu specifikovali do následujících geotechnických typů zemin a hornin.  

 

Geotechnický typ č.1 

              Zahrnuje vrstvu fluviálních sedimentů s podstatným zastoupením jemnozrnné 

(jílovité a prachovité) frakce, pokrývajících patrně celou plochu zkoumané lokality do hloubky 

cca 2 m. Na základě makroskopického popisu a dle laboratorního klasifikačního rozboru je 

možno tyto zeminy zařadit podle ČSN EN ISO 14688-2 do zemin saclSi   ( podle dříve platné 

ČSN 73 1001 do třídy F4 CS, s přechody do třídy F6, CI a F5, MI ). Při zjištěné převažující 

konzistenci tuhé, případně na rozhraní stupně tuhá/pevná, je nutno uvažovat pouze nižší 

hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti Rdt =  150 kPa.  
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       Z hlediska plošného způsobu zakládání se tyto zeminy vyznačují zásadními negativními 

vlastnostmi způsobenými vysokým obsahem jemnozrnné frakce v zemině. Především jsou 

velice náchylné k objemovým změnám ( rozbřídavosti ), jsou silně stlačitelné s  malou 

únosností, což je dáno jejich nižším stupněm konzistence.  V případě zvýšeného podílu 

organické příměsi nebo nižšího stupně konzistence ( měkká ) je nutno již tyto zeminy 

klasifikovat jako pro zakládání nevhodné. Při plošném zakládání je třeba dodržet 

dostate čnou nezámrznou hloubku  ( min. 1,0 m pod upraveným terénem ) u všech částí 

stavby . 

         Podle ČSN 73 6133, tabulka A.1 jsou zeminy F4, F5 podmínečně vhodné pro silniční 

podloží. Polohy těchto zemin bude s ohledem na zjištěnou převažující konzistenci ( tuhá ) 

nutno většinou na pláních i v aktivních zónách komunikací a parkovacích ploch stabilizovat, 

případně odstranit a nahradit.  

 

Geotechnický typ č.2  

V severní části lokality ( sondy J3, 174 ) tvoří svrchní polohu náplavů pod polohou zemin 

GT1 slabě jílovité až jílovité písky, které byly na základě makroskopického popisu zařazeny 

do třídy  S3, symbol S-F a S5, SC .  Podle ČSN EN ISO 14688-2 lze tyto zeminy zařadit do 

zemin siSa  až sigrSa. Orientační hodnotu tabulkové výpočtové únosnosti lze uvažovat               

Rdt =  175 kPa pro základ šíře 1 m, písky středně ulehlé.  

 

Geotechnický typ č.3  

 V hlubších partiích fluviálních terasových sedimentů převládají sedimenty spíše štěrkovité – 

písčité štěrky s kolísajícím zastoupením jílovité frakce.  Písčitojílovité štěrky řadíme do zemin 

sasiGr ( podle donedávna platící ČSN 73 1001 do třídy  G5, GC ); Rdt = 200 kPa pro základ 

šíře 1 m. 

 

Geotechnický typ č.4  

Jílovitopísčité až písčité štěrky, které lze na základě makroskopických popisů zařadit podle 

ČSN EN ISO 14688-2 do zemin saGr ( podle donedávna platící ČSN 73 1001 do třídy  G3, 

G-F );  hodnota Rdt =  450 kPa pro základ šíře 1 m. Z hlediska plošného zakládání 

reprezentují tyto zeminy dostatečně únosnou základovou půdu; v rámci provedených 

průzkumných sond byly zjištěny v hloubkách 2,0 až 3,1 m pod stávajícím povrchem terénu. 

Je však nutné počítat s tím, že tyto zeminy jsou v celé své mocnosti zvodnělé. Zastižený 

horizont podzemní vody je napjatý, v přímé hydraulické závislosti s volnou hladinou v blízké 

řece  Berounce. Je nutno počítat s tím, že výkopy základových jam plošných základových 
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konstrukcí ( patek nebo pasů ) by bylo  třeba zapažit až do úrovně břidlic horninového 

podkladu nepropustným pažením. Bude se jednat o dosti vydatné  přítoky z  prostředí těchto 

fluviálních štěrků, které bude při nezatěsněných výkopech  velmi obtížné  odčerpávat. 

 

Geotechnický typ 5 ( GT5  ) – slabě zvětralá až zdravá prachovitojílovitá až 

písčitoprachovitá břidlice, černošedé barvy, ploše úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, středně 

až silně rozpukaná, místy patrně  i tektonicky porušená. Zařazujeme ji do třídy R4 až    

R4/R3, do hloubky R3. Tabulková výpočtová únosnost odpovídá hodnotě min. 400 kPa. 

Obecně lze říci, že  ve zkoumané lokalitě kvalita horninového masivu s hloubkou mírně 

narůstá. Navětralé břidlice třídy R4 se vyskytují jak je patrné z přiložených geologických řezů 

pod polohou fluviálních náplavů od hloubek přibližně 4 až 5 m pod stávajícím terénem.  

       Břidlice GT5 reprezentují prostředí vhodné pro vetknutí pilot hlubinného způsobu 

založení. Délky jednotlivých pilot bude nutno korigovat s ohledem na kvalitu zastižené 

horniny ( geotechnický dozor ).   

     V následující tabulce uvádíme geotechnické hodnoty zemin a hornin zastižených v zájmovém 

území. 

Tabulka geotechnických vlastností zemin a hornin :                                                                     

Název zeminy / 
horniny 

ČSN   73 1001      ρρρρ 

 
Edef cef  ΦΦΦΦef ν Rdt 

geotechnický typ třída symbol  (kg.m -3) (MPa) (kPa) (o) (1) (kPa) 

Povod ňové hlíny  
(GT 1) 

 
F4 

 

 
CS 

 
1900 

 
4 - 6 

 
10 - 12 

 

 
20-22 

 
0,40 

 
150* 

 

Fluviální jílovité 
písky a písky 

( GT2 ) 

S5 
 

S3 

GC 
 

S – F 

 
1850 

 
8 – 12 

12 – 18  

 
6 – 8  

4 

 
29-30 
30-33 

 
0,35 

 

 
175*** 

 

Fluviální 
písčitojílovité 

štěrky 

( GT3 ) 

 
G5 

 
 

 
GC 

 
 

 
1900 

 
20 – 30 

 

 
4 – 6  

 
30-32 

 
0,35 

 

 
200** 

 
 

Fluviální pís čité 
štěrky 

( GT4 ) 

G3 G – F 1850 40 – 60 2 – 4  32-35  0,30 450** 

Navětralé b řidlice   
(GT 5)  

R4  --- 2300-2400 

 

100-
150 

30 - 50 

 

35- 42 0,25 

 

400 – 600**** 

orientační údaje podle ČSN 731001 zrušené ke dni 1. 4. 2010  
* platí pro tuhou konzistenci  
** platí pro základ šíře 1 m 
*** platí pro základ šíře 1 m, písky středně ulehlé 
**** narůstá s hloubkou 
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ρρρρ       - objemová hmotnost     
Edef     - modul přetvárnosti 
cef       - efektivní soudržnost, u hornin třídy R zdánlivá soudržnost 
ϕϕϕϕef      - efektivní úhel vnitřního tření, u hornin třídy R úhel pevnosti 
νννν      - Poissonovo číslo 
Rdt  - tabulková výpočtová únosnost 
 
      Zatřídění těžitelnosti dle :  
 
Dříve platné ČSN 73 3050 „Zemní práce“ 
               Geotechnický typ 1 až 2 ………………    3. třída 

               Geotechnický typ 3       ……………… ..  4. třída 

               Geotechnický typ 4       ……………… ..  5. třída 

 

ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ 
               Geotechnický typ 1, 2 a 3 ……………    I. třída 

               Geotechnický typ 4       ……………… .. I. až II.  třída 

 

 

5. Technický záv ěr 

6.1 Založení projektovaných hal   

V rámci zkoumaného pozemku se předpokládá výstavba tří hal o rozměrech cca 50 až 

70 x cca 30 m; halové objekty budou rozčleněny na výrobní a skladové prostory se zázemím.  

Základové poměry jsou patrné z geologických řezů  A – A´, B – B´, které byly sestrojeny na 

základě nových průzkumných prací. Projektant specifikoval úroveň ±0 podlah všech 

navržených hal na kótě 204,8 m n.m.; při zvolené úrovni ±0 to znamená, že po lokální 

skrývce ornice o mocnosti cca 0,3 m budou podlahové desky hal v celém rozsahu pozemku 

položeny na násypu o limitní výšce cca 1,5 m. Z pohledu možnosti plošného zakládání je 

nutno v souladu s výše uvedenými skutečnostmi konstatovat, že základové poměry 

zkoumaného území jsou pro variantu plošného zakládání poměrně nepříznivé – 

v přípovrchové vrstvě se nachází poloha málo únosných zemin holocenních náplavů s 

vysokou náchylností k objemovým změnám. V jejich podloží byla zastižena poloha 

zvodnělých písčitojílovitých štěrků. Úroveň výskytu povrchu zvětralých hornin ordovického 

podloží je nutno v převážné ploše půdorysu stavby specifikovat v hloubce 4,25 – 5,30 m pod 

úrovní stávajícího terénu; tato prostředí již tedy nebude možno pro plošné zakládání využít.  

V případě plošného zakládání hal v území zvýšeném násypem tak přichází do úvahy 

pouze zakládání ve svrchní poloze zemin GT1,  nad hladinou podzemní vody. Zároveň musí 

být v průběhu zakládání zajištěny i podmínky pro eliminaci negativních klimatických vlivů. 

Pokud by došlo v rámci výkopů plošných základů k  naražení hladiny podzemní vody, je 
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nutno počítat v důsledku napjatosti horizontu s jejím nástupem do výkopu a s tím související 

degradaci základové půdy. Vzniklou nepříznivou situaci bude obtížné následně sanovat. 

        Z výše uvedených předpokladů pro zdárný průběh plošného zakládání vyplývají pro 

tento způsob tyto hlavní negativní faktory:  

a) značná hloubka plošného základu v geotechnicky příznivých prostředích 

GT3, GT4 vůči upravenému terénu 

b) geotechnicky málo kvalitní základové půdy v dosahu přijatelné hloubky 

plošného zakládání 

c) náročnost prací při plošném zakládání ( dočištění, úprava a ochrana zákl. 

spáry ) 

d) ovlivnění výkopů přítomností podzemní vody 

 

        Preferovanou variantou, kdy budeme prakticky eliminovat nepříznivé základové 

podmínky stanovené v připovrchovém patře, je alternativa hlubinného zp ůsobu zakládání  

prostřednictvím vrtaných betonových pilot vetknutých do navětralých břidlic horninového 

podkladu třídy R4 vymezených do GT5.     

       Doporučujeme volit hlubinný způsob zakládání na širokoprofilové vrtané piloty , které 

bude třeba vetknout  do navětralé břidlice GT5, kdy tabulková výpočtová únosnost má 

hodnotu 400 - 600 kPa. Zóna břidlice, která odpovídá zatříděním třídě R4 vystupuje ve 

zkoumané lokalitě s lokálními odchylkami cca 4,5 až 5,5 m pod povrchem terénu.  

V půdorysu jednotlivých objektů projektovaných hal lze předpokládat geotechnickou 

kvalitu horninového prostředí  vesměs stálou, pouze místy následkem nerovnoměrného 

průběhu a nestejné intenzity zvětrání ordovických břidlic mírně proměnlivou. Předpokládáme, 

že při vetknutí minimálně cca 1,5 m do prostředí GT5 se bude délka pilot od zvolené úrovně  

±0 haly pohybovat v intervalu 7 až 8 m. Délky jednotlivých pilot bude nutno s ohledem na 

konkrétní požadavky statika upravit při vrtání ( geotechnický  dozor ) v závislosti na měnící 

se kvalitě horninového masivu v podzákladí objektů. Vrtání pilot, které bude nutno v prostředí 

zemin GT1, GT2 a GT3 pažit, bude ovlivn ěno p řítomností podzemní vody , která vykazuje 

střední uhličitanovou agresivitu. 

 

     V tabulce je uvedena vrtatelnost pro piloty dle velkoobchodního ceníku 800 – 2.                   

Písčitý jíl, jílovitý písek, písek   ....................……………... I. 
štěrky, jílovité štěrky     ………………………………..…… II. 
Zvětralé břidlice           ...............………………………….I. – II. 
Navětralé až nezvětralé břidlice...… ……………..………II. – III. 
 

 



K+K pr ůzkum                                                                               Centrum služeb Dob řichovice - IGP  

 13

6.2 Podlahové desky hal, realizace násypu pod podla hami  

        Na základě zvolené úrovně ±0 hal A, B a C   na kótě 204,80 m n.m.  budou podlahové 

desky uloženy po lokální skrývce ornice na násypu o limitní výšce cca 1,5 m.  Podloží 

násypu pod podlahovou deskou budou tvořit výhradně zeminy fluviálních holocenních 

náplavů GT1. Tyto zeminy  je nutno na základě  provedeného laboratorního rozboru hodnotit 

jako podmínečně vhodné pro podloží násypu pod podlahovými deskami. 

Zeminy GT1, zatříděné ČSN 73 6133 do tř. F4 byly v rámci průzkumu laboratorně posouzeny 

a byly zjištěny následující vlastnosti pro zhutňování. 

            Vlhkost přirozená w = 23,6 % 

               Mez plasticity wp  = 22 % 

                Index plasticity Ip = 12 % 

               Mez tekutosti wL  =  34 % 

 

     Na základě Proctorovy standartní zkoušky byla zjištěna objemová hmotnost suché 

zeminy po zhutnění na 100% ρmax = 1757 kg/m3  při optimální vlhkosti  wopt = 15,2 %. Zemina 

uvedených vlastností a zatřídění je podmínečně vhodná pro podloží násypu. Konzistence 

těchto zemin byla  v době průzkumu v prostoru výstavby převážně tuhá, případně na 

rozhraní tuhá/pevná až pevná. Jedná se o zeminy objemově nestálé, nebezpečně namrzavé, 

citlivé na změny vlhkosti a poměrně obtížně zhutnitelné - již při malých odchylkách od 

vlhkosti optimální dle PS.  U tohoto typu zeminy je v souladu s ČSN 72 1006 (tab. 4) nutno v 

aktivní zóně dosáhnout míry zhutnění min. D = 100 - 102 % PS, v hloubce přes 0,5 m pod 

plání pak 95% PS.  

       Z výsledků laboratorních zkoušek dále vyplývá, že zemina v přirozeném uložení je oproti 

hodnotě wopt  = 15,2 % značně převlhčená ( aktuální vlhkost vzorku, u něhož byla prováděna 

zkouška PS je 23,6 % ).  Při tomto převlhčení nebude možné zeminu zpracovat běžným 

zhutněním, proto je potřeba kalkulovat v podloží násypu s úpravou – zlepšením zeminy 

pojivy - vápennou stabilizací . Parapláň před zahájením výstavby násypu ( „zeminové 

desky“ ) pod podlahami hal by podle našeho názoru měla mít  Edef,2 > 20 MPa, má-li násyp 

mocnost cca 1,5 m. 

        Po dobu zemních prací je velmi důležité,  zajistit dobré odvodnění zemní pláně, neboť 

zeminy GT1 jsou velmi citlivé na změny vlhkosti; zemina je rozbřídavá a nelze ji dále 

zpracovat. Rovněž po realizaci násypu je důležité zamezit p řístupu vody do jeho podloží.   
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Zakládání  a výstavba násypu 
 
a) Použití zemin do násypu 

      Vzhledem k situování úrovně ±0 na kótě 204,80 m n.m. dojde k absolutnímu deficitu 

celkové bilance zemin. Vhodnou násypovou zeminu bude třeba na lokalitu dopravit z jiných 

zdrojů. Zeminy získané např. z vývrtů pilot je nutno vzhledem k převažující jemnozrnné frakci 

a zvodnění fluviálních náplavů hodnotit jako nevhodné. 

      Obecně lze při výběru násypového materiálu uvažovat se dvěma zásadními alternativami 

– vhodné zeminy s příznivou ( vyrovnanou ) zrnitostní křivkou ( tj. slabě zahliněné štěrkodrti, 

recyklát apod. ) anebo jemnozrnné zeminy upravené ( zlepšené ) pojivy – „vápenná 

stabilizace“. Pokud zemina použitá do násypu ( v případě použití štěrkodrti ) nevyhoví 

fitračnímu kritériu ve smyslu ČSN 73 6133 odst. 4.1.4. bude nutno její zrnitost na styku 

upravit ( přerušovací vrstva ) nebo pod násypem rozprostřít vhodnou separační geotextilii. 

b) Vlastní realizace násypu 

       Staveniště bude obsahovat jen násypové těleso o mocnosti patrně pouze do 1,5 metru. 

S ohledem na úroveň ±0 haly bude nutno po čítat s dovezením   většího množství 

vhodných externích materiál ů. Násyp bude nutno hutnit po vrstvách; použití vhodné 

zeminy bude třeba konzultovat  dle výše uvedených možností s prováděcí firmou. 

      Pro veškeré výše uvedené úpravy je vhodné na stavbě zajistit pověřený geologický 

dozor, který bude zemní práce řídit. 

 

6.3 Komunikace a parkovišt ě   

           Pro budování komunikací a parkovacích ploch budou v předpokládané pláni                 

a aktivní zóně komunikací, pojížděných ploch a parkingů využity zeminy hutněného násypu, 

kterým bude vyrovnán a zvýšen terén celého staveniště. V případě snížení úrovně 

komunikací a parkovišť budou jako podloží zastiženy zeminy GT1, o kterých již bylo 

pojednáno výše při jejich hodnocení z hlediska vhodnosti pro podloží násypu. Podle ČSN 73 

6133  jsou tyto zeminy jako silniční podloží podmínečně vhodné. 

       Převážně se jedná o zeminy nebezpečně namrzavé, citlivé na převlhčení a obtížně 

zhutnitelné. Bude zejména záležet na požadovaném modulu deformace  ( Edef2  ) na zemní 

pláni, zda bude zeminu třeba upravit, či nikoli. Při nižších modulech ( do  Edef2 = 30 MPa – 

parkingy osobních vozů apod. ) je možno zeminy GT1 při optimální vlhkosti zhutnit bez 

úpravy. Při požadavku na vyšší moduly, tj. ≥ 45 MPa, je nutná stabilizace nebo výměna 

zemin v aktivní zóně a pláni.  
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6.4 Zemní práce, svahování jam a výkop ů 

      Veškeré výkopy budou do hloubky cca 2 m pod terén prováděny v slabě písčitých až 

 písčitých jílech  ( 2 – 3. třída těžitelnosti -  dle dříve platné ČSN 73 3050 „Zemní práce“), 

hlouběji budou zastiženy fluviální písčité a jílovité štěrky GT3, GT4  (3.  – 4. třída ). Podle 

platné ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ je možno 

výše uvedená prostředí zařadit do  I. třídy těžitelnosti. 

       Svahování jam a výkopů je možno provádět u dočasných krátkodobých výkopů, jejichž 

hloubka  nepřesáhne 1,5 m v poměru 1 : 0,25, u dočasných výkopů otevřených po dobu více 

než několika dnů při hloubce do 1,5 m v poměru 1 : 0,50, u dočasných výkopů o hloubce 

přes 1,5 m v poměru 1 : 1. V případě výkopů na úroveň zvodnělých zemin GT3, GT4 bude 

třeba výkopy pažit. 

 

6.5 Posouzení možnosti likvidace srážkových vod zas akováním do geologického 
prost ředí  
 Na základě projektantem předané dokumentace bude v zájmovém území třeba řešit 

infiltraci srážkových vod ze střešních konstrukcí hal a souvisejících zpevněných ploch 

rozlehlého parkingu a příjezdových komunikací. 

V souladu se závěry IG průzkumu je nutno konstatovat, že podle nově platné ČSN 75 

9010 „Vsakovací  zařízení srážkových vod“ je dané území relativně málo vhodné pro řízenou 

infiltraci srážkových vod;  omezujícím faktorem pro uvažované zasakování je mělká hladina 

podzemní vody, která byla naražena v hloubce cca  2  - 3 m p.t.  – je však nutno počítat 

s tím, že tento horizont podzemní vody vyskytující se v prostředí průlinově propustných 

štěrků je pod svrchní polohou písčitých a slabě písčitých jílů napjatý a tedy po naražení 

vystoupá podzemní voda do úrovně cca 1,2 – 1,5 m pod povrchem stávajícího terénu. Tím je 

za běžných klimatických podmínek v daných hydrogeologických poměrech vymezena pouze 

omezeně mocná nesaturovaná zóna, do níž lze podle zákona č.254/2001 Sb. („vodní zákon“) 

uvažovat s infiltrací. Prostředí svrchní polohy jílů nad hladinou podzemní vody je velmi 

omezeně průlinově propustné; předběžně je zde nutno počítat s koeficientem vsaku  cca              

kv= 5,0 x 10-7 m.s -1. 

      Vsakování srážkových a tavných vod bude hypoteticky za daných podmínek možno tedy 

realizovat ve dvou variantách :  

1. formou mělkých vsakovacích rýh či drénů, jejichž dno s aktivní vsakovací plochou bude 

situováno pod tělesem násypu do prostředí fluviálních písčitých jílů GT1, nejméně 1 m nad 

hladinou podzemní vody 

2. formou vhodně situovaných, vsakovacích jímek či galerií, jejichž dno by zastihlo prostředí 

propustných štěrků v hloubce kolem 3 m pod terénem. Protože jsou tyto štěrky zvodnělé                  
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( napjatý horizont ) bude třeba vsakovací objektu vyplnit štěrkodrtí a vsakovat ( pokud to úřad 

povolí ) na hladinu podzemní vody přes tuto štěrkodrtˇ. Bude však nezbytné ověřit tento 

předpoklad vsakovací zkouškou. Nelze vyloučit, že napjatý horizont neumožní vtlačení 

nalévané vody do prostředí štěrků; naopak při určité rychlosti proudění podzemní vody ve 

štěrcích může dojít k poměrně rychlému „vtažení“ nálevu do zvodnělých štěrků. 

     Pro ověření výše uvedených předpokladů způsobu vsakování srážkových vod 

doporučujeme provést v lokalitě specializovaný, variantní HG průzkum, který by reagoval na 

konkrétní hydrogeologické podmínky. 

 

7.  Závěr 
 

     Na základě objednávky architektonického studia Studio acht, spol. s r.o. jsme 

vypracovali inženýrskogeologický  průzkum na pozemku p.č. 2233 v Dobřichovicích.                 

Průzkum byl proveden na základě vyhodnocení  3 průzkumných sond. Využity byly také 

veškeré dostupné archívní materiály.  

      Podmínky zakládání projektovaných hal, přípravy parkovacích ploch a příjezdových 

komunikací jsou patrné z přiložených geologických řezů a rozebírány v rámci kapitoly č. 5                          

a 6. Základové pom ěry  v místě projektované výstavby klasifikujeme jako složité s tím, že 

základové poměry jsou od hloubky cca 2,0 m pod terénem ovlivněny přítomností podzemní 

vody s mírně napjatou hladinou; v přípovrchové úrovni se nacházejí základové půdy nízké 

geotechnické kvality. Objekty proto doporučujeme založit hlubinně na pilotách, vetknutých do 

prostředí  hornin geotechnického typu GT5  s Rdt = 400 kPa, které se objevují v  hloubkách 

kolem 4,5 až  5,5 m p.t. 

       Podloží násypů podlahových desek hal, případně komunikací a parkovišť budou tvořit 

zeminy GT1 , které se vlivem výrazného zastoupení jemnozrnné frakce vyznačují některými 

negativními vlastnostmi  z hlediska jejich využití pro podloží násypů a komunikací                       

( komentováno v kapitole 5 a 6 ).  

       Při pilotovém zakládání doporučujeme aktuálně určit délky pilot za přítomnosti geologa. 

Také při provádění zemních prací, zejména stabilizaci  zemin a jejich hutnění je vhodná 

součinnost geotechnika. Zpracovatelé jsou připraveni poskytnout projektantovi v rámci 

konzultací další nezbytné informace. 

 
 

                                                                               Vypracoval : Mgr. Václav Kořán  

                                                                               Kontroloval : RNDr. David Štorek                     
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K + K 
Průzkum, 

s.r.o.         
Praha 8      

Novákových 6 

DOKUMENTACE SONDY č.                    J1 
Zakázka : Centrum služeb Dobřichovice 

Dokumentoval :  Mgr. V. Kořán 

Datum : 27. 11. 2012                                   Mapa :  12 – 414 Černošice 

Souřadnice :  

x: 1059419,60  y: 754527,40  z:  204,05 m n.m.

     Technologie sondování :    

Jádrový vrt 

Podzemní voda :  naražená hladina : naražena  3,0 m p.t.  

                              ustálená hladina : 1,65 m p.t. 1 hod po odvrtání, vrt částečně zavalen 

Vzorkování :            odebrán vzorek vody 
 

 

Metráž ( m ) : 

0,00 – 0,30    tmavě hnědá humózní jílovitopísčitá hlína 

0,30 – 0,50    hnědá jílovitopísčitá hlína – podorniční vrstva 

0,50 – 2,00    tmavě hnědý, hlouběji světle narezavěle hnědý, šedě smouhovaný slabě  

                      slídnatý písčitý jíl s ojedinělými valouny pevné konzistence, od hloubky 1,1 m   

                      tuhé konzistence – povodňový náplav                       

2,00 – 3,10    tmavě šedý, hlouběji šedohnědý písčitojílovitý štěrk, konzistence výplně  

                      tuhá/měkká 

3,10 – 4,20    šedý zajílovaný písčitý štěrk, valouny a poloopracované úlomky křemenců 

                      o velikosti 2 – 6 cm, 50 – 60%, zvodnělý 

4,20 – 5,00    hnědošedý jílovitý štěrk s polohou křemencových úlomků do 12 cm v úrovni  

                      4,5 – 4,6 m, valouny 2 – 4 cm, cca 40 – 50 % 

5,00 – 5,20    světle šedohnědý písčitý štěrk, písek hrubozrnný, podíl valounů 1 – 3 cm  

                      cca 50% 

5,20 – 5,30    tmavě šedá provířená břidlice, jílovitě a střípkovitě rozložená s drobnými  

                      valouny – báze terasy 

                     fluviální sediment  - údolní terasa Berounky 

5,30 – 7,00    černošedá slabě navětralá až nezvětralá písčitoprachovitá slídnatá břidlice,  

                      ploše úlomkovitě až hrubě úlomkovitě rozpadavá, úlomky pevné, kladivem 

                      roztloukatelné o velikosti do 4 cm, třída R4 

                     ordovik –  letenské souvrství 
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Průzkum, 

s.r.o.         
Praha 8      

Novákových 6 

DOKUMENTACE SONDY č.                    J2 
Zakázka : Centrum služeb Dobřichovice 

Dokumentoval :  Mgr. V. Kořán 

Datum : 27. 11. 2012                                     Mapa : 12 – 414 Černošice

Souřadnice :  

x: 1059415,90  y: 754433,60  z:  203,80 m n.m.

     Technologie sondování :    

Jádrový vrt 

Podzemní voda :  naražená hladina : naražena  2,2 m p.t.  

                              ustálená hladina : 1,20 m p.t. 1 hod po odvrtání, vrt částečně zavalen 

Vzorkování :            odebrán technologický vzorek z hloubky 1,0 – 2,0 m 
 

 

Metráž ( m ) : 

0,00 – 0,60    tmavě hnědá humózní jílovitopísčitá hlína 

0,60 – 2,10    světle narezavěle hnědý, šedě smouhovaný slabě slídnatý písčitý jíl tuhé  

                      konzistence – povodňový náplav 

2,10 – 2,50    šedý písčitý jíl tuhé/měkké konzistence s četnými valouny 

2,50 – 4,10    šedý, místy zajílovaný písčitý štěrk, valouny a poloopracované úlomky  

                      křemenců o velikosti 2 – 6 cm, 50 – 60%, zvodnělý 

4,10 – 4,25   tmavě šedá provířená břidlice, jílovitě a střípkovitě rozložená s drobnými  

                      valouny – báze terasy 

                     fluviální sediment  - údolní terasa Berounky 

4,25 – 8,00   černošedá nezvětralá písčitoprachovitá slídnatá břidlice, ploše hrubě 

                      úlomkovitě rozpadavá, úlomky pevné, kladivem obtížně rozbíjitelné o velikosti 

                      do 10 cm, třída R4/R3 

                     ordovik –  letenské souvrství 
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Novákových 6 

DOKUMENTACE SONDY č.                    J3 
Zakázka : Centrum služeb Dobřichovice 

Dokumentoval :  Mgr. V. Kořán 

Datum : 27. 11. 2012                                    Mapa :  12 – 414 Černošice

Souřadnice :  

x: 1059362,90  y: 754529,40  z:  203,70 m n.m.

     Technologie sondování :    

Jádrový vrt 

Podzemní voda :  naražená hladina : naražena  2,0 m p.t.  

                              ustálená hladina : 1,40 m p.t. 1 hod po odvrtání, vrt částečně zavalen 

Vzorkování :            xxx 
 

 

Metráž ( m ) : 

0,00 – 0,25    tmavě hnědá humózní jílovotopísčitá hlína 

0,25 – 0,50    hnědá jílovotopísčitá hlína – podorniční vrstva 

0,50 – 1,20    hnědošedý písčitý jíl pevné konzistence – povodňový náplav                       

1,20 – 1,40    šedý střednězrnitý písek s jílovitými závalky 

1,40 – 1,50    světle šedý jíl tuhé/pevné konzistence 

1,50 – 2,00    šedý střednězrnitý jílovitý písek s valouny do 2 cm 

2,00 – 3,90   šedý až šedohnědý zajílovaný písčitý štěrk, valouny 2 – 4 cm, 50 %,  

                     zvodnělý, od úrovně 3,1 m je štěrk ulehlý, valouny 2 – 10 cm, 60 – 70% 

3,90 – 4,70   šedý hrubozrnný písek se štěrkem, zajílovaný 

4,70 – 4,90   tmavě šedá provířená břidlice, jílovitě a střípkovitě rozložená s drobnými  

                     valouny – báze terasy 

                     fluviální sediment  - údolní terasa Berounky 

5,30 – 7,00   černošedá slabě navětralá až nezvětralá jílovitoprachovitá hustě jemně slídnatá  

                     břidlice, ploše úlomkovitě až hrubě úlomkovitě rozpadavá, úlomky pevné,  

                     kladivem roztloukatelné o velikosti do 4 cm, třída R4 

                    ordovik –  letenské souvrství 
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FOTO 6 : detail rozhraní fluviálních náplavů
              s horninovým podkladem

FOTO 7 : slabě navětralá písčitoprachovitá břidlice letenského souvrství 
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1. ÚVOD 

V této zprávě uvádíme výsledky měření radonového průzkumu pozemku číslo 

2233 v katastrálním území Dobřichovice. Blíže je umístění objektu patrno z přiložených 

situací. Investor na řešeném pozemku připravuje výstavbu třech hal, které budou 

rozčleněny na výrobní a skladové prostory se zázemím.  

 

Objemová aktivita radonu ve vnitřním ovzduší obytných a pobytových prostor je 

závislá na radioaktivitě podložních hornin, dispozici a provedení staveb a způsobu jejich 

užívání.  

  

Předkládaná zpráva představuje stanovení radonového indexu pozemku , 

hodnotící geologické podloží a základové zeminy z hlediska rizika pronikání radonu 

z podloží do vnitřního ovzduší staveb. Výsledky šetření, obsažené ve zprávě jsou 

podkladem pro projektování a realizaci ochrany stavby proti radonu z podloží. 

 

Použitá metodika průzkumu je popsána v doporučení náměstka předsedkyně 

SÚJB pro radiační ochranu, Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku (2012). 

 

Radonový index pozemku se stanovuje na základě měření objemové aktivity 

radonu v půdním vzduchu, v závislosti na plynopropustnosti základových zemin 

stanovované metodou odborného posouzení (viz odstavec 4.1.2. výše citované 

metodiky), s uvážením vlastností geologického podloží. 

Ochrana stavby proti radonu z podloží je standardizována ČSN 73 0601. 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY  

Název:    Centrum služeb Dobřichovice 

Katastrální území:   Dobřichovice 

Parcela číslo: 2233 

Okres:    Praha - západ 

Kraj :    Středočeský kraj 
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Odběrná místa měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byla na 

řešeném území rozmístěna v pravidelné síti tak, aby byl získán dostatečný soubor hodnot 

pro vyhodnocení. 

 

 

3. METODIKA PRŮZKUMU 

 Cílem radonového průzkumu je stanovení radonového indexu pozemku, podle 

kterého se volí ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží.  

  

Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu byla stanovena na základě měření 

z odběrných míst umístěných v pravidelné síti na půdorysu budoucích staveb a v jejich 

nejbližším okolí. Půdorys budoucích staveb byl v terénu vymezen dle výkresu umístění 

stavby dodaného objednatelem. Půdní vzduch byl odebrán z hloubek 0,8 m pomocí 

maloprůměrových odběrových tyčí. Velkoobjemovou injekční stříkačkou (Janettou) byl 

půdní vzduch přenesen do scintilační komory Lucasova typu. Na přístroji typu LUK byly 

odečítány napěťové impulsy a objemová aktivita radonu byla stanovena pomocí kalibrační 

konstanty.  

V půdorysu budoucí stavby a jejím nejbližším okolí byly umístěny body pro odběr 

vzorků půdního vzduchu. 112 odběrových míst pokrývalo co možná nejrovnoměrněji 

budoucí zastavěnou plochu. Rozmístění odběrových bodů je v příloze č. 4. Stanovení 

plynopropustnosti zemin je provedeno na základě odborného posouzení inženýrských 

geologů a hydrogeologů. 

Při odběrech vzorků půdního vzduchu byly zaznamenávány subjektivní 

charakteristiky odběru klasifikující odpor pístu odběrové stříkačky janette ve třech 

stupních 1 – bez odporu, 2 – odpor slabý, 3 – s odporem.  

 

Kalibrace scintilačních komor proběhla v laboratoři hygieny záření SZÚ Praha dne 

28. 6.2011. Srovnávací měření proběhlo na referenčních plochách Cetyně, Bohostice a 

Buk. 

Měřící technika byla jako stanovené měřidlo ověřena Autorizovaným 

metrologickým střediskem při Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, 

Kamenná dne 28. 6.2011 (OL č. 4271). 
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4. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Zhodnocení radonového indexu pozemku je provedeno na základě geologické 

stavby území, ze které je odvozena plynopropustnost zemin pro radon a dle měřených 

objemových aktivit. 

 

4.1. Geologické pom ěry 

 
Geologické poměry byly posouzeny inženýrskými geology a hydrogeology. 

Současně s radonovým průzkumem byl proveden inženýrskogeologický průzkum Mgr. 

Václavem Kořánem, který byl podkladem pro tuto kapitolu. Podrobněji jsou geologické 

poměry popsány ve výše zmiňovaném průzkumu. 

 

         Horninový podklad je v zájmovém území budován komplexem provrásněných 

barrandienských hornin, které náleží ke staršímu paleozoiku a jsou ordovického stáří. 

V celém rozsahu řešeného území je zastoupeno souvrství letenské, konkrétně 

jílovitoprachovité až písčitoprachovité břidlice místy s tenkými, deskovitými až lokálně 

lavicovitými polohami křemenců a křemitých pískovců. 

      Povrch horninového podkladu, který je ve sledované lokalitě tvořen převážně slabě 

navětralými písčitoprachovitými břidlicemi, byl nově provedenými geologickými sondami 

zastižen pod polohou fluviálních náplavů v hloubce 4,25 – 5,30 m pod stávajícím 

terénem. Vložky křemenců nebyly ve vrtech zjištěny. 

 

     Kvartérní pokryv je tvořen na celé ploše zájmového území fluviálními sedimenty.       

Fluviální sedimenty  tvoří bazální písčité a písčitojílovité štěrky údolní terasy a 

mladší holocenní nivní uloženiny, mající charakter povodňových hlín.  

Terasové sedimenty charakterizují písčitojílovité až písčité štěrky s kolísajícím 

obsahem jílovité frakce, která je místy dosti výrazná (silně jílovité štěrky). Velikost 

štěrkových valounů se pohybuje od 2 do 10 cm, ojediněle (při bázi) až 15 cm, lokálně jsou 

v nich zastoupeny také málo mocné polohy jílovitých písků.  

      Povodňové hlíny byly zjištěny ihned pod humózním horizontem. Jsou zastoupeny 

převážně písčitými jíly a písčitojílovitými hlínami, místy s organickou příměsí. 

      Mocnosti fluviálních sedimentů se pohybují v rozmezí 4 až 5 m (polovinu této 

mocnosti zaujímají svrchní povodňové hlíny).  
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Nejsvrchnější polohu pokryvných útvarů tvoří humózní horizont. Ten je v zájmovém 

území zastoupen tmavě hnědou humózní jílovitopísčitou hlínou o mocnosti 0,30 m. Před 

započetím stavebních prací bude humózní horizont skryt. Z tohoto důvodu pro určení 

plynopropustnosti zemin se s touto vrstvou nebudeme nadále zabývat.  

 
 Na kontaktu stavby a podloží lze očekávat: 

 
- povodňové hlíny – třída F4 –  plynopropustnost střední 

- fluviální jílovité písky – třída S5,S3 –  plynopropustnost střední, vysoká 

- fluviální písčitojílovité štěrky – třída G5 –  plynopropustnost střední 

- fluviální písčité štěrky – třída G3 –  plynopropustnost vysoká 

- navětralé břidlice –  plynopropustnost nízká 

 

Dle subjektivního hodnocení odporu sání při odběru půdního vzduchu byla 

plynopropustnost vyhodnocena jako střední.  

Subjektivní hodnocení odporu sání v jednotlivých odběrných bodech: viz tabulka v příloze 

č. 1 

Zeminy v zájmovém území lze na základě odborného posouzení a s přihlédnutím 

na subjektivní hodnocení odporu sání hodnotit vysokou plynopropustností.  

4.2. Objemová aktivita radonu v p ůdním vzduchu  

 

Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu byla prověřena na 112 odběrných 

místech.  

Datum měření: 26.11.2012 

Meteorologické podmínky: polojasno, slabý vítr, teplota se pohybovala kolem 4°C 

 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1. Situace sond, ze které je patrno 

umístění jednotlivých sond je v příloze č. 4 této zprávy. Kromě toho je ke zprávě přiložen i 

histogram, který charakterizuje procentické rozdělení objemových aktivit v půdním 

vzduchu.  

  

Ze zjištěných hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v jednotlivých 

měřených bodech lze konstatovat: 
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* objemová aktivita radonu v půdním vzduchu se zásadně neliší v jednotlivých 

prověřovaných plochách 

* běžné výkyvy jsou způsobeny tak jako na všech lokalitách, kde se radon zjišťuje 

místními nehomogenitami v obsahu radia ( 226Ra), emanačními a difuzními 

parametry a parametry konvekce, resp. změnami těchto parametrů ve směru 

vertikálním a horizontálním horninového prostředí, 

* proto pro konečné vyhodnocení zájmové plochy vycházíme z celého souboru měření 

a  předkládáme  charakteristickou hodnotu, která je označena jako třetí kvartil a kterou 

považujeme za určující pro řešení radonového indexu pozemku, kdy je respektováno 

nejpravděpodobnější rozdělení objemových aktivit v ploše při zohlednění výskytu 

veličin vyšších než průměr. 

 

CA jednotka hodnota 

Minimální hodnota kBq/m3   1,1 

Maximální hodnota kBq/m3 49,2 

Průměrná hodnota kBq/m3 11,7 

Medián kBq/m3   8,2 

Třetí kvartil kBq/m3 16,5 

 
 
Přesnost    – je dána postupem při měření, který byl ověřen dne 12. 05.09 při  

porovnávacích měření objemové aktivity radonu na referenčních plochách 

        - ověřením přístroje v autorizovaném metrologickém středisku pro měřidla  

aktivity radonu a ekvivalentní aktivity radonu v Příbrami - Kamenné. 

Kalibrační list přístroje je č. 4271/2011. 

 

 
5. STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU  

Na základě provedeného měření byly stanoveny následující hodnoty: 

Třetí kvartil objemové aktivity radonu v půdním vzduchu má hodnotu 16,5 kBq/m3. 

Horninové prostředí zájmové lokality je charakterizováno vysokou plynopropustností. 
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Pro informaci uvádíme tabulku pro stanovení radonového indexu pozemku 

v situaci, kdy je znám třetí kvartil souboru měření objemových aktivit radonu v půdním 

vzduchu a je známa plynopropustnost základových zemin.  

 Radonový 
index pozemku 

 
Objemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu (kBq.m-3) 

vysoký cA ≥ 100 cA ≥ 70  cA  ≥ 30 
střední 30 ≤ cA  < 100 20 ≤ cA  <  70 10 ≤ cA  <  30 
nízký cA <  30  cA  < 20  cA < 10 

 nízká st řední vysoká 
 Plynopropustnost 

 

Na základě výše uvedených hodnot jsme stanovili radonový index pozemku jako 

střední. 

 

6. ZÁVĚR 

Na základě posouzení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a posouzení 

plynopropustnosti zemin lze na lokalitě ( k.ú. Dobřichovice, určené k výstavbě centra 

služeb) stanovit střední radonový index  pozemku. 

Dle odst. 4 § 6 zákona č. 18/1997 Sb. stavba umístěná na pozemku s vyšším než 

nízkým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z 

geologického podloží. 

Na základě výsledků stanovení radonového indexu pozemku je nutno realizovat 

ochranná opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření. Návrh ochrany staveb uváží 

projektant s přihlédnutím k výsledkům průzkumu a ČSN 730601. 

 

Vypracovala: Ing. Klára Jendřejčíková 

Oprávnění zvláštní odborné zp ůsobilosti  k vykonávání činnosti zvláště 
důležitých z hlediska radiační ochrany evid. č. 492132 

Měření provedl: Petr Hofman 

K+K průzkum, s.r.o. - Držitel povolení SÚJB (e.č. 580937 , č.j. 14617/2010)  k  

      nakládání se zdroji ionizujícího záření s vymezením rozsahu  

      činnosti na měření a hodnocení výskytu radonu na stavebních  

      pozemcích 

 

Geologická spolupráce: Mgr. Václav Kořán 
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       Centrum služeb Dob řichovice 
        objemová aktivita radonu v půdním vzduchu cA (kBq.m

-3
) 

       

       

 

č. měření cA  odpor sání č. měření cA  odpor sání 

 

1 2,0 3 39 1,5 1 

 

2 2,5 2 40 7,1 2 

 

3 4,3 2 41 5,1 1 

 

4 9,3 2 42 27,0 1 

 

5 22,7 2 43 41,0 1 

 

6 15,5 2 44 15,1 2 

 

7 2,2 2 45 16,3 1 

 

8 5,3 2 46 10,5 2 

 

9 2,0 2 47 49,2 2 

 

10 3,1 2 48 17,0 2 

 

11 31,6 2 49 2,8 1 

 

12 23,8 2 50 17,8 2 

 

13 27,2 1 51 6,0 3 

 

14 6,4 2 52 14,1 2 

 

15 11,2 1 53 25,6 2 

 

16 2,5 3 54 10,1 2 

 

17 2,9 3 55 3,4 2 

 

18 9,1 2 56 14,7 2 

 

19 9,4 2 57 13,9 2 

 

20 12,0 2 58 10,0 2 

 

21 10,1 2 59 34,5 2 

 

22 3,2 2 60 9,8 1 

 

23 1,5 1 61 12,6 1 

 

24 4,9 1 62 13,4 1 

 

25 1,7 1 63 2,9 2 

 

26 2,4 1 64 16,5 2 

 

27 5,6 1 65 33,7 2 

 

28 6,3 1 66 9,9 2 

 

29 3,8 1 67 7,9 2 

 

30 10,2 2 68 3,2 3 

 

31 9,9 1 69 5,7 3 

 

32 33,6 1 70 4,2 3 

 

33 1,1 1 71 26,0 2 

 

34 2,6 2 72 23,5 2 

 

35 4,6 2 73 16,9 2 

 

36 5,5 2 74 20,3 2 

 

37 2,0 1 75 22,1 3 

 

38 1,5 1 76 24,0 3 
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č. měření cA  odpor sání č. měření cA  odpor sání 

 

77 2,5 3 95 6,0 1 

 

78 6,6 2 96 9,8 2 

 

79 4,8 1 97 27,2 3 

 

80 19,9 1 98 24,0 2 

 

81 26,4 2 99 7,7 2 

 

82 3,7 2 100 11,9 2 

 

83 2,4 2 101 7,6 3 

 

84 6,6 2 102 4,8 2 

 

85 29,0 1 103 35,7 2 

 

86 31,5 1 104 8,5 2 

 

87 24,9 2 105 1,4 2 

 

88 6,6 2 106 4,9 2 

 

89 11,1 1 107 4,4 3 

 

90 4,6 1 108 3,5 3 

 

91 4,9 2 109 1,8 2 

 

92 9,9 2 110 5,4 2 

 

93 10,7 2 111 3,8 2 

 

94 17,0 1 112 3,2 2 

       

       

 

Subjektivní popis sání: 

    

  

s odporem 3 

   

  

slabý odpor 2 

   

  

bez odporu 1 
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              Centrum služeb Dob řichovice 
                         Procentické zastoupení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu 

  

v prověřované ploše 

  

   

cA % 
   

  

kBq.m-3   
   

  

1 - 10 58 
  

  

10 - 20 22 
  

  

 20 - 30  13 
  

  

30 - 40 5 
  

  

  40 - 49,2 2 
   

 
 

     

        

        

        

    

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 
 
 
 
 

Příloha č. 6 
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identifika ční údaje 

  

název akce   CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE 
dendrologický pr ůzkum 

 

 

místo  parcelní č. 2233 

k.ú.: Dobřichovice (okres Praha-západ);627810 

       

projektant    Ing. Štěpánka Šmídová, ČKA 03 543 

Pernerova 11, 186 00 Praha 8 

    tel.: 608 235 674, email: info@smidova-la.com 

 

 

zodpovědný projektant  Ing. Štěpánka Šmídová, ČKA 03 543 

 

spolupráce   Bc. Anna Oprchalová  

 

datum    01/2013 
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CENTRUM SLUŽEB DOBŘICHOVICE  Dendrologický průzkum 4

hodnocené území  

  
Hodnocené území se nachází na parcele č. 2233 v Dobřichovicích (okres Praha – západ). Severní 

strana pozemku přiléhá k silnici, se kterou je paralelní i železniční trať (směr Praha, směr Beroun) a 

řeka Berounka. Severní okraj parcely má nejvyšší koncentraci dřevin, nachází se zde stromořadí 

z topolu černého (Populus nigra ´Italica´) a další stromy rostoucí v linii silnice. Jedná se o jedince 

ořešáku (Juglans regia), javorů (Acer campestre, Acer platanoides, Acer negundo), jabloně (Malus 

sp.) a břízy (Betula pendula). Javory, jabloně a topoly mají nežádoucí přerostlé výmladky. Pás těchto 

stromů vede po celém okraji pozemku a v celé své délce se v podrostu nachází vysemeněné mladé 

stromy (výška 1 – 2 m) a keře růže šípkové (Rosa canina). V jihozápadní části parcely se nachází 

soliterně i jeden zerav západní (Thuja occidentalis) a lípa (Tilia sp.). Stromy se obecně nachází 

v poměrně dobré kondici, u topolů můžeme sledovat suché větve v koruně. 

 

    

    

 

Obr. Fotodokumentace dřevin v území  

nahoře: linie dřevin se stromořadím z topolu černého, výmladnost na topolu 

dole: javory u silnice, keře růže šípkové 
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dendrologický pr ůzkum – metodika 

Metodika vychází z dokumentu ŠIMEK, P. Metodika dendrologického průzkumu. In. Koncept 

přednášek k Ateliérům III. Lednice: MZLU, 2005. 

 
V rámci dendrologického průzkumu byly hodnoceny  

� soliterní stromy a keře (označeny číslem)  

 

Solitérní stromy a ke ře 

Hodnoceny následující atributy: 

▪ taxon    latinská a česká forma 

▪ výška d řeviny  vzdálenost paty kmene a živého vrcholu rostliny. (v metrech) 

▪ šířka koruny   vodorovný průmět koruny stromu. (v metrech)   

▪ báze koruny    vzdálenost paty kmene a první nasazené větve. (v metrech) 

▪ výčetní tlouš ťka kmene obvod a průměr kmene (v centimetrech) v prsní výšce (130cm); 

hodnoty průměru kmene jsou dopočítány matematicky, u některých 

jedinců nebylo možno měřit z technických důvodů obvod, nachází se 

pouze údaj o průměru kmene v prsní výšce 

▪ zdravotní stav zdravotní stav ukazuje aktuální odchylku od normálu, vztaženou 

k dílčím sledovaným atributům jako celku. 

  

 

sledované díl čí atributy ZS:  

Poškození kmene - Mechanické poškození kmene včetně kořenových náběhů,  zasahujících 

do kambia nebo hlubších vrstev dřeva. Poškození představuje především vstupní bránu pro 

infekci dřevokazných hub, případně může souviset s ohrožením statiky stromu. 

Poškození koruny - Mechanické poškození korunové části stromu obdobného rozsahu jako u 

předchozí charakteristiky. K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou 

destrukční činností popř. neodborným zásahem. 

Suché v ětve - Hodnocení výskytu suchých větví vyšších řádů v koruně je často dokladem 

zanedbané péče o jedince. Příčiny mohou být i v souladu s principy růstu koruny. Opožděné 

odstranění suchých větví může být významným zdrojem infekce. 

Hniloby a dutiny - Zvažuje se především rozsah, závažnost a lokalizace. 

Statika - Statická stabilita – hodnotí se zejména naklonění těžiště a chybné větvení ve vztahu 

k možnému rozlomení. 

 

Hodnocení zdravotního stavu: 

1 - výborný, bez příznaků 

2 - uspokojivý, mírná odchylka od normálu 

3 - průměrný 

4 - podprůměrný 

5 - špatný, odchylka ohrožující bezprostředně existenci jednice 
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▪ vitalita vitalita (životaschopnost) je jedním z velmi cenných hodnocených atributů, 

kterým posuzujeme určitou vývojovou tendenci jedince. Některé ukazatele 

vitality lze částečně kvantifikovat. 

 

 

 

Sledované díl čí atributy vitality:  
 

Malformace - Malformace neboli tvarové změny větvení vyjadřují změny větví primární 

struktury – redukci větvení prvního a druhého řádu jako důsledek snižování vitality. 

Výmladky - Výmladky, vlky, proventivní výhony. Jsou to výhony, jimiž strom nahrazuje ztrátu 

asimilačních orgánů. Intenzita s jakou strom tyto úbytky nahrazuje tvorbou proventivních 

výhonů je znakem vitality. 

Prosychání koruny - Sledován výskyt usychajících větviček po obvodu koruny, která není 

ovlivněna zápojem, zástinem resp. interakcí s okolním porostem. Výskyt a intenzita tohoto 

poškození zachycuje aktuální změny, kterými jedinec prochází. 

Změny list ů - Změny typických znaků olistění – velikost listů, barevné změny popř. předčasný 

opad.  

 

Hodnocení vitality 

1  - vitalita optimální 

2 - mírně snížená 

3 - středně snížená 

4 - silně snížená 

5 - velmi silně snížená (bezprostřední ohrožení jednice). 

 

 

 

▪ sadovnická hodnota Je integrující hodnota, definuje kvalitu dřeviny dle její funkční účinnosti, 

zdravotního stavu a perspektivního využití. Vyjadřuje celkovou hodnotu 

jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby (i s ohledem na vhodnost užití 

jedince v dané lokalitě).   

Jednotlivé hodnoty:  
 
1. Velmi hodnotný strom - typický jedinec s charakteristickými znaky taxonu. Dřeviny zdravé 

a nepoškozené, plně rozvinuté velikostně, v plném růstu a vývoji, pěstebně a kompozičně 

plnohodnotné; jedinec důležitý v kompozici.  

2. Nadprůměrně hodnotný strom - plně odpovídající kompozičním a pěstebním potřebám, 

strom plně vitální, bez poškození a chorob ohrožujících jeho existenci; součást kostry 

kompozice.  
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3. Průměrně hodnotný strom - jedinec 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 

využitelný jedinec.  

4. Podpr ůměrně hodnotný strom  - strom s předpokládanou krátkou dobou existence; 

dřeviny značně poškozené, přestárlé a málo vitální, výrazně prosychající; při úpravách se 

počítá s postupným odstraněním.  

5. Velmi málo hodnotný jedinec  - odumírající nebo odumřelý strom ohrožující provozní 

bezpečnost; dřeviny silně napadené škůdci, chorobami, silně poškozené, určené 

k bezprostřednímu odstranění.  

 

V mapových podkladech se SH vyjadřuje barevně: 

1 – červená 

2 – modrá 

3 – zelená 

4 – hnědá 

5 – žlutá 

 
 
doporu čená pěstební opat ření 

Dle provedeného dendrologického průzkumu doporučujeme v první řadě odstranění náletových dřevin 

(stromů i keřů) v podrostu stromů při silnici. Dále doporučujeme odstranění jedinců druhu Acer 

negundo, vzhledem k tomu, že se jedná o nepůvodní invazivní druh. V případě stromořadí Populus 

nigra ´Italica´ je vhodné provést ořez suchých větví a odstranění jedince č. 11 (7. v pořadí při pohledu 

od nádraží) z důvodů budování komunikace k Centu služeb Dobřichovice. Topoly jsou krátkověké 

dřeviny, u sloupovitých kultivarů – jako na této parcele – bývá koruna méně stabilní. Tyto stromy 

budou potřebovat do budoucna další kontroly, aby neohrožovaly provoz na silnici, cyklostezce a na 

stavbě. S ohledem na budoucí stavbu může dojít také na potíže s uhutněním zeminy v oblasti 

kořenového systému, což může výrazně narušit stabilitu sloupovitě rostoucích topolů.  

Veškeré kácení bude probíhat v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 395/1992 Sb. (Bez povolení se mohou kácet dřeviny do obvodu kmene do 80 cm, 

měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2). 

 

závěr 

Při odstranění jedinců invazivních druhů a při odstranění suchých větví u topolů budou dřeviny 

schopny v místě dále fungovat správným způsobem.  
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1 Juglans regia ořešák 3 3  - 32 10  - 2 1 3 2233

2 Acer platanoides javor mléč 4 3  - 60 19  - 1 1 3 2233 výmladky, vidlice v koruně

3 Populus nigra 'Italica' topol černý 15 4  - 240 76  - 3 2 3 2233 suché větve, vidlice v koruně

5 Populus nigra 'Italica' topol černý 15 4  - 230 73  - 3 3 4 2233 suché větve

6 Populus nigra 'Italica' topol černý 15 4  - 

110+94+
110+31+

47

35+30+ 
35+ 10+ 

15  - 4 3 4 2233

5-ti kmen, průměry kmene 
odhadem ve výšce 0,5 m, proschlá 
koruna

7 Populus nigra 'Italica' topol černý 4 0,5  - 27 9  - 2 2 4 2233 nálet

8 Populus nigra 'Italica' topol černý 15 4 3 251 80  - 4 2 4 2233

vidlice v koruně, výmladnost, 
průměr kmene orientačně, suché 
větve

9 Populus nigra 'Italica' topol černý 15 4 0,5 220 70  - 2 2 3 2233 průměr kmene orientačně

10 Populus nigra 'Italica' topol černý 15 3,5 0,5 236 75  - 3 3 3 2233
vidlice v koruně, průměr kmene 
orientačně

11 Populus nigra 'Italica' topol černý 15 4  - 118+204 60+65  - 4 3 4 2233
dvojkmen, suché větve, průměry 
kmene orientačně

13 Populus nigra 'Italica' topol černý 15 5  - 251 80  - 3 3 4 2233

průměr kmene orientačně, vidlice 
téměř od báze, suché větve, 
Quercus 1m těsně u kmene

14 Malus sp. jabloň 5 4  - 38 12  - 4 4 4 2233
velmi silná výmladnost, průměr 
kmene orientačně

dendrologický pr ůzkum
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15 Malus sp. jabloň 4,5 3  - 63 20  - 4 4 4 2233
výmladnost, průměr kmene 
orientačně

16 Quercus sp. dub 2 0,5 0,5 5 2  - 1 1 3 2233 mladý jedinec - nálet

17 Acer platanoides javor mléč 8 5 0,2 63 20  - 3 3 3 2232/1
výmladky, průměr kmene 
orientačně

18 Acer negundo javor jasanolistý 7 6 1,5 50 16  - 3 3 4 2233 výmladky

19 Acer platanoides javor mléč 6 5 4 55 18  - 1 2 3 2233

20 Malus sp. jabloň 6 5 2,5 50 16  - 3 2 2 2233 výmladky

21 Acer negundo javor jasanolistý 7 5 2 65 21  - 2 2 4 2233 vidlice v koruně

22 Acer platanoides javor mléč 7 5  - 55 18  - 1 1 3 2233

23 Malus sp. jabloň 4 4  - 
141+141

+126 45+45+40  - 2 3 4 2233
trojkmen, průměry kmene 
orientačně

24 Malus sp. jabloň 4 4  - 57 18  - 4 3 4 2233
dvojkmen, průměr kmene 
orientačně

25 Acer platanoides javor mléč 5 4  -  -  - 25 2 2 4 2233 mnohokmen

26 Malus sp. jabloň 6 4 1,5 90 29  - 4 3 4 2233
hlavní osa seříznuta těsně nad bází 
koruny

27 Betula pendula bříza bělokorá 9 5 4 60 19  - 1 2 3 2233

28 Tilia sp. lípa 5 4 1 28 9  - 1 2 3 2233

29 Thuja occidentalis zerav 3 1  -  -  - 0,3 1 1 4 2233

pozn. dřeviny určené ke kácení

Průzkum byl proveden v lednu 2013, tedy v bezlistém stavu. V případě nepřístupnosti kmene (výmladky) je uvedeno v 
poznámce, že se jedná o orientační hodnotu výčetní tloušťky.
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 Posudková dokumentace na výše uvedenou akci byla vypracována na 
základě objednávky z 1/2013, firmou Studio acht, spol. s r.o. Dokumentace je 
vypracována ve čtyřech vyhotoveních ,tři byla předána objednateli ,čtvrté je 
archivováno u zhotovitele . 
 

1, Úvod 
 

1.1. Účel zpracování dokumentace záplavových území  
 
 V souvislosti s lidskou činností v bezprostředním okolí toku ( osidlování území 
, zemědělská činnost , komunikační křížení toku a pod. ) je nutné určitým způsobem 
popsat chování toku z dlouhodobějšího hlediska , tedy i stavy na toku , které 
bezprostředně více či méně zasahují do lidské činnosti , brzdí ji , či dokonce ničí její 
výsledky . Existují i mimořádné situace , kdy tok může bezprostředně ohrozit i lidské 
životy . Pro tyto stavy na toku , konkrétně období extrémních průtoků , je třeba 
stanovit rozsah zátopových území příslušných určitému průtoku a stanovit kóty hladin 
podél toku . Dokumentace zátopových území by měla sloužit jako podklad pro 
veškerou lidskou činnost , která je nebo bude na těchto územích provozována . Měly 
by z ní vycházet všechny územně - urbanistické plány obcí , osevní plány zemědělců 
, záměry investorů průmyslových , inženýrských i občanských staveb a pod..  
 
 
1.2. Předmět zájmu této dokumentace  
 
 Předmětem zájmu této dokumentace je stanovení ovlivnění odtokových 
poměrů a hladiny Q100 toku Berounka v ř km 13,724 – 15,867 a bezejmenné 
vodoteče zaústěné z pravého břehu v ř km 14,700 vlivem výstavby objektu Centrum 
služeb Dobřichovice na pravém břehu v ř km  14,700. 
 
 
1.3. Vymezení pojm ů 
 
  Záplavové území definuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v § 66.  

V § 67 vodního zákona jsou definována omezení, která platí pro aktivní zónu 
záplavového území: 

„ V aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat, povolovat ani 
provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí 
povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo jimiž se 
zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímaní vod, odvádění odpadních vod a 
odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravních a technické 
infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území 
v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně 
chmele, ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že současně budou provedena 
taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. 

V aktivní zóně je dále zakázáno: 
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových 

vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, 
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 



c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.“ 
Aktivní zóna záplavového území je definována Vyhláškou Ministerstva 
životního prostředí č. 236/2002 Sb., „ o způsobu a rozsahu zpracování návrhu 
a stanovování záplavových území“ jako „ území v zastavěných území obcí a 
v územích určených k zástavbě podle územních plánů jež při povodni odvádí 
rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví 
a majetek lidí „. 
Aktivní zóna se podle této vyhlášky stanovuje pro ustálený průtok odpovídající 

Q100. 
Stanovení aktivní zóny záplavového území se tedy stává velmi účinným 

preventivním nástrojem pro snížení povodňových škod. 
Zbývající část záplavového území mimo aktivní zónu, se nepodílí výraznou 

měrou na přímém provádění povodňových průtoků, ale při vyšších povodňových 
stavech je povodní zasažena. Pro tuto oblast vodní zákon neukládá žádná omezení, 
ale vodoprávní úřad může stanovit omezující podmínky pro její využívání a rozvoj. 
   
 
1.4.  Popis toku Berounka  
 
 Délka posuzovaného úseku toku je 2 143 m . Posuzovaný úsek je ve správě 
Povodí Vltavy, státní podnik. Jedná se o úsek toku od ř km 13,724 do ř km 15,867. 
Berounka protéká v posuzovaném úseku v plochém  údolí mezi intravilánem města 
Dobřichovice. Pravý i levý břeh je tvořen inundačním územím . Břehy koryta jsou 
porostlé vegetací.  

V uvedeném posuzovaném úseku nejsou významnější přítoky do toku 
Berounka, pravostranný bezejmenný přítok v ř km 14,700 je přítokem s malým 
povodím a neovlivňuje zásadně odtokové poměry v posuzované lokalitě. 
 Na posuzovaném úseku nejsou významnější vodohospodářské objekty. 
 
 

2,Podklady 
 

2.1. Topografická data 
 
 Topografická data představují základní podklad a zároveň i limitující faktor 
přesnosti pro výpočet . 
 
 
2.1.1. Příčné profily toku Berounka  
 
 Jedná se o geodeticky - hydrografické zaměření toku, která provedla pro 
objednatele geodetická firma. Měření proběhla v roce 2013 . Z těchto podkladů byly  
převzaty údaje o tvaru koryta a spádových poměrech toku. Celkem bylo zaměřeno    
5 příčných profilů toku Berounka. 
  
 
 
 



 
2.1.2. Mapové podklady  
  
 Z mapových podkladů byly získány údaje o inundačních územích toku. Byly 
použity : 
 - vodohospodářské mapy 1 : 50 000  
 - základní mapy 1 : 10 000 
 - státní mapy odvozené 1 : 5 000 
  
 
2.2. Hydrologická data  
 
 Hydrologická data pro tuto dokumentaci poskytl ČHMÚ Praha . Jsou doloženy 
hydrologické údaje o n - letých průtocích v jednom profilu – Berounka - Beroun 
Číslo hydrologického pořadí : 1-11-04-056 
Plocha povodí v km2  : 8284,7   
  
n -leté pr ůtoky Q N v m 3/s:   
 
N 1 2 5 10 20 50 100 
QN 270  615 799  1310 1560 
 
  
 Údaje velkých vod nejsou hodnoty neměnné, ale mohou být měněny podle 
nových poznatků. Údaje byly vypracovány za nejdelší období pozorování. Způsob a 
rozsah jejich případného ovlivnění není znám. Vliv pramenů a převodů vody není 
znám.  
 

 
3, Použitý software 

 
3.1. Hydrocheck 1 
 
 Jedná se o 1D programový prostředek vyvinutý Povodím Ohře a.s. v těsné 
spolupráci se sdružením Hydrosoft . Řeší ustálené rovnoměrné i nerovnoměrné 
proudění v otevřených prizmatických i neprizmatických korytech v režimových 
oblastech říčních i bystřinných a v objektech na toku. Použitý výpočtový aparát 
umožňuje průtočný profil rozdělit do dílčích částí ( např. koryto a inundační území ) , 
které algoritmus výpočtu propočítává odděleně a teprve potom jejich dílčí hodnoty 
slučuje do celkových výsledků. Základem řešení nerovnoměrného proudění je 
obecná metoda po úsecích . 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Souhrn veškerého softwaru  
 
 - Hydrocheck 1 
 - Micro Station 
 - Word 7 
 - Geus 7 

 
4, Použitý hardware  

 
 - počítač Pentium III 

- tiskárna Canon BJC 5500 
 

 
5, Zpracování  

 
 Zpracování hydrotechnického posudku záplavových území Berounky a 
pravostranné bezejmenné vodoteče v ř km 14,700 proběhlo v lednu 2013. 
 
 
5.1. Zpracování podklad ů 
 
 
5.1.1. Zpracování topografie  
 
 Z topografických podkladů uvedených v kapitole 2.1. byly vypracovány příčné 
profily , které jsou základním vstupem pro výpočet proudění programem Hydrocheck 
1 . Věrohodnost těchto příčných profilů má rozhodující vliv na přesnost výsledků . 
Příčné profily se skládají z vlastního koryta a inundačního území . Šířka aktivního  
záplavového území byla stanovena zpracovatelem na základě souhrnu poznatků o 
rozmístění pevných překážek , o zárůstu terénu , o tvaru profilu mostů a 
podrobnostech získaných při pochůzce terénem . 
 Příčný profil koryta byl brán z příčných profilů toku Berounka.  
  
   
5.1.2. Zpracování hydrologie  
 
 Hydrologické podklady byly rozděleny v závislosti na ploše povodí po délce 
toku následovně :   
    - viz čl. 2.2. 
 
 
5.2. Drsností sou činitel  
 
 Drsnost byla do výpočtu zavedena ve formě Manningova součinitele drsnosti 
n. Jeho velikost byla stanovena pro jednotlivé části příčných profilů na základě 



prohlídky terénu . Průměrný drsnostní součinitel pro celý profil se počítá v programu 
Hydrocheck 1 podle vzorce . 
 
 n = SUMA (n i . Oi) /O 
 
kde :  ni - drsnostní součinitel v dílčí části omočeného obvodu 
  Oi - dílčí část omočeného obvodu 
  O - omočený obvod 
 
 Stejně jako u stanovení aktivního inundačního území se u stanovení 
součinitele drsnosti jedná o údaj ovlivněný subjektivním pohledem zpracovatelem a 
jeho dosavadními zkušenostmi.  
 Drsnostní součinitel byl uvažován pro dno v rozmezí 0,025 - 0,07 , pro břehy v 
rozmezí 0,025 - 0,08 a pro inundace v rozmezí 0,02 - 0,15. 
 
 
5.3. Výpočet 
 
 Výpočet volné trati byl prováděn na počítači programem Hydrocheck 1. Jako 
vstupní hladiny pro výpočet průběhu hladiny velkých vod Q100 pomocí ustáleného 
nerovnoměrného proudění byly použity hladiny Q100 toku Berounka v profilu ř km 
13,724. 
 
 Q100 =  203,58 m n.m. 
 
 Výškový systém Balt po vyrovnání 
 
  

 6,Výsledky  
 

 Kóty hladin odpovídajícím průtoku Q100 jsou vyneseny v přehledné výpočtové 
tabulce . 
 Záplavová území příslušná průtoku Q100 a příčné profily jsou vyneseny do 
map. Umístění hranice záplavového území v situaci zahrnuje nepřesnosti mapy a 
chyby vzniklé kopírováním . Proto je vždy rozhodující kóta z výpočtové tabulky v 
daném místě a podrobné výškové zaměření posuzované oblasti . 
 Podrobné výpočty jsou uloženy u zpracovatele. 
 
 

7, Diskuse výsledk ů 
 

 Přesnost výsledků je určována přesností podkladů a výpočetních prostředků . 
Vzhledem k použitým podkladům , výpočetním prostředkům a osobním zkušenostem 
zpracovatele je předpokládaná přesnost výsledků „+„-„ 5 cm .  
 Největší vliv na přesnost a pravděpodobnost výskytu chyby mají vstupy z 
topografických podkladů .  



 Dalším limitujícím faktorem pro přesnost výsledků je určování součinitele 
drsnosti , neboť jejich stanovení je do určité míry subjektivní záležitost .  
 Do úvahy je třeba brát i skutečnost , že ve skutečnosti trojrozměrný problém je 
počítán jako jednorozměrný . 
 Průběh povodně je v čase neustálený děj . Kulminační průtok udávaný jako Qn 
trvá pouze několik hodin . Vlivem retence ve velkých inundačných prostorách může 
dojít ke snížení tohoto kulminačního průtoku. 

 
8,Závěr 

 
 1, Dokumentace dává přehled o zátopových územích a úrovni hladin při 
povodních . Její výsledky však nejsou neměnné . Může docházet ke změnám vlivem 
použití jiných výpočetních prostředků , nebo stavební či jiné lidské činnosti v povodí .  
 2, Posuzovaná lokalita výstavby Centra služeb Dobřichovice v k.ú. 
Dobřichovice  leží na pravém břehu toku Berounka v ř km 14,700 ( umístění 
pozemků viz situace zatopení 1 : 5 000 ) a nenachází se v záplavovém území Q100 
Berounky. Podél východní části území pro výstavbu Centra služeb Dobřichovice 
prochází bezejmenná vodoteč, která následně podtéká státní komunikaci 
Dobřichovice – Všenory a železniční těleso dráhy Praha – Beroun a ústí na pravém 
břehu do Berounky. Při průchodu velkých vod na Berounce větších než Q100 může 
v této lokalitě dojít k zatopení propustků pod státní komunikací Dobřichovice – 
Všenory a železničním tělesem dráhy Praha – Beroun a k vytvoření zpětného vzdutí 
vody, které může zpomalit odtok vody z koryta bezejmenné vodoteče a může vést 
k lokálnímu zatopení průlehů v okolí břehů koryta, které však není podstatné 
z hlediska ovlivnění odtokových poměrů bezejmenné vodoteče stavbou Centra 
služeb Dobřichovice. To znamená, že příčinou zaplavení průlehů na okolních 
pozemcích Centra služeb Dobřichovice je souběh povodní na Berounce a 
bezejmenné vodoteči, malá průtočná kapacita propustků pod státní komunikací a 
železniční dráhou a malá průtočná kapacita koryta bezejmenné vodoteče a 
současně možno konstatovat, že stavba Centra služeb Dobřichovice není příčinou 
možných zvýšení hladin velkých vod na bezejmenné vodoteči. 
 3, Na základě posudkové dokumentace možno konstatovat, že výstavba 
Centra služeb Dobřichovice na pravém břehu Berounky  v ř km 14,700 dle přiložené 
situace v k.ú. Dobřichovice neovlivní průběhy hladin Q100. Příčné profily toku 
Berounka v tomto úseku převedou dle hydrotechnického výpočty 78 % povodňového 
průtoku Q100.  
 4, Velké voda na Berounce v posuzovaném úseku toku vybřežuje na pravý a 
levý břeh již při Q1.  
 5 , Při průchodu velkých vod na Berounce v posuzovaném úseku dochází k 
průtočným rychlostem cca 2 m/s , které odpovídají běžnému splaveninovému a 
plaveninovému režimu při průchodu velkých vod . 

6, Při průchodu velkých vod na Berounce v posuzovaném úseku dochází 
k říčnímu proudění . Nedochází ke vzniku vodních skoků a bystřinného proudění . 
 7, Na základě výše uvedeného možno konstatovat že,  výstavbou Centra 
služeb Dob řichovice na pravém b řehu Berounky v ř km 14,700 nedojde 
k ovlivn ění odtokových pom ěrů v Berounce ani v bezejmenné vodote či podél 
východní části zájmového území výstavby, zaúst ěné do Berounky na pravém 
břehu v ř km cca 14,700. Stavba nezvýší úrove ň hladiny vody v bezejmenné 



vodote či a na okolních pozemcích p ři průchodu povod ňových pr ůtoků a 
realizací Centra služeb Dob řichovice nedojde k plošnému rozlití vody na 
okolních pozemcích. Odtok vody z lokální srážky zpo malí v zájmové lokalit ě 
retence v suterénních garážích Centra služeb Dob řichovice. 
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Tabulka hladin velkých vod Q100 
 
 

profil stani čení hQ100 hQ100 
  původní nová 

PF1 13,724 203,58 203,58 
PF2 14,168 203,91 203,91 
PF3 14,770 204,49 204,49 
PF4 15,295 205,20 205,20 
PF5 15,867 205,63 205,63 

 
 
 
Vysv ětlivky : 
 
profil - ozna čení profilu 
stani čení - vzdálenost profilu od ústí Berounky do Vltavy  
hQ100 - původní - hladina Q 100 v m n.m. Balt po vyrovnání 
hQ100 - nová - hladina Q 100 v m n.m. Balt po vyrovnání po 
provedení objektu Centra služeb Dob řichovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seznam vyobrazení: 
 
 

Pozice Popis 
1 Pohled na zájmovou lokalitu 
2 Pohled na Berounku v místě posouzení 
3 Dtto 
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