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Oznámení je zpracováno v souladu s přílohou č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů. 
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V souladu s § 6 zákonem 100/01 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí a o změně 

některých dalších zákonů v aktuálním znění resp. s přílohou č. 1 k tomuto zákonu předkládá 
město Poděbrady Oznámení záměru „Sportovní a kulturní centrum Ostende“. Zájmové území 
(GPS: 50°8'50.214"N, 15°6'30.394"E) se nachází v jihozápadní části města Poděbrady, na 
pravém břehu řeky Labe. Na jižní straně sousedí se zadními trakty bytové zástavby při ulici 
Na Vinici, na západě ji lemuje břehový porost Labe, na severu je pak ohraničena topolovou 
alejí podél chodníku navazujícího na ulici Olbrachtova a na východě sousedí lokalita 
s areálem skláren, bývalých jatek a truhlárny. Jedná se o prostor, kde se již dnes koncentrují 
městské sportovní aktivity. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem. Má být umístěn v území lázeňském 
smíšeném, kde je možno budovat veřejně prospěšné stavby (např. pro sport a rekreaci). 

Záměrem investora, tj. města Poděbrady, je rekonstrukce a dostavba stávajícího krytého 
zimního stadionu (multifunkční hala) a výstavba krytého plaveckého a rekreačního bazénu a 
objektu otevřeného parkoviště. Sportovní a kulturní centrum Ostende v Poděbradech bude 
sloužit ve své konečné podobě jako jeden celek a bude poskytovat  nejrozmanitější služby 
obyvatelům Poděbrad, ale i obyvatelům větší spádové oblasti. Hlavními provozy jsou krytý 
bazén, přestavba zimního stadionu a sportovní hala, doplňkovými pak restaurace, kuželník, 
wellness, sportovní obchod, kadeřnictví, kosmetika, manikura, pedikura a kanceláře. 

Všechny výše jmenované provozy jsou vzájemně horizontálně i vertikálně propojené a 
pro návštěvníky tudíž dostupné „suchou nohou“. Žádná výroba se v daném areálu 
nepředpokládá. 

Posuzovaný záměr spadá do kategorie II (Záměr vyžadující zjišťovací řízení), bodu 10.8 
Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové 
areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů. Záměr tudíž vyžaduje 
zjišťovací řízení. 

Cílem předkládaného oznámení je popis záměru, stavu životního prostředí v zájmovém 
území a definování možných vlivů záměru na jednotlivé složky životního pro fázi výstavby a 
provozu pro potřeby zjišťovacího řízení a navržení způsobů jejich eliminace či kompenzace. 

Technickým podkladem pro předkládané Oznámení byla DÚR, zpracované společností 
BfB studio s.r.o., Perunova 15, 130 00 Praha 3. 

 
 

 
 

ÚVOD 
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A.1. Obchodní firma 
 
Město Poděbrady 
 
A.2. IČ 
 
239640 
 
A.3. Sídlo 
 
nám. Jiřího 20/1 
290 31 Poděbrady 
 
A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
Ing. Jiřina Soukupová (I. místostarostka) 
nám. Jiřího 20/1 
290 31 Poděbrady 
tel: 325 600 203 

 

 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název záměru 
 
Sportovní a kulturní centrum Ostende 

 
Dle zákona č. 100/01 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění - 

spadá stavba do kategorie II. (Záměr vyžadující zjišťovací řízení), bodu 10.8 Sportovní areály 
na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo 
území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 

 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

 
Rekonstrukce a dostavba stávajícího zimního stadionu  
(rekonstrukce se bude dít v rámci stávajícího objektu zimního stadionu) 
Zastavěná plocha   4.577,6 m2

Obestavěný prostor 85.904,5 m3

zimní stadion  -  1. a 2.NP bruslení veřejnosti   150 osob
 8 šaten hokejistů   160 osob
 divácká tribuna   614 osob
wellness – 2.NP sauny, páry, masáže 20 osob
služby – 2.NP kadeřnictví, kosmetika 9 osob
restaurace - 3.NP  104 míst u stolů
administrativa – 3.NP kanceláře 7 osob

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
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sportovní hala – 4.NP 6 šaten sportovců 120 osob
 divácká tribuna 448 – 856 osob
celková náplň čpavku cca 350 kg
náplň Coolstaru cca 8000 litrů
voda (uzavřený okruh odpadního tepla) cca 4000 litrů (včetně akumulace)
Novostavba krytého plaveckého a rekreačního bazénu 
Zastavěná plocha   2.652,7 m2

Obestavěný prostor 20.740,8 m3

Vodní plocha 

plavecká část 212,5 m2

rekreační část 213,0 m2

vířivý bazén 18,6 m2

dětský a výukový bazén 62,1 m2

celkem 506,2 m2

Objem vody 

plavecká část 286,8 m3

rekreační část 191,7 m3

vířivý bazén 16,7 m3

dětský a výukový bazén 24,8 m3

celkem 520,0 m3

Okamžitá kapacita vodní plochy 141 osob
Otevřené garáže 
Zastavěná plocha   911,2 m2

Obestavěný prostor 2.915,8 m3

Kapacita 78 osobních automobilů
 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 

NUTS II    Střední Čechy (CZ02) 
NUTS III (kraj) Středočeský kraj (CZ020) 
Obec:   Poděbrady (537683) 
Katastrální území: Poděbrady  (723495) 
Místo stavby:  Poděbrady, nábřeží Ostende, mezi ulicemi Na Vinici a  

Olbrachtova. 
GPS: 50°8'50.214"N, 15°6'30.394"E 

Vlastníkem pozemků, na kterých je situována stavba a kde bude probíhat rekonstrukce 
je Město Poděbrady, Povodí Labe Hradec Králové, ČSTV TJ Sklo Bohemia Poděbrady a 
PMS Poděbrady. V době realizace záměru bude mít investor veškeré vlastnické vztahy 
vyřešeny. 
 

Soupis pozemků určených pro výstavbu 
Jedná se o tyto pozemky v katastrálním území Poděbrady – 723495 : 

ve vlastnictví Města Poděbrady, Nám. Jiřího 20/I,Poděbrady :  
125/1 o výměře 2 435 m2  vedený jako ostatní plocha 
125/2 o výměře 4 904 m2  vedený jako zast. plocha č.p. 770 (zimní stadion) 
125/6 o výměře 1 041 m2  vedený jako ostatní plocha 
125/7 o výměře 78 m2  vedený jako zastavěná plocha (trafostanice) 
125/8 o výměře 191 m2  vedený jako ostatní plocha 
125/10 o výměře 255 m2  vedený jako ostatní plocha 
130/1 o výměře 1 864 m2  vedený jako ostatní plocha 
130/3 o výměře 602 m2 vedený jako ostatní plocha          
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130/4 o výměře 1 645 m2 vedený jako ostatní plocha 
130/5 o výměře 17 m2 vedený jako ostatní plocha 
131/1 o výměře 17 898 m2 vedený jako ostatní plocha 
131/14 o výměře 903 m2  vedený jako ostatní plocha 
132/1 o výměře 533 m2  vedený jako ostatní plocha 
132/4 o výměře 155 m2  vedený jako ostatní plocha 
132/5 o výměře 192 m2  vedený jako ostatní plocha 
132/6 o výměře 43 m2  vedený jako ostatní plocha 
133/4 o výměře 5 m2  vedený jako ostatní plocha 
4075 o výměře 1 753 m2  vedený jako ostatní plocha (komunikace) 
4077 o výměře 1 214 m2  vedený jako ostatní plocha (komunikace) 
ve vlastnictví Povodí Labe Hradec Králové:  
71/2 o výměře 1 244 m2  vedený jako ostatní plocha 
ve vlastnictví PMS Poděbrady, Za Bažantnicí 51:  
132/2 o výměře 241 m2  vedený jako ostatní plocha 
132/7 o výměře 281 m2  vedený jako zastavěná plocha č.p. 67 (ubytovna) 
ve vlastnictví ČSTV TJ Sklo Bohemia Poděbrady:  
130/6 o výměře 63 m2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří (hala) 
133/3 o výměře 2 151 m2  vedený jako ostatní plocha 
133/5 o výměře 976 m2  vedený jako zastavěná plocha (hala a šatny) 
 

 
Situování záměru 
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Dispozice záměru na pozemku 
 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Posuzovaný záměr je rekonstrukcí a dostavbou stávajícího krytého zimního stadionu a 

novostavbou krytého plaveckého a rekreačního bazénu a objektu otevřeného parkoviště. 
Investiční záměr má být realizován v okrajové části Poděbrad v místě, kde se nachází stávající 
zimní stadion.  Záměr je v souladu s platným územním plánem. 

 

 
  Vizualizace záměru v zájmovém území  
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V době zpracování tohoto oznámení není znám v lokalitě žádný záměr, jehož vlivem by 

mohlo docházet k environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům. 
 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 

 
Město Poděbrady zahájilo přípravu výstavby sportovního a kulturního centra Ostende. 

V souladu s územním plánem města byly vybrány pozemky na nábřeží Ostende, mezi ulicemi 
Na Vinici a Olbrachtova. 

Výchozím podkladem pro vypracování objemové studie a architektonicko-
urbanistického řešení území se stal stavební program obsažený v zadání obchodní soutěže. 
V průběhu přípravy vyplynuly omezující faktory, majetkoprávní a uživatelské vztahy 
v území, které ovlivnily konečnou koncepci.  

Výběr stavebního pozemku byl dán tím, že na řešené lokalitě se již nachází stávající 
krytý zimní stadion a sportovní hala Bios. Pro umístění pozemku byla posuzována i lokalita u 
jezera. Nakonec však bylo konstatováno, že umístění multifunkčního sportovního a kulturního 
areálu je nejvýhodnější na Ostende vzhledem k výhodné poloze v blízkosti centra města a 
vzhledem ke krásnému přírodnímu charakteru na břehu řeky Labe. 

Dopravní řešení určuje základní směry příjezdu pro dopravní obsluhu, zásobování haly, 
přístup a pohyb účinkujících a diváků, preferovány jsou přístupové a únikové cesty diváků.  

Rekonstrukcí stávajícího zimního stadionu a přístavbou krytého plaveckého a 
rekreačního bazénu by měl vzniknout sportovní, rekreační a kulturní areál nabízející 
návštěvníkům široké spektrum služeb v oblasti sportu a rekreace. Areál by měl mít i velké 
množství doplňkových služeb určených všem věkovým skupinám obyvatel.  

Navrhovaná stavba se bude realizovat etapovitě, řešení stavby tuto možnost respektuje. 
Objekt krytého plaveckého bazénu by se měl realizovat jako první. Následnou rekonstrukci a 
dostavbu stávajícího zimního stadionu lze dále rozdělit na několik etap. 

Záměr je definován stávajícími vlastnickými vztahy, architektonickým ztvárněním 
objektu vycházejícími mimo jiné z faktických požadavků na jednotlivé části objektu a 
rozsahem výstavby v okolí. Důsledkem těchto limitů je jediná navrhovaná varianta, 
předložená do procesu posuzování. 

Navržená stavba je řešena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu – Vyhl. 
137/1998 Sb. V platném znění, ve znění zákona 183/2006 (stavební zákon) a dalšími 
příslušnými platnými vyhláškami a normami platnými pro jednotlivé části stavby. 

 
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
B.I.6.1. Charakteristika místa realizace záměru 
Řešená lokalita se nachází v těsném sousedstvíhistorického centra města Poděbrady, na 

pravém břehu Labe, s místním názvem Ostende. Plocha převážně rovinatého pozemku je cca. 
35.200 m2. Nejvýraznější stávající stavbou  je objekt zimního stadionu. Jedná se o 
monumentální zastřešení dříve otevřené uměle chlazené ledové plochy dřevěnými lepenými 
obloukovými vazníky s maximální vnitřní výškou cca. 23,0 m.  Nosná konstrukce nejeví na 
první pohled známky statického poškození, je však třeba vypracovat stavebně technický 
průzkum jejího stavu. Vlastní ledová plocha je vůči dodatečnému zastřešení umístěna 
excentricky a ve zbylých volných prostorech měla vzniknout další výstavba šaten pro 
sportovce a tribun pro diváky. K její realizaci již nedošlo a celý tento objekt je zdevastovaný a 
neekonomicky využívaný. Další stavbou je objekt přízemní tělocvičny firmy Bios Sedlčany 
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v relativně dobrém technickém stavu. Ve středu lokality se pak nachází ojedinělá 
basketbalová hala z ocelových půlkruhových vazníků překrytých plachtou, bez zateplení, 
vytápění a vzduchotechniky. Takto řešený objekt je zcela provozně nevyhovující a je 
v provozu jen díky nadšení jeho provozovatelů. Poslední stavbou na dané lokalitě je patrový 
objekt ubytovny z montovaných stavebních buněk. Zbytek pozemku pak zaujímá travnaté 
hřiště kopané a skate park v severní části. U vjezdu na pozemek je umístěno malé asfaltové 
parkoviště pro osobní automobily. 

 
B.I.6.2. Stavebně architektonické řešení, dispoziční řešení 
 
1. Urbanistické řešení 
Urbanistické řešení vychází ze stavebního programu stanoveného zadavatelem, ze 

schválené studie (zpracovalo BFB studio, s.r.o.), z místních podmínek a ze zkušeností 
z obdobných zařízení. Hlavní vstup je umístěn do severozápadní části areálu. Důvodem je 
skutečnost, že se zadavatel této dokumentace rozhodl postavit krytý bazén jako samostatný 
objekt s veškerým zázemím, tak, aby jej bylo možno postavit v první etapě. Podmínkou ale je 
propojení s halou zimního stadionu spojovacím krčkem, tak, aby areál mohl sloužit jako jeden 
celek. Z tohoto důvodu vznikne mezi stávající halou Bios, halou zimního stadionu, objektem 
ubytovny a navrhovaným krytým bazénem centrální vstupní prostor s centrální pokladnou, 
který jednotlivé prostory propojí. Dvojpodlažní otevřené garáže pro osobní automobily budou 
místěny v severním cípu areálu, na místě dnešních dvojpodlažních ubytovacích buněk. Toto 
řešení je motivováno tím, že je snaha rozložit dopravní zátěž do dvou směrů, jednak po 
stávajícím příjezdu ulicí Na Vinici a nově i ulicí Olbrachtovou. Stávající asfaltové 
basketbalové hřiště bude posunuto poněkud více k severu. Tato změna je vyvolána 
plánovanou dostavbou divácké tribuny ke stávající hale Bios. Zásobování areálu bude 
realizováno na úrovni 1.NP v prostoru mezi halou zimního stadionu, krytým bazénem, halou 
Bios a ubytovnou. 

 
2. Stavebně konstrukční řešení 
 
2.1. Dostavba zimního stadionu 
Základní stavební prvky dostavby 
1.NP: ledová plocha 56 x 26 m, šatnová část, sklady a šatny gastro provozů, sportovní 

obchod, strojovna chlazení, strojovna vzduchotechniky, strojovna úpravny vody, rolbovna, 
trafostanice + elektrorozvodna, šatna zaměstnanců 

2.NP: wellness, zimní stadion, služby (recepce, kadeřnictví, kosmetika, manikura, 
pedikura, šatna, sklad) 

3.NP: restaurace, kuželna, zázemí restaurace, wc, kulečník, terasy, kanceláře, ocelová 
konstrukce přestrojení zimního stadionu 

4.NP: sportovní hala, tréninková hala, sklad nářadí, šatnová část sportovců, umývárny, 
tribuna diváků, 2 mobilní tribuny diváků, šatny diváků, wc diváků, občerstvení 

5.NP: prostor sportovní haly, prostor tréninkové haly, strojovna vzduchotechniky, 
kotelna, příprava TUV, velín 

 
Stavebně konstrukční řešení  
Navrhovanou rekonstrukcí a dostavbou stávajícího krytého zimního stadionu by mělo 

dojít hlavně k optimalizaci a ekonomizaci provozu celého areálu. Současný stavebně 
technický stav hlavní nosné konstrukce zastřešení není v nejlepším stavu a tak by měla 
plánová výstavba přispět i k jejich sanaci. Je navržena vestavba čtyřpodlažního 
železobetonového skeletu, na který budou stávající dřevěné vazníky překotveny a část 
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vazníků bude poté pokrácena (do úrovně podlahy 4.NP). Zbylá část průběhu vazníku bude 
ponechána. Jelikož bude mít multifunkční hala ve své konečné podobě naprosto odlišnou 
funkci s odlišnými potřebami na vnitřní prostředí, bude třeba koncipovat i střešní plášť haly. 
Nově navržený zimní stadion bude vzhledem ke snížené světlé výšce nad ledovou plocho 
opatřen kompletní vzduchotechnikou a dojde k vytvoření kompletní nové zateplené 
dvouplášťové střechy umístěné nad horními pásnicemi stávajících vazníků. 

Objekt multifunkční haly bude z hlediska využití upraven vestavbou haly nad stávající 
ledovou plochu. Z hlediska konstrukčního se jedná o vestavbu ocelovou konstrukcí tvořenou 
vždy dvojicí ocelových přímopasých příhradových vazníků á 11,0m osazených na ocelové 
příhradové sloupy, resp. na upravenou vestavbu konstrukce zázemí (betonová sloupová 
konstrukce). 

Konstrukce skeletu je navržena z jednotlivých sloupů rozměru cca 450/450mm z betonu 
C30/37, na kterých jsou uloženy jednotlivé betonové nosníky (průvlaky) rozměru 300/500mm 
a spřaženou monolotickou deskou tl. 200mm. 

 
2.2. Krytý bazén 
Základní stavební prvky 
1.NP: strojovna úpravny vody, chlorovna, sklad chloru, kotelna, příprava TUV, 

strojovna vzduchotechniky, elektrorozvodna, náhradní zdroj, skladové zázemí občerstvení, 
akumulační nádrže, technologické ochozy, šatny zaměstnanců, dílna, sklad 

2.NP: přístupová schodiště a rampa, vstupní hala, centrální recepce, pokladna, 
občerstvení, dětský koutek, šatnová část, umývárny, wc, bazénová hala, zimní zahrada, nástup 
a dojezd toboganu, tobogan 

 
Stavebně konstrukční řešení 
Novostavbu krytého plaveckého a rekreačního bazénu tvoří relativně konstrukčně a 

hmotově jednoduchý dvojpodlažní objekt spojený s multifunkční halou krčkem na úrovni 
2.NP. Stavba se skládá ze dvou funkčních a konstrukčních částí. Prvním celkem je vstupní 
objekt s hlavním vstupem do areálu a šatnovým blokem v 2.NP a technické a technologické 
zázemí bazénu na úrovni 1.NP. Základní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet 
v základním půdorysné modulaci 6 x 6 metrů. Vzhledem ke složitým základovým poměrům 
v řešené lokalitě navrhujeme založení na pilotách, či mikropilotách.  

Druhou část tvoří vlastní obdélníková bazénová hala v 2.NP, pod kterou se nachází 
akumulační nádrže a  chodby kolem jednotlivých bazénových van s technologickými 
rozvody. Bazénová hala je přestropena obloukovými dřevěnými lepenými vazníky na kratší 
rozpon, resp. na 30,0 m. Na vaznících budou umístěné opět dřevěné lepené vaznice a dřevěný 
provětrávaný podhled. Finální střešní krytinou bude předzvětraloý titanzinkový plech. 
Vazníky jsou podepřeny železobetonovými kulatými sloupy, vždy po 6,0 metrech. Vlastní 
monolitické bazénové vany budou provedeny s ohledem na požadavek nepropustnosti vody. 
Vnitřní povrch bude druhotně chráněn hydroizolační stěrkou a keramickým obkladem. Prvky 
bazénové technologie budou do konstrukce vloženy před betonáží, podle technologického 
projektu. Doplňky budou do ŽB konstrukce kotveny chemickými ocelovými konstrukcemi 
z ušlechtilých materiálů, které budou odolávat vlivům prostředí. Kotvení prvků nesmí 
narušovat celistvost vodonepropustnosti hydroizolační stěrky. Obvodové výplňové zdivo 
doporučujeme vyzdít z tvárnic Porotherm a ještě opatřit zateplovacím systémem z kolmých 
vláken kvůli snadnější propustnosti vnitřní vlhkosti. Finální vrstvu by měl tvořit systémová 
obklad cembonitovými deskami, stejně jako na multifunkční hale. Veškeré venkovní výplně 
budou hliníkové s izolačním dvojsklem s předepsanými parametry pro dané prostředí.Vnitřní 
„vlhké“ provozy budou opatřeny keramickým bazénovým obkladem, podlahy budou opatřeny 
protiskluznou bazénovou dlažbou. 
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V prostoru 1.NP krytého bazénu je navržena chlorovna pro desinfekci bazénové vody 
plynným chlorem. Chlorovna a rozvody chloru budou navrženy v souladu s ČSN 755050, 
ČSN 730804 a ČSN 341390, výrazně eliminující únik chemikálie a zajišťující bezpečnou 
likvidaci bez havarijního ohrožení obyvatelstva a okolí koupaliště. Chlorovna je klasifikována 
jako chlorovna a provozní sklad. V chlorovně bude zřízeno 6 míst pro chlorové láhve (50% 
plné a 50% prázdné). Chlorovna bude vybavena nuceným odvodem vzduchu od podlahy 
(příčné provětrání), analyzátorem úniku chloru a signalizací nepřípustného obsahu chloru 
v ovzduší. 

 
2.3. Otevřený parkovací objekt 
Nový parkovací objekt v severním cípu areálu velikosti 54 x 17 m je dvojpodlažní ze 

dvou stran zapuštěný do terénu a ze dvou stran otevřený ke sportovištím a k Labi. Pro druhé 
podlaží je s výhodou využitý stávající terénní zlom, který umožňuje příjezdy k oběma 
úrovním, horní podlaží nebude zastřešené. Kapacita je 38 + 40 = 78 parkovacích míst.  

Konstrukčně se jedná o betonový monolitický sloupový skelet s obousměrně pnutou 
střešní/stropní deskou. S ohledem na osazení do terénu, je objekt částečně zapuštěn do terénu 
a staticky „zajištěn“ betonovou opěrnou stěnou. 

Založení je s ohledem na geologii a charakter objektu navrženo plošným způsobem 
na základových pasech po obvodě objektu. 

 
2.4. Otevřené hřiště pro basketbal 
Stávající otevřené basketbalové hřiště bude v souvislosti s umístěním centrálního vstupu 

a v souvislosti s plánovanou dostavbou divácké tribuny ke stávající hale Bios přemístěno 
severním směrem. Stávající asfaltový povrch je zdravotně nevyhovující a proto je navržen 
jako finální umělý povrch, který bude vyhovovat předepsanému účelu. Hrací plocha bude 
opatřena oplocením do výše 2,5 metrů. Oplocení bude pogumované drátěné do ocelových 
pogumovaných rámů. Hřiště bude mít půdorysné rozměry 32,0 x 18,5 m, vlastní hrací plocha 
pak 26,0 x 14,0 m. V jižní části bude oplocení částečně nahrazovat opěrná zeď rampy pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
2.5. Venkovní komunikace, chodníky a zpevněné plochy 
Podél Labe je u stávajícího zimního stadionu nachází parkovací stání pro 30 osobních 

vozidel a 4 autobusy. V areálu, před halou Bios je asfaltová plocha pro parkování 50 - 
60vozidel. Kolem zimního stadionu je zanedbaná, objízdná panelová vozovka, šířky 3-3,5m. 

Při navrhované úpravě areálu se počítá s úpravou zpevněných ploch kolem zimního 
stadionu, částečnou úpravou parkoviště, s novými plochami před plaveckým bazénem a 
novou příjezdovou komunikací z Olbrachtovy ulice. 

Stávající parkoviště před halou Bios se navrhuje mírně upravit a přeorganizovat systém 
stání. Bude zde k dispozici 63 parkovacích míst. 

Nově se navrhuje upravit příjezd k jižní straně zimního stadionu. Bude zde potřebná 
manipulační plocha pro halu a trafostanici a dále 8 nových kolmých stání.  

Mezi halou Bios a plaveckým areálem bude pěší plocha, navazující na příjezdovou 
komunikaci od Olbrachtovy ulice. Mezi bazénem a hřištěm bude zpevněná plocha pro otáčení 
velkých vozidel. Provedena bude pouze ze štěrkových vrstev, zakrytých vrstvou zeminy a 
zatravněna.   

 
Členění stavby 
Stavební objekty: SO 01   Příprava stavby 

SO 02   Rekonstrukce a dostavba stávajícího zimního stadionu 
SO 03   Výstavba krytého plaveckého a rekreačního bazénu 



 Sportovní a kulturní centrum Ostende                                                     VIA service s.r.o. 

 12
 
 

SO 04   Výstavba otevřených garáží 
SO 05   Výstavba otevřeného hřiště pro basketbal  
SO 06   Venkovní komunikace, chodníky a zpevněné plochy 
SO 07   Sadovnické úpravy  

 
Inženýrské objekty: IO 01  Vodovod 

IO 02  Splašková kanalizace 
IO 03  Dešťová kanalizace 
IO 04  Plynovod 
IO 05  Kabelové vedení VN 
IO 06  Telefonní přípojka 

 
3. Popis hlavních technologií 
 
3.1. Technologie chlazení ledové plochy 
Stávající ledová plocha o rozměrech 30x60 m je chlazena přímým odparem čpavku 

v trubkovém registru plochy. Jako zdroj chladu slouží kompresorové chladicí zařízení, které 
je fyzicky na hranici životnosti. Vzhledem k přímému způsobu chlazení obsahuje existující 
zařízení značné množství čpavku (cca 3000 kg), což v blízkosti vodního toku představuje 
značné ekologické riziko, zejména s přihlédnutím ke stavu trubkovnice ledové plochy a 
ostatnímu zařízení strojovny.  

Nový systém chlazení ledových ploch je zvolen jako nepřímý, tj. pomocí sekundární 
teplonosné látky Coolstar. Tento způsob chlazení společně s navrženým systémem chlazení 
umožňuje náplň čpavku v zařízení snížit ze stávajících cca 3000 kg na cca 300 kg, přičemž 
náplň čpavku bude obsažena pouze ve strojovně. Použitá teplonosná látka Coolstar 20 je 
ekologicky zcela nezávadná, nejedovatá a nehořlavá. Látka obsahuje indikátor úniku, který 
pomocí UV lampy velmi snadno identifikuje případné netěsnosti na potrubním systému. 
Navržená koncepce řešení strojovny navazuje na předpokládanou současnou rekonstrukci 
strojního zařízení (viz. popis výše) s tím, že bude do maximální míry využito nově 
instalované zařízení. Jedná se zejména o vzduchový kondenzátor, který je navržen výkonově 
tak, že vyhoví požadavkům nové strojovny a dále o systém detekce úniku čpavku. Strojovna 
chlazení je umístěna mimo půdorys shromažďovacího prostoru. Pro strojovnu bude zpracován 
provozní řád a havarijní plán. 

 
Kompresory 
Základní koncepce systému chlazení ledové plochy je tvořena dvěma šroubovými 

kompresory typu SABCube. Tyto jednotky se vyznačují tím, že jsou umístěny 
v protihlukovém krytu, který zaručuje minimální hlučnost stroje – cca 75 dB(A). Výkon 
každého z kompresorů je navržen tak, aby pokryl potřebu chladu pro ledovou plochu při 
běžném provozu. Při kvalitně provedené izolaci chladicí desky lze pro ledové plochy méně 
zatížených zimních stadionů uvažovat s tepelnými zisky cca 200 kW, při zvýšené potřebě 
chladu (tepelná úprava ledu, hokejový zápas apod.) mohou tepelné zisky dosáhnout hodnot 
přes  300 kW. Navržené jednotky s kompresory SAB 120L VSD poskytují chladicí výkon 2x 
200 kW při vypařovací teplotě -14°C a kondenzační teplotě +45°C. Z hlediska požadavků na 
stavební úpravy jednotky nemají žádné speciální požadavky a jsou umístěny přímo na 
betonové podlaze strojovny. 

 
Popis regulace chladicího okruhu 
Chladicí zařízení je regulováno na základě nastavené požadované hodnoty teploty ledu. 

Tato teplota je nastavena dle způsobu využití ledové plochy a je jí možno měnit 
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z nadřazeného řídícího systému. Teplota je měřena na několika místech přímo v ledu. Při 
vzestupu nad horní limit jsou zapnuty cirkulační čerpadla teplonosné látky do plochy. Ohřátý 
Coolstar je ochlazován v deskovém výměníku přímým odparem čpavku. Množství 
odpařeného čpavku je přímo úměrné požadovanému chladicímu výkonu. Vlivem odparu 
čpavku dojde ke stoupnutí tlaku v nízkotlakém odlučovači a následně k automatickému 
zapnutí jedné kompresorové jednotky popřípadě při další potřebě výkonu druhé. Každý 
z kompresorů je vybaven autonomním řídícím automatem UNISAB III. 

Čpavek odsátý z nízkotlakého sběrače je kompresory stlačován na hodnotu 
kondenzačního tlaku a veden dále do vzduchového kondenzátoru.  

V prostoru strojovny a v potrubí teplonosné látky, jsou umístěny detektory úniku 
čpavku, které včas signalizují případnou netěsnost systému mnohem dříve, než dojde 
k většímu úniku popřípadě havárii a obsluha tak může včas učinit opatření k zamezení dalšího 
úniku čpavku. Při větším úniku čpavku je automaticky celé zařízení odstaveno z provozu. 

Zařízení ve strojovně jako celek je ovládáno pomocí nadřazeného řídícího systému, 
vybaveného vizualizací s dotekovým displejem. Veškeré důležité provozní veličiny jsou 
trvale monitorovány a registrovány v paměti. Řídící systém umožňuje spouštění, vypínání a 
regulaci jednotlivých strojů, s výjimkou kompresorových jednotek s vlastním řídícím 
automatem. Tyto jsou z nadřazeného systému pouze uvolňovány k chodu, popřípadě 
odstaveny z provozu v případě překročení zvolených limitních technologických veličin. Tento 
systém zajišťuje bezobslužný spolehlivý a bezpečný chod celého systému chlazení 
s občasným pochůzkovým dozorem. 

 
Popis využití odpadního tepla z okruhu teplonosné látky 
Z chladicího zařízení lze využívat odpadní teplo ve dvou teplotních úrovních a to 

odebráním tepla z přehřátých čpavkových par před vstupem do kondenzátoru (teplota par je 
cca 80°C a lze je ochladit na cca 45°C, což je teplota kondenzace – v zimě lze ochladit na 
teplotu nižší) a dále odebráním kondenzačního tepla ze čpavku (teplota je závislá na teplotě 
okolního vzduchu pohybuje se mezi +25 až +45°C). 

Teplo z přehřátých par je předáváno v deskovém výměníku do sekundárního okruhu 
vody s akumulační nádobou. Tímto způsobem lze získat až 75 kW topného výkonu, což 
postačuje pro ohřev vody do rolby. Vložením dalšího výměníku s částečnou kondenzací 
čpavku před vzduchový kondenzátor lze využít část kondenzačního tepla pro ohřev vody ve 
sněžné jámě a zároveň tím snížit spotřebu elektrické energie pro ventilátory kondenzátoru..  

  
Zpětné využití provozních hmot 
Pro minimalizaci spotřeby vody pro rolbu lze použít vodu ze sněžné jámy. Tímto 

způsobem lze pokrýt odhadem až 70% celkové spotřeby. Voda ze sněžné jámy je nutno 
upravit několikastupňovou filtrací, a to nejdříve v otevřené nádrži s dvojicí sít a poté 
v mechanickém filtru s automatickým proplachem a nakonec pomocí pískové filtrace. Takto 
získaná voda je shromažďována v sedimentační nádrži, odkud je čerpána do akumulační 
nádoby, kde se ohřívá pro potřeby plnění rolby. 

 
Ohřev podloží 
Pro dodržení maximální energetické účinnosti plochy, je nezbytné provést překrytí roštu 

co nejmenší vrstvou betonu (cca do 35 mm) a pod chladicí deskou zhotovit kvalitní tepelnou 
izolaci, k zabránění tepelných zisků z podloží. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá 
celoroční provoz ledové plochy, není uvažováno s otápěním podloží ledové plochy. 

Přívod teplonosné látky k ploše je proveden v podzemním kanále, rozvod se 
předpokládá podél kratší strany plochy. 
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Obecné požadavky na strojovnu chlazení 
Navržené chladicí zařízení pracuje automaticky a nevyžaduje trvalou obsluhu. 

Občasným dozorem bude kontrolována správnost chodu zařízení, automatických regulačních 
prvků a kontrolována čistota filtračních sítek příslušných armatur. Zařízení signalizující 
poruchové stavy a havarijní stavy musí umožňovat indikaci těchto stavů v místnosti s trvalou 
obsluhou. Dozor nad chladicím zařízením může vykonávat osoba starší 18 let, poučená o 
základních pravidlech bezpečnosti provozu, základech manipulace se zařízením a 
povinnostech při požáru, poruše nebo havárii zařízení. Manipulaci s chemikáliemi příp. jejich 
doplňování může vykonávat pouze řádně vyškolený pracovník.  

Obecné požadavky na stavbu zvláštních strojoven jsou stanoveny normou EN 378 - 3 čl. 5 
- Projekt a zhotovení zvláštních strojoven. 

Detailní technické a organizační opatření jsou uvedeny v kapitole D.4. Opatření k prevenci, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. 

 
4. Technologie vytápění 
 
Zdrojem tepla budou dvě vlastní plynové kotelny umístěné v objektu zimního stadionu a 

plaveckého bazénu. Z hlediska ČSN 07 0703 se jedná o kotelnu II. kategorie, palivem je 
zemní plyn NTL 2,0 kPa. Kotelna bude osazena dvěma kotli s přetlakovými hořáky. Kotle 
budou odkouřeny samostatnými kouřovody do vlastních komínových třísložkových těles, 
kouřovod i tělo hořáku kotle budou opatřeny tlumiči hluku. První kotel je kondenzační, bude 
v provozu celoročně, druhý bude používán jako špičkový zdroj. 

Plynovod bude napojený na stávající plynovodní řady, které vedou z ulice Na Vinici 
k zimnímu stadionu i z ulice Olbrachtovy k hale BIOS. 

 
4.1. Zimní stadion 
1.kotel .........................................  Viessmann Vitocrossal 300 – 370 kW 
2.kotel .............................................  Viessmann Vitoplex 100 – 405 kW 
instalovaný výkon celkem  .........................................................  775 kW 
spotřeba zemního plynu  87,2 m3/hod 
spotřeba zemního plynu 171.863 m3/rok 

 
4.2. Krytý bazén 
1.kotel .........................................  Viessmann Vitocrossal 300 – 225 kW 
2.kotel .............................................  Viessmann Vitoplex 100 – 225 kW 
instalovaný výkon celkem  .........................................................  450 kW 
spotřeba zemního plynu  50,6 m3/hod 
spotřeba zemního plynu 87.868 m3/rok 
 
5. Technologie úpravy vody pro bazén 
 
Úprava vody  je navržena v souladu s platnou vyhláškou MZ č. 135/2004 „Hygienické 

požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 
ploch” s přihlédnutím k západním normám DIN 19643 a zkušenostem při výstavbě vodních  
areálů u nás. 

Systém úpravy bazénové vody bude rozdělen do čtyř recirkulačních okruhů. Pro každý 
okruh je navržena samostatná úpravna vody s akumulační nádrží.  

Úprava bazénové vody je navržena klasickým, ověřeným způsobem jednostupňové 
koagulační filtrace na pískových filtrech o filtrační rychlosti  30m/hod. 

Úprava vody v každém bazénovém okruhu spočívá  v následujících  úkonech: 
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• Odvod vody z bazénů – voda bude svedena gravitačně z přelivných žlábků do 
akumulačních jímek 

• Předčištění vody – bude probíhat na lapačích nečistot  předřazených všem 
cirkulačním čerpadlům 

• Recirkulace vody – pomocí cirkulačních vertikálních, resp. horizontálních čerpadel 
• Koagulační filtrace – bude probíhat na tlakových pískových filtrech s ozonutvornou 

úpravou, při filtrační rychlosti ~30m/hod. Náplň bude tvořit křemičitý písek různé 
zrnitosti. 
Jako koagulační činidlo bude používán síran hlinitý . Množství dávkované chemikálie 
je závislé především na kvalitě napouštěcí vody a množství vnášeného znečištění. 

• Korekce pH – bude kontinuálně sledována a udržována za použití alkalických, 
případně kyselinových prostředků dle hodnoty vstupní vody. Hodnota pH bude 
udržována v rozmezí 6,7-7,2 , dle hygienické směrnice pro dosažení vysokého 
desinfekčního účinku chloru. 

• Zajištění bakteriologické nezávadnosti vody – bude provedeno desinfekcí chlóru a 
to plynným chlórem. Navrhovaný systém průběžného sledování hodnot  aktivního 
chlóru s automatickým dávkováním, zaručuje v každém provozním režimu udržování 
požadované hodnoty aktivního(volného) chlóru ve vodě v rozmezí 0,3-1,1mg/l (dle 
charakteru bazénu) při hodnotě pH vody 6,5 – 7,6. 

• Ohřev vody – bude probíhat v nerezových protiproudých ohřívačích. V návrhu se 
uvažuje s tepelným spádem 80/60. 

• Ozonizace  - do vody bude dávkován plynný ozón O3, vyráběný pomocí elektrických 
vysokonapěťových výbojů v ozongenerátoru. Účinkem ozónu dojde k dokonalému 
hygienickému zabezpečení vody. 

• UV záření – do okruhů  „b“ a „c“ budou zařazeny  UV lampy, které zabezpečují 
hygienickou nezávadnost vody fyzikálním působením UV záření. 

Nedílnou součástí provozu bazénu ve smyslu péče o kvalitu vody je pravidelné   
doplňování objemu bazénů vodou v množství:  

- 30 l/návštěvníka.den (u plaveckých bazénů) 
- 45 l/návštěvníka.den (u koupelových bazénů)  

Lze předpokládat, že celkové nutné množství doplňkové vody bude pokryto při nutném 
dopouštění vody do systému po vyprání filtrů. 

 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Zahájení výstavby   rok 2010 
Dokončení výstavby   rok 2012 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Kraj:   Středočeský 
Obec:   Poděbrady (537683) 
 
Územní plán sídelního útvaru Poděbrady 

Území:     město Poděbrady 
Stav:      schválen 
Zpracoval:     R - Projekt 
Datum zpracování:    1998 
Uloženo:     Městský úřad Poděbrady 
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Vztah územně plánovací dokumentace k záměru 
Záměr je v souladu s platným územním plánem. Má být umístěn v území lázeňském 

smíšeném, kde je možno budovat veřejně prospěšné stavby (např. pro sport a rekreaci). 
 

Území lázeňství - smíšené (označeno světle 
modrou barvou) je určeno pro lázeňství a bydlení. 
Přípustné jsou lázeňská zařízení všeho druhu, 
obytné domy, maloobchod, veřejné stravování a 
ubytování, kulturní, zdravotnická a sportovní 
zařízení, nezbytné objekty technické vybavenosti, 
parky a veřejná zeleň, hromadné garáže, sloužící 
pro tato území.  

 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 
    

1. Městský úřad Poděbrady – odbor výstavby 
- územní rozhodnutí podle ustanovení § 92 zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
- stavební povolení podle ustanovení § 115 zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
- kolaudační souhlas podle ustanovení § 122 zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
Výstavba má být realizována na pozemcích uvedených v kapitole č. B.I.3. Umístění 

záměru (kraj, obec, katastrální území) a to včetně způsobu využití (viz výpis z katastru 
nemovitostí). Co do rozsahu ploch se jedná o plochy kategorizované jako „ostatní plocha“ či 
„zastavěná plocha“. Záměr si nevyžádá žádný zábor ZPF. Realizací záměru nedojde ve 
smyslu §3 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) k záboru PUPFL. 
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B.II.2. Chráněná území 
 
Ochrana přírody 
V zájmovém území či v jeho blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území ve 

smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Na lokalitě se nenachází žádný prvek ÚSES. Lokalita neleží v 
CHOPAV. Na pozemku není registrován žádný významný krajinný prvek (VKP) a neroste  
zde ani žádný památný strom či stromořadí. V zájmovém území či v jeho okolí se nenachází 
žádná lokalita (SPA či SCI) navržená k zařazení do soustavy evropsky významných stanovišť 
- NATURA 2000.   

 
Ložisková ochrana 
Chráněná území jsou definována zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného 

bohatství (horní zákon). Jsou jimi chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory 
(DP). 

Do zájmového území nezasahuje žádný z těchto subjektů ložiskové ochrany. 
 
Ochrana vod 
Zájmové území je ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) součástí 

záplavového území (§ 66) a nespadá ani do CHOPAV (§ 18). Lokalita se nachází 
v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Poděbrady. 

 Recipientem dešťových vod bude přímo Labe, recipientem splaškových odpadních vod 
přes městskou kanalizaci a městskou ČOV také Labe. Další údaje viz kapitola C.1.3. Voda. 

 
B.II.3. Ochranná pásma 
 
Záměr má být připojen na podzemní sítě, které jsou vesměs k dispozici ve stávajícím 

zimním stadionu, vlastními přípojkami a to při respektování existujících ochranných pásem.  
Celé zájmové území jakož i celé široké okolí Poděbrad je součástí ochranného pásma II. 

stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Poděbrady a Sadská. 
Ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) se záměr nenachází v ochranném 

pásmu vodního zdroje (dříve PHO). Lokalita se však nachází v ochranném pásmu přírodních 
léčivých zdrojů lázeňského místa Poděbrady. Jedná se o velmi rozsáhlé ochranné pásmo, 
zahrnující kromě jiného i města Poděbrady a Nymburk. Založení nových staveb bude 
provedeno tak, aby nedošlo k narušení režimu přírodních léčivých zdrojů. Lokalita se 
nenachází ve vnitřním lázeňském území ani v památkové zóně města. 

Záměr svými stavebními objekty respektuje ve smyslu zákona č.13/1997 Sb. (silniční 
zákon) ochranná pásma silničních komunikací.  

Záměrem nebudou dotčena žádná jiná ochranná pásma. 
Důsledkem realizace záměru nedojde k vyhlášení žádného vlastního ochranného pásma, 

které by ovlivnilo rozvoj území v sousedství. 
 
B.II.4. Voda 
 
1. Odběr vody v době výstavby 
Po dobu dostavby areálu se předpokládá jednak spotřeba vody pro sociální účely 

pracovníků (osobní hygiena a pití) a dále pro údržbu staveniště (mytí komunikací a stavebních 
celků). Veškerá potřeba vody bude kryta z místní přípojky - stávající rozvody v areálu, 
konkrétně přivedené do haly zimního stadionu, sociálního zařízení bývalé basketbalové haly a 
montované ubytovny. 
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Je obtížné kvantifikovat tuto spotřebu, na základě zkušeností z obdobných staveb lze 
počítat s hrubým odhadem v rozmezí 20 – 50 m3/den. Tento údaj bude v dalším stupni 
zpracování projektové dokumentace verifikován a spotřeba bude odsouhlasena se správcem 
vodovodu. 

 
2. Odběr vody v době provozu 
Pro napojení plaveckého stadionu a nové napojení zimního stadionu je navrženo 

doplnění vodovodních řadů v ulici Na Vinici tak, aby bylo zajištěno bezpečné zásobování 
vodou a aby byl odstraněn stávající nevyhovující stav, kdy přípojka pro zimní stadion je 
vedena přes soukromé, oplocené pozemky. Jako řešení napojení zimního stadionu je navržena 
odbočka vodovodního řadu DN 80, napojená na stávající vodovodní řad DN 80 před domem 
č.p. 25 v ulici Na Vinici. Současně s novým napojením zimního stadionu je nově řešeno také 
napojení sousední ubytovny. Řad bude ukončen podzemním hydrantem v blízkosti stadionu. 
Dále je navržen úsek vodovodního řadu, který vytvoří zokruhování vodovodního řadu DN 80 
v ulici Na Vinici na vodovodní řad DN 100 ukončený severně od haly BIOS. Navrženým 
trubním materiálem vodovodních řadů je potrubí PEHD 110, resp 90. 

Pro napojení budov jsou navrženy vodovodní přípojky, ukončené uzávěrem před 
vodoměrnou sestavou. Pro zimní stadion a ubytovnu bude společná přípojka PEHD 90, 
ukončená ve vodoměrné šachtě, kde budou osazeny dvě vodoměrné sestavy. Odtud budou 
pokračovat potrubí PEHD 90 pro napojení zimního stadionu a PEHD 63 pro napojení 
ubytovny. Pro napojení plaveckého bazénu je navržena přípojka PEHD 90. Vodoměrná 
sestava bude osazena uvnitř budovy. 

V rámci rekonstrukce stadionu bude nově proveden přívod užitkové vody od studní 
v parkovišti západně od stadionu. Vodovod bude veden v souběhu s ostatními inženýrskými 
sítěmi a vstup do budovy je směrován ke strojovně. Celková délka nového vodovodu užitkové 
vody je 99m, dimenze vodovodu DN50.  

 
Výpočet potřeby vody  
Výpočet je proveden dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 
Multifunkční hala: 

1/   prodejna – 3 zaměstnanci á 82 l/zam./den 246 l/den  
2/   zimní stadion – 150 osob- bruslení á 5 l/os/den       750 l/den 
3/   8 šaten hokejistů max.160 osob á 60 l/os/den  9.600 l/den 
4/   služby (kadeřnictví, kosmetika ) 9  osob á  82 l/os/den  738 l/den 
5/   zimní stadion 600 diváků á 3l/os/den  1.800 l/den 
6/   občerstvení 3 zam. á 82 l/zam./den   246 l/den 
7/   bazén – 166 návštěvníků á 120 l/os/den  19.920 l/den 
8/   7  administrativních zaměstnanců á 60 l/os/den  420 l/den 
9/   restaurace 170 jídel á 25 l/jídlo  4.250 l/den 
10/ 6 zaměstnanců v restauraci á 126 l/os/den  756 l/den 
11/ sportovní hala 120 sportovců á 60 l/os/den  7.200 l/den 
12/ sportovní hala 600 návštěvníků á 3 l/os/den  1.800 l/den 
                                                                                     -------------------------------------------- 
                                                                               Celkem                         = 47.726 l/den 
                                                                                                               = 47,73 m3    
Q max. denní    = 47,73  x  1,25       = 59.66 m3/den 
Q max. hod.       =  59,66 / 16  x  1,8  = 6,71 m3/hod.   = 1,86 l/sec     
Celková roční spotřeba:     = 47,73  x   300       = 14.319  m3/rok 
Množství TUV :           = 14,32 m3/den ,  2,02 m3/hod. 
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Krytý plavecký bazén: 
1/  166 návštěvníků v bazénu za den á 120 l/os/den 19.920 l/den 
2/  2 zaměstnanci v občerstvení á 82 l/zam./den 164 l/den 
3/  5 zaměstnanců v provozu bazénu á 82 l/zam./den  410 l/den 
4/  doplňková voda pro technologii bazénu 32.000 l/den 
                                                                              ------------------------------------------------- 
                                                                               Celkem 52,492 l/den 
                                                                                                               = 52,5 m3   
Q max. denní    = 52,5  x 1,25       = 65,625 m3/den 
Q max. hod.       = 65,625 : 16 x 1,8 = 4,92 m3/hod. = 1,37 l/sec   
Celková roční spotřeba vody  = 52,5 x 300        = 15.750 m3/rok 
Množství TUV   = 6,15 m3/den     = 0,9 m3/hod. 
Celkem za areál 
Q prům. denní   = 47,73 m3 + 52,5 m3     = 100,23 m3 
Q max. denní    = 59.66 m3  + 65,625 m3    = 125,285 m3 
Q max. hod   = 1,86 l/sec + 1,37 l/sec    = 3,23 l/sec 
Celková roční spotřeba vody  = 14.319  m3 + 15.750 m3    = 30.069 m3/rok 

 
Požární zabezpečení 
Protipožární zabezpečení objektu je zabezpečeno osazením hydrantových skříní s 

požární výzbrojí D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m. Hydrantové skříně budou umístěny 
tak aby bylo možno protipožárně zabezpečit veškeré prostory objektu. Rozvod požární vody 
bude navržen z nehořlavého materiálu. 

 
B.II.5. Ostatní surovinové zdroje 
 
1. Elektrická energie 
Jak během výstavby, tak během provozu areálu, bude potřeba elektrické energie kryta z  

rozvodné sítě, jejíž přípojka je k dispozici ve stávajícím zimním stadionu. 
 
1.1. Období výstavby 
Kvantifikace spotřeby elektrické energie v průběhu výstavby je v tomto okamžiku 

obtížná. Bude třeba osvětlit staveniště a zajistit zdroj elektrické stavební mechanismy. Na 
staveništi nebude žádné zařízení, které by kladlo neúměrně vysoké nároky na odběry 
elektrické energie ze sítě. Odběr bude předem projednán se správcem sítě. 

 
1.2. Období provozu 
Objekt bazénu i objekt zimního stadionu bude vybaven každý svou samostatnou 

trafostanicí. V obou případech budou trafostanice uvnitř objektů v oddělených prostorách 
určených k tomuto účelu.  

Výkonové požadavky krytého bazénu:  Instalovaný výkon: Pi=279 kW 
    Soudobý výkon: Ps=168 kW 
    Výpočtový proud: Ip=245 A 
 
Výkonové požadavky zimního stadiónu: Instalovaný výkon: Pi=1 149 kW 
    Soudobý výkon: Ps=710 kW 
    Výpočtový proud: Ip=1 040 A 
Spotřebu elektrické energie kvantifikuje následující tabulka. 

1. Zimní stadion             P instalovaný        soudobost                  P soudobý  
Provozní odběry      45 kW  0,4    18 kW 
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Provozní osvětlení objektu     40 kW  0,7    28 kW 
Hlavní osvětlení zimního stadionu  120 kW  0,8    96 kW 
Hlavní osvětlení míčové sporty    80 kW  0.8    64 kW 
Vzduchotechnika a odvlhčení  110 kW  0,7    77 kW 
Strojovna chlazení    240 kW  0.9  216 kW 
Technologie ZTI      40 kW  0,7    28 kW 
Technologie vytápění            4 kW  0,7      3 kW 
Technologie restaurace a občerstvení 270 kW  0,7  189 kW 
Technologie slaboproudy     40 kW  0,6    24 kW 
Technologie bowling        30 kW  0,7    21 kW 
Technologie Wellness     60 kW  0,6    36 kW 
Výtahy          20 kW  0,5    10 kW 
Rezerva       50 kW  0,5    25 kW 
Celkem             1 149 kW               835 kW 
Celkový soudobý příkon objektu Pp : 835 kW x 0,85 =    710 kW 
Předpokládaná roční spotřeba el. energie :  105 000 kW 
2. Krytý bazén 
Provozní odběry            10 kW  0,4      4 kW 
Provozní osvětlení objektu     20 kW  0,7    14 kW 
Vzduchotechnika a chlazení       55 kW  0,7    38 kW 
Bazénová technologie   115 kW  0,8    92 kW 
Technologie ZTI      40 kW  0,7    28 kW 
Technologie vytápění           4 kW  0,7      3 kW 
Technologie slaboproudy     15 kW  0,6      9 kW 
Rezerva       20 kW  0,5    10 kW 
Celkem     279 kW               198 kW 
Celkový soudobý příkon objektu Pp : 198 kW x 0,85 =    168 kW 
Předpokládaná roční spotřeba el. energie:  300 000 kW 

 
2. Zemní plyn a tepelná energie 
 
Otopný systém 
Základní pokrytí distribuce tepla do objektu bude realizováno systémem s klasickými 

otopnými plochami. Otopný systém bude realizován v souladu s požadavky vyhl. č. 151/2001 
Sb. Jednotlivé otopné plochy budou vybaveny termostatickou regulací. 

Potrubí plynovodů je navrženo z materiálu PE 100, SDR 17,6. Uloženo je do pískového 
lože tl. 100 mm, obsypáno vrstvou písku tl. 300 mm. Nad pískovým obsypem je uložena 
výstražná folie a provedena konečná úprava povrchu. 

 
Zdroj a  připojení 
Dodávka tepla pro objekt bude zajišťována vlastní plynovou kotelnou. 
Napojení zimního stadionu - távající plynová přípojka je ukončena hlavním uzávěrem 

plynu ve sloupku na hranici pozemku.  
Napojení plaveckého bazénu - o prostoru navržené budovy plaveckého bazénu jsou 

v provedeny dvě STL plynovodní přípojky. Jedna napojuje halu BIOS – přípojka je ukončena 
ve sloupku HUP před halou, druhá přípojka napojuje objekt, který bude v souvislosti se 
stavbou plaveckého bazénu demolován. V rámci nového řešení území budou stávající STL 
plynovodní přípojky zrušeny a nahrazeny jednou přípojkou, ukončenou ve společném sloupku 
pro HUP a regulátor, který navrhujeme při budově plaveckého bazénu.  
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Spotřeba plynu: hodinová roční 
1. Zimní stadion 87,2 m3/hod 171.863 m3/rok 
2. Krytý bazén 50,6 m3/hod 87.868 m3/rok 
Celkem za areál 37,8 m3/hod 259.931 m3/rok 
 
Celkovou bilanci energií uvádí následující tabulka. 
1. Zimní stadion spotřeba zemního plynu 87,2 m3/hod 
 vytápění,VZT,TUV Q = 775,0 kW 
 elektrická energie: 
  celkový soudobý příkon 710 kW 
  předpokl. roční spotřeba 1.050.000 kW  
 spotřeba TUV                             14,32 m3/den, 2,02 m3/hod  
2. Krytý bazén spotřeba zemního plynu 50,6 m3/hod 
 vytápění,VZT,TUV, technologie Q = 450,0 kW 
 elektrická energie:  
  celkový soudobý příkon 168 kW 
  předpokl. roční spotřeba 300 000 kW  
 spotřeba TUV 6,15 m3/den, 0,9 m3/hod  
 
3. Materiály a suroviny pro provoz 
 
3.1. Provozní média strojovny chlazení zimního stadionu 
1. Celková náplň čpavku - cca 350 kg 
2. Náplň Coolstaru - cca 8000 litrů 
3. Voda (uzavřený okruh odpadního tepla) - cca 4000 litrů (včetně akumulace) 
 
Manipulace s provozními médii 
Plnění čpavku do zařízení se provádí přes plnící armaturu umístěnou na manipulačním 

hřebínku. Čpavek bude na místo plnění dovezen v cisterně nebo tlakových lahvích a 
přečerpán pomocí tlakové hadice k tomuto účelu vhodné. 

Voda pro rolbu je  zavedena po úpravách změkčování z vodovodního řadu.  
Coolstar je do okruhu naplněn přes plnicí a vypouštěcí armaturu umístěnou pod 

expanzomatem na sacím potrubí cirkulačních čerpadel. 
Olej do kompresorů je plněn pomocí speciálního zařízení. 
 
3.2. Provozní média pro krytý bazén 
1. Plynný chlór - dávkován nepřetržitě,  předpoklad potřeby 30 kg/den 
2. Koagulant   -   dávkován nepřetržitě 24 hodin denně, odhad spotřeby 3 kg/den 
3. pH korektor  - dávkován nepřetržitě na základě odběru vzorku, předpoklad 3 kg/den 
 
B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Inženýrské sítě 
Staveniště je umístěno v kontaktu se stávajícím městským zimním stadionem. 
V lokalitě jsou k dispozici základní sítě inženýrské infrastruktury. Jedná se o:  

- jednotnou kanalizaci 
- vodovod 
- plynovod 
- elektrokabeláž 
- telekomunikace 
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V projektu sportovního a kulturního centra Ostende budou respektovány veškeré 
stávající i navrhované podzemní trasy inženýrských sítí. 

Komunikace 
Posuzovaný areál má být 

dopravně napojen po stávajícím 
příjezdu ulicí Na Vinici a nově i 
ulicí Olbrachtovou. Obě ulice ústí 
do kapacitní sběrné komunikace 
Husova. Dopravní dostupnost 
uvažovaného prostoru realizace 
záměru je možno hodnotit jako 
bezkonfliktní. 

Je přitom skutečností, že 
vlivem realizace záměru dojde 
oproti existujícími stavu pouze 
k nevýraznému nárůstu dopravní 
zátěže, neboť již za stávající 
situace sem zajíždějí automobily 
k zimnímu stadionu.  

Stávající dopravní zátěž  
dvou přístupových komunikací je 
slabá. Týká se prakticky jen 
automobilů přijíždějících ke stávajícím sportovištím, ubytovnám a nepočetným obytným 
domům v okolí. Další údaje viz aktuální sčítání presentované v akustické studii. 

 
Doprava vyvolaná stavbou 
Během výstavby lze očekávat nárůst dopravy na ulici Na Vinici a Olbrachtovou. Bude 

se jednat o nákladní automobily přivážející komponenty, betonové směsi, materiál ke stavbě, 
výkopovou atd. Přesná kvantifikace přejezdů nákladních automobilů v současné době není 
možná. S ohledem na kapacitně obdobné stavební záměry lze očekávat při špičkových 
výkonech kolem 20ti nákladních automobilů za den. Většinou se však bude jednat o přejezdy 
výrazně nižší. 

 
Doprava vyvolaná provozem areálu 
Doprava v klidu počítá s 30 místy podél Labe a 63 místy na stávajícím parkovišti a 

navíc se 4 autobusy. Nově bude provedeno 8 míst u trafostanice v jižní části stadionu a 78 
míst v parkovacím objektu. Celkem zde bude 179 míst pro osobní vozy a 4 autobusy (místo 
kterých může být až 10 podélných stání).  

Podle ČSN 736110 se vypočte potřebný počet stání takto:   
Bazén 166 osob – 1 stání / 4-8 osob (5)……………………………………. 33 míst 
Hokej 600 diváků/ bruslení  -  1 stání /10-12 osob (12)……………………. 50 míst 
Kuželna 6 drah  -1 stání / 2-3 dráhy (3)……………………………………... 2 místa 
Restaurace 100+120m2 -1 stání / 8-10m2 (10)……………………………. … 22 stání 
Hala  600 diváků -1 stání na 10-12 diváků (12)……………………………... 50 míst 
Ubytovna 58 lůžek – 1 stání /4 lůžka………………………………………... 15 míst 
Hostinec v ubytovně 80m2-1stání/10-15m2 (15)……………………………..   5 míst 
Hala Bios 600 diváků – 1 stání /10-12 diváků (12)………………………….. 50 míst 
Počet stání celkem                  227 míst 

 
Přístupové komunikace do prostoru areálu 
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Lze předpokládat, že v obou sportovních halách a na zimním stadionu nepoběží nikdy 
současně utkání pro diváky a návštěvnost nebude stoprocentní. Proto nebude potřeba 
minimálně 50 parkovacích stání. V tom případě navrhovaný počet 179 míst bude dostatečný. 

V rámci areálu budou umístěna parkovací stání pro 179 vozidel. Bude se jednat o 30 
míst podél Labe a 63 míst na stávajícím parkovišti (+ 4 autobusy), 8 míst u trafostanice v jižní 
části stadionu a 78 míst v parkovacím objektu. Je obtížné přesně stanovit režim příjezdů a 
odjezdů návštěvníků areálu. Lze očekávat, že po většinu doby bude provoz vyvolaný 
návštěvou areálu malý. Bude se jednat o návštěvníky menších akcí, kdy počet příjezdů a 
odjezdů ze všech směrů nepřesáhne 100 jízd tam a 100 zpět (tj. cca 50 jízd po ulici Na Vinici 
a 50 jízd po ulici Olbrachtova), a to nepravidelně rozložených v průběhu celého dne (cca 8,00 
– 21,00). Největší dopravní zátěž lze očekávat při velkých sportovních utkáních. Tato utkání 
lze očekávat 1 – 2 x týdně, spíše však o něco méně. Pro potřeby dalších výpočtů je nicméně 
uvažováno s nejnepříznivější variantou. Režim příjezdů a odjezdů za takovýchto akcí bude 
spočívat v postupném zaplňování všech parkovacích míst o celkové kapacitě 179 vozidel 
v průběhu cca 1 hod před začátkem akce a naopak nárazové opouštění parkoviště po jejím 
ukončení. Pořádání takovýchto akcí lze očekávat mezi 5,00 a 21,00 hod. Vzhledem 
k situování jednotlivých parkovacích míst lze přitom počítat, že ulicí Olbrachtova bude 
projíždět 78 vozidel a ulicí Na Vinici cca 101 vozidel. Nepatrný podíl bude činit také doprava 
spojená s obsluhou provozu areálu (automobily zaměstnanců, zásobování atd.). 

 
Navýšení dopravy vlivem provozu areálu 
trasa počet jízd OA počet jízd 

LNA 
počet jízd 

TNA 
běžný provoz 

cca 5 dní v týdnu
velké sportovní akce 

cca 2 dny v týdnu 
  

Olbrachtova 2 x 50 2 x (78+ 20*) zanedbatelné 
množství 

zanedbatelné 
množství 

Na Vinici 2 x 50 2 x (101 + 20*) zanedbatelné 
množství 

zanedbatelné 
množství 

Poznámka: jedná se o velmi konzervativní odhad, jelikož se budou vyskytovat i dny prakticky s nulovým 
provozem; s pořádáním velkých utkání bude spojen příjezd několika autobusů, jedná se však o zanedbatelný vliv 
* = doprava v průběhu dne před zahájením sportovní akce 

 
B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Posuzovaný areál je z emisního resp. imisního hlediska tvořen halou a bazénem, které 

jsou vytápěny vlastní plynovou kotelnou, otevřený parkovací objekt a parkovací plochou na 
úrovni terénu resp.určitým množstvím automobilů, které sem budou v určitém režimu 
přijíždět po dvou přístupových trasách (ulice Na Vinici a Olbrachtova), zajedou sem a vypnou 
motory. Naopak při odjezdu bude docházet k zažehnutí motorů (= zvýšené emise), krátkému 
pojezdu po parkovišti a následnému opuštění parkovišť. Vliv zásobování areálu lehkými 
nákladními automobily bude zanedbatelný. 

 
Bodové zdroje znečištění 
Součástí areálu budou dvě kotelny na zemní plyn. 
Zdroj znečištění ovzduší představují čtyři kotle se samostatnými komíny – Viessmann 

Vitocrossal 300 – 370 kW a Viessmann Vitoplex 100 – 405 kW u zimního stadionu a 
Viessmann Vitocrossal 300 – 225 kW a Viessmann Vitoplex 100 – 225 kW u plaveckého 
bazénu. U všech kotlů se počítá s hořáky Weishaupt řady Low Nox - splňují třídu 3 EN676. 
Průměr komína bude činit 250 – 300 mm. Kotle budou krýt pološpičkové a špičkové zatížení. 
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Celková roční spotřeba zemního plynu u všech čtyř kotlů bude činit cca 259.931 m3. 
Provoz po dobu od 1300 do 2400 hodin při jmenovitém výkonu. 

Pro účely rozptylové studie byly použity emisní hodnoty dodané projektantem systému 
vytápění, které přesně odpovídají danému typu hořáků a kotlů resp. danému systému 
kogenerace (viz následující tabulka). 

 
Emisní vydatnost: hořáky Viessmann Vitocrossal a Viessmann Vitoplex 
 CO NOx TZL 

mg/m3 
emise garantované (dle EN 676 a DIN 4702 T8) 100 80 10 
emise měřené (maximální hodnoty) do 20 do 70 < 1 

 
Chladící zařízení není za běžných provozních podmínek zdrojem žádných škodlivin či 

nebezpečných odpadních látek. Použité chladivo nenarušuje ozónovou vrstvu a ve smyslu 
zákona č. 86/95 Sb. o ochraně ozónové vrstvy Země je považováno za ekologicky nezávadné. 

 
Plošné zdroje znečištění 
Jediným plošným zdrojem znečištění ovzduší bude parkoviště. Během provozu zde 

nebudou žádné plošné zdroje typu skládka či manipulace s prašnými surovinami, trvalé 
stavební práce, atd. Pohyb na zmíněném parkovišti však nebude povahy parkoviště před 
nákupním centrem. Nebude zde docházet k nepřetržitému přesunu automobilů. Bude se jednat 
o jednorázové odjezdy a příjezdy spojené s pořádanými akcemi v multifunkční hale či 
s provozem plaveckého bazénu (detaily viz kapitola č. B.II.6. Nároky na dopravní a jinou 
infrastrukturu). 

Množství emisí vyprodukovaných během stání se dá extrapolovat od výše uvedených 
emisních limitů přibližně v poměru: množství emisí na 1 km jízdy při rychlosti 5 km/hod = 
množství emisí za 1 min stání. Jedná se o velmi konzervativní odhad, který s velkou rezervou 
pokrývá moment startování i sníženou účinnost katalizátorů v počátečních fázích jízdy po 
nastartování. 

Kvantifikace zdroje je uvedena v následujícím bodě v tabulce Výpočet roční emisní 
bilance zdroje. 

Během výstavby je třeba počítat se zvýšenou prašností vlivem zemních prací. Tento 
zdroj však nebude příliš významný, mimo jiné i proto, že se nachází v dostatečné vzdálenosti 
od obytné zástavby. Demolice objektu šaten, strojovny chlazení a basketbalové haly 
s ocelovou kostrou nebudou takového rozsahu, aby jejich provádění mělo výraznější vliv na 
koncentrace prachu v ovzduší. 

Skrývka zeminy a manipulace s ní za normálních podmínek s ohledem na značné 
nasycení vodou nebude doprovázena nadměrnou prašností. 

Ke zvýšení prašnosti může docházet při budování základů a vlivem pohybu stavebních 
mechanismů. V tomto případě je investor povinen snížit prašnost běžnými stavebními postupy 
(odstraňování nánosů bahna z vozovek, kropení prašných ploch, …). Vzhledem k rozsahu 
staveniště, stavebních prací i době lze tento zdroj považovat za nepříliš významný a navíc za 
snadno eliminovatelný. Přesto nesmí být podceněn. 

Výstavbu bude doprovázet přítomnost stavebních mechanismů (dozery, nakladače, 
nákladní automobily) spalujících ve svých motorech naftu. Emisní faktory pro naftové motory 
stavebních mechanismů podílejících se na výstavbě záměru (viz emisní faktory publikované 
Výzkumným ústavem motorových vozidel) uvádí následující tabulka. Množství emisí 
z výfukových plynů mechanizace podílející se na výstavbě vychází z očekávané spotřeby 
nafty na úrovni cca 150 ltr (1 ltr = 0,84 kg) za pracovní den.  
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Odhad plynných emisí ze spalování pohonných hmot stavebními mechanismy 
 CO NOx SO2 CxHy 

emise v kg/t paliva – nafta 50 35 10 15 
suma emisí v kg/den 6,3 4,41 1,26 1,89 

 
Výše uvedené hodnoty se týkají nejnepříznivější situace tj. doby, kdy budou probíhat 

zemní práce. V rámci celé výstavby se navíc bude jednat o krátký časový úsek trvající několik 
týdnů (po dobu zemních prací). 

 
Liniové zdroje znečištění 
Za liniové zdroje znečištění ovzduší je třeba považovat emise z automobilové dopravy. 

Bude se jednat o vliv působící jak během výstavby, tak během provozu haly. Množství 
automobilů, podílejících se na převozu substrátů resp. komponentů mimo zájmové území 
bude omezený a ve vztahu ke kvalitě ovzduší se bude jednat o zdroj zanedbatelné vydatnosti. 
Poněkud jiná bude situace ve fázi provozu areálu, kdy vedle „běžných“ dnů s nízkou 
frekvencí dopravy budou existovat krátkodobé události (příjezdy a především odjezdy 
návštěvníků), doprovázené větším množství emisí ze spalování pohonných hmot. Tento režim 
naznačuje, že zatímco příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím v lokalitě bude 
nevýznamný, krátkodobá maxima mohou být „zajímavější“. Obě tyto polohy modeluje 
rozptylová studie (viz příloha tohoto Oznámení). S ohledem na známé složení emisí při 
spalování pohonných hmot, jejich známé vlivy na zdraví resp. ekosystémy a legislativní 
limity má prakticky smysl zabývat se pouze koncentracemi NOx resp. NO2. Pro dokreslení 
situace je nicméně součástí rozptylové studie také model disperze CO, sumy uhlovodíků 
(CxHx) a benzenu. 

Je však třeba zdůraznit, že se nebude jednat o vnesení zcela nového zdroje. Již 
v současné době totiž v území funguje stávající zimní stadion a realizací záměru tak dojde jen 
k nepříliš významnému navýšení vyvolané dopravy. Velká většina této dopravy zde již je. 

Dopravní intenzity a režim provozu na parkovištích jsou uvedeny v kapitole č. B.II.6. 
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. Tento odhad dopravních intenzit je třeba 
považovat za značně konzervativní. Realita bude pravděpodobně výrazně lepší. Zásobování 
areálu lehkými nákladními automobily bude nepravidelné, v každém případě se však bude 
jednat o zanedbatelné množství v řádu jednotek za den. Do výpočtu tyto hodnoty nejsou 
zahrnuty. Informace o pozaďových imisních koncentracích jsou uvedeny v kapitolách č. 
B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu resp. C.1.2. Ovzduší.  

K výpočtu emisní bilance byly použity emisní faktory publikované na serveru MŽP. 
Bylo přitom uvažováno s rovinatým terénem (sklon 0%), rychlostí jízdy 40 km, složení 
vozového parku EURO 3 (70 %), EURO 2 (30 %), výpočtový rok 2010. Ohledně rychlosti 
jízdy je zřejmé, že minimálně v některých úsecích bude vyšší než 40 km/hod, vzhledem na 
nejzatíženější moment, tj. hromadný odjezd aut po ukončení sportovní akce, však v průměru 
tato rychlost odpovídá. U většiny škodlivin jsou navíc pro tuto rychlost emisní faktory vyšší 
než u rychlosti 60 km/hod (= více konzervativní výstupy z rozptylové studie). Také 
uvažované složení vozového parku je s velkou pravděpodobností „horší“ než skutečné. 

 
Emisní faktory 

 látka  EURO 3 EURO 2 
40 km/h 5 km/h 40 km/h 5 km/h 

OA 

CO 

g/km 

0,4900 2,1592 0,6957 3,0428 
NOx 0,1659 0,2604 0,3871 0,6063 
benzen 0,0028 0,0097 0,0042 0,0144 
CxHy 0,0713 0,3428 0,1071 0,5065 
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PM10 0,0005 0,0007 0,0005 0,0007 

LNA 

CO 0,2520 --- 0,4537 ---
NOx 0,4589 --- 2,1414 ---
benzen 0,0015 --- 0,0027 ---
CxHy 0,1078 --- 0,1940 ---
PM10 0,0533 --- 0,1159 ---

TNA 

CO 3,7188 --- 4,5054 ---
NOx 2,1613 --- 15,1556 ---
benzen 0,0196 --- 0,0244 ---
CxHy 1,3453 --- 1,6736 ---
PM10 0,2606 --- 0,4641 ---

Poznámka: hodnoty viz server MŽP, vycházející z výpočtů pomocí SW MEFA 
 
Výpočet roční emisní bilance zdroje 
 NOx 

kg/rok 
CO 

kg/rok 
PM10 
kg/rok 

benzen 
kg/rok 

CxHy 
kg/rok 

přístupové komunikace Olbrachtova  2,67 5,84 zanedbatelné 0,036 2,56 
přístupové komunikace Na Vinici 2,67 5,84 zanedbatelné 0,036 2,56 
parkoviště kolem budov 46,3 244 zanedbatelné 1,1 44,4 
parkovací objekt 35,8 188 zanedbatelné 0,85 34,3 
plynové kotelny zimní stadion 12,0 3,44 zanedbatelné zanedbatelné zanedbatelné
plynové kotelny bazén 6,1 1,76 zanedbatelné zanedbatelné zanedbatelné
celkem 105,54 448,88 zanedbatelné 2,022 83,82 
Poznámka: v případě přístupových komunikací je emisní bilance vztažena k úsekům ulic Na Vinici a 
Olbrachtova, a to až po ulici Husova 

 
B.III.2. Odpadní vody 
 
1. Dešťové vody 
Odvodnění objektu je navrženo oddílnou kanalizací. Dešťové odpadní vody ze střechy 

budou samostatně svedeny do stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do řeky Labe, 
které protéká podél západní hranice areálu. Je třeba poznamenat, že neznečištěné dešťové 
vody ze střech a parkovišť nelze ve smyslu § 38 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění 
považovat za vody odpadní. 

 
Nakládání s dešťovými vodami – zimní stadion 
V areálu zimního stadionu je v současné době funkční dešťová kanalizace, do které jsou 

napojeny střechy budov a odvodnění zpevněných ploch. Tato kanalizace bude využita, pouze 
v nové komunikaci podél západní strany stadionu, kde dochází v rámci rekonstrukce k úpravě 
ukončení zastřešení a k posunu obrysu budovy, je navržena nová dešťová kanalizace 
nahrazující stávající stoku. Tato kanalizace bude zaústěna do stávající hlavní stoky, vedené 
pod budovou ubytovny západním směrem k řece Labi. Hlavní stoka v současné době odvádí 
dešťové vody z celého areálu, napojení navrhované kanalizace proto nebude znamenat 
zvýšení jejího zatížení. V rámci stavby nové dešťové kanalizace podél západní strany zimního 
stadionu bude provedeno přepojení stávající dešťové kanalizace napojující východní stranu 
zimního stadionu. Stávající dešťovou kanalizaci, která vede podél východní a severní strany 
zimního stadionu není nutno měnit. 

V rámci řešení odvodnění budovy plaveckého bazénu je do navržené dešťové kanalizace 
zaústěna jihovýchodní část střechy, která je situována nevhodně pro vsakování do podloží – 
odtok z této části střechy je směrován mezi budovy areálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
minimální plochu, pouze 380 m2 a tedy i odtok je poměrně malý – pouze 5,5 l/s, nebude toto 
navýšení odtoku znamenat přetížení stávající dešťové kanalizace. 
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V rámci řešení odvodnění zimního stadionu je navržena dešťová kanalizace DN 300, o 
celkové délce 73m. 

Odtoky dešťových vod ze zpevněných ploch po rekonstrukci zimního stadionu bude 
navýšen pouze o výše uvedenou část plochy střechy plaveckého bazénu. Proto i kapacita 
stávající dešťové kanalizace areálu je vyhovující. 

 
Nakládání s dešťovými vodami – plavecký bazén a parkovací objekt 
Dešťové vody ze střech nových budov budou v případě parkovacího objektu zcela a 

v případě bazénu z převážné většiny odváděny do vsakovacích objektů a likvidovány vsakem 
do podloží. Pro odvedení dešťových vod jsou navrženy krátké svody, zaústěné do koncových 
šachet vsakovacích objektů. Vsakovací objekty jsou navrženy jako štěrkové vsakovací zářezy 
šířky 1,5m hloubky 2 – 2,5m. 

 
Množství dešťových vod ze zpevněných ploch 
Výpočet je proveden dle ČSN 75 6760, EN 12056-3 
Výpočet je proveden pro plochy, u kterých dochází ke změně odvádění dešťových vod – 

střechy nově navržených budov. Ostatní plochy jsou v současné době odvodněny funkčním 
dešťovým odvodněním. Beze změn bude odvodnění stávajícího zimního stadionu, parkoviště 
před zimním stadionem a přilehlých zpevněných ploch. 

Výpočet odtoku dešťových vod je samostatně proveden pro plochy odvodňované do 
nově navrhovaných vsakovacích objektů a pro plochy zaústěné do dešťové kanalizace. 

Do vsakovacích objektů jsou odvodněny plochy převážné většiny střechy plaveckého 
bazénu a celá plocha parkovacího objektu. Výpočet je uveden v tabulce: 

typ plochy 
plocha 

[m2] součinitel déšť 
odtok 
[l/s] 

množství 
[m3] 

Parkovací objekt 941,0 0,9 160 13,6 8,1 
Bazén - severní vsakovací objekt 1040,0 0,9 160 15,0 9,0 
Bazén - západní vsakovací objekt 550,0 0,9 160 7,9 4,8 

Redukovaná plocha  2277,9 CELKEM 36,4 21,9 
Celková plocha  2531    

Do dešťové kanalizace je zaústěna menší část plochy střechy plaveckého bazénu o ploše 
380 m2, která není vhodně situovaná pro zaústění do vsakovacích objektů. 

Q = r . A . C  
r   =    intenzita deště v dané oblasti 

A  =   účinná plocha střech objektů 
C  =   součinitel odtoku 
Odtok při návrhové srážce bude: Q = 380 x 0,016 x 0,9 = 5,5 l/s 
Objem srážky bude:   V = 5,5 x 600 = 3,3 m3  
 
2. Splaškové odpadní vody (celý areál) 
Splaškové odpadní vody budou samostatně svedeny do stávající areálové splaškové 

kanalizace. V objektech se jedná o odvodnění splaškových vod ze sociálních zařízení, 
úklidových komor, umyváren, prodejen, občerstvení, restaurace a technologie. 

Pro napojení budov plaveckého bazénu a sportovní haly jsou navrženy dvě krátké stoky 
splaškové kanalizace DN 300, napojené na stávající stoku splaškové kanalizace DN 300 
v parkovišti před halou BIOS a v ulici Na Vinici před domem č.p. 25. Stoka pro napojení 
sportovní haly je vedena od místa napojení na stávající stoku v ulici Na Vinici před domem 
č.p. 25 východním směrem ke sportovní hale, kde je ukončena koncovou šachtou. Zde je 
navrženo napojení vnitřní kanalizace sportovní haly přípojkou DN 250. 
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Do výše popsaných navržených kanalizačních stok jsou zaústěny vnitřní kanalizace 
sportovní haly a plaveckého stadionu splaškovými kanalizačními přípojkami. Navrženým 
trubním materiálem pro stoky a přípojky bude kameninové kanalizační potrubí. 

 
Bilance splaškových odpadních vod 
Množství splaškových vod se více méně kryje se spotřebou vody. 
Průtok odpadních vod dle ČSN 756760 a ČSN 120-56-2 
multifunkční hala Qd  =  47,73 m3/den 
plavecký bazén  Qd  =  52,5 m3/den 
celkem      Qd  =  100,23 m3/den 
průměrný celodenní odtok              1,15566  l / s 
max. denní množství   Qm  = 16,995 l / s 
Znečištění splašků 
počet EO    EO  =   665,4 
BSK5     60,00 gBSK5/EO 
Celkové denní množství BSK5 v OV 39,9 kg.BSK5 / den 
nerozpustné látky NL   55,00 g.NL / EO 
Celkové denní množství NL  36,60 kg. NL / den 
Roční množství OV = Qd x 0,7 x 300  QR  = 21.048,3 m3 / rok 
Roční množství znečištění 
BSK5     9.222,2 kg.BSK5 / rok 
NL     8453,7 kg. NL / rok 
 
3. Technologické vody 
V areálu budou vznikat (stejně tak jako za současného stavu) odpadní vody 

z technologie chlazení. Jedinou kvalitativní změnou po průchodu technologií bude jejich 
„zahuštění“ vlivem odpařování v chladícím agregátu. 

Následující tabulka vychází z publikovaných údajů a uvádí kvalitativní charakteristiky 
vod z odluhu chladící technologie.  
 
Charakteristiky vody z odluhu chladící technologie 

pH tvrdost 
celková 

mmol / ltr 

m-alkalita 
mmol / ltr 

elektrická 
vodivost 
µS /cm 

Cl- 
mg / ltr 

PO4
3- 

mg / ltr 

8,6 3,5 3,15 844 56 pod 10 
 
Kvalita a množství vod vypouštěných z plaveckého bazénu 
Prací voda z filtrů: BSK5               max. 5mg/l 

CHSK               max. 10 mg/l 
Nerozpuštěné látky             500 mg/l 
Rozpuštěné látky             max. 600 mg/l 

Vypouštěná bazénová  CHSKMn    max. 10 mg/l 
Nerozpuštěné látky   max. 10 mg/l 
Chloridy    max. 150 mg/l 
Amoniakální dusík (N-NH4)  0,5 mg/l 
Volný chlór    0,3 – 1,1 mg/l 

Praní filtrů probíhá v průběhu cca 1 – 2 hodiny po ukončení provozu. Celkové množství 
technologické vypouštěné vody je cca 19 m3/den. 

Tyto vody budou po udělení souhlasného stanoviska správce kanalizací vypouštěny do 
splaškové kanalizace. 
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B.III.3. Odpady 
 
Výstavba 
S ohledem na stav projekční dokumentace lze pro období výstavby odhadnout pouze 

druhy odpadů, které vznikají při realizaci obdobných typů staveb. Nedá se však předpokládat, 
že by charakter i množství vzniklých odpadů mohly představovat problém s jejich 
zneškodněním. Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. 
Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Následující tabulka uvádí přehled předpokládaných odpadů vznikajících během 
výstavby: 

 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob  

využití/ 
odstraňování

02 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N AD1 // AD 10

08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky O/N AD1 // AD10

08 01 12 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 
01 12 O AD1 // AD10

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O AR 5 
15 01 02 plastové obaly O AR 5 
15 01 03 dřevěné obaly O AR 3 
15 01 04 kovové obaly O AR 4 
15 01 05 kompozitní obaly O AD1 // AR5 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné O/N AD1 // AD9 

AD10 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N AD1 // AD9 

AD10 
17 01 01 beton O AR 5 
17 01 02 cihly O AR 5 
17 01 03 tašky a keramické výrobky O AR 5 

17 01 06 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky O/N AD1 // AD9 

17 01 07 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem17 01 
06 

O 
AD1 // AR5 

17 02 00 dřevo, sklo, plasty  O AR5//D1 
+D10 

17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 
nebo nebezpečnými látkami znečištěné N AD1 // AD9 

D10 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N AD1 
17 04 05 železo a ocel O AR 4 
17 04 07 směsné kovy O AR 4 
17 04 10 kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet N AD1 // AR4 
17 04 11 kabely neuvedené pod číslem    17 04 10 O AR 4 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O AN 1 

17 06 03 izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky N AD1 // AR4 
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17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 O AD 1 + AD 9

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
kódem 17 08 01 O AD1 

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

 
N 

AD 1 + AD 9

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O AR 5 

20 01 01 papír a lepenka O AR 5  
20 01 02 sklo O AR 5 
20 02 01  biologicky rozložitelný odpad O AD1 // AR3 
20 03 01 směsný komunální odpad O AD 1 // AD10
20 03 03 uliční smetky O AD 1 

 
Odpady vniklé při stavbě budou odváženy na skládku odpovídající kategorie případně 

do spalovny komunálních či nebezpečných odpadů. 
Papír, kartony, sklo a kovový odpad budou odváženy k dotřídění nebo přímo ke 

zpracování. S obalovými materiály bude nakládáno v souladu se zákonem 477/2001 Sb., o 
obalech a o změně některých zákonů ( zákon o obalech ). 

Pracovníci realizující stavbu budou náležitě zaškoleni (a kontrolováni) o zákazu 
spalování jakéhokoliv substrátu majícího povahu odpadu na staveništi. 

 
Provoz 
Ve fázi provozu lze očekávat především vznik komunálního odpadu, nemajícího povahu 

nebezpečných opadů. V rozhodující míře se bude jednat o papír, plasty, sklo a biologický 
odpad (zbytky potravin atd.). Biologický odpad tvořený zbytky potravin bude až do okamžiku 
odvozu skladován v chladícím boxu. Následně bude likvidován na základě smlouvy se 
subjektem majícím oprávnění k této činnosti. Lze očekávat také vznik plastový a papírových 
obalů. 

Z nebezpečných odpadů lze očekávat zářivky, baterie, obaly znečištění nebezpečnými 
látkami (= především ropnými produkty), barvy atd. Nebude se však jednat o množství, která 
by vzhledem k existujícím kapacitám na likvidace představovala problém. 

Během provozu budou vznikat následující odpady: 
 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob  
využití/ 

odstraňování
13 01 10 nechlorované hydraulické minerální oleje N AR9 // AD9 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O AR5 
15 01 02 plastové obaly  O AD1 // AD10 
15 01 03 dřevěné obaly O AR 3 
15 01 06 směsné obaly O AD1 // AD10 
15 01 07 skleněné obaly O AD1 // N10 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N AD1// AD10 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N AD1 // AD9 

AD10 

16 02 13 vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek 
(zářivky, výbojky) N AD1 // AR5 + 

AD5 
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16 06 01 olověné akumulátory N AR 4 
16 06 02 nikl–kadmiové baterie a akumulátory N AR  4 
16 06 05 jiné baterie a akumulátory O AR 4 
17 02 00 dřevo, sklo, plasty O AR5// AD1 

+AD10 
19 08 09 směs tuků a olejů  z odlučovačů tuků obsahující 

pouze jedlé oleje a jedlé tuky 
O AR9 

19 08 10 směs tuků a olejů  z odlučovačů tuků neuvedených 
pod číslem 19 08 09 

N AD10 

20 01 01 papír a lepenka O AR 5 
20 01 11 textilní materiály O AD1 
20 01 02 sklo O AR 5 
20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchaní a stravoven O AN 13 
20 01 13 rozpouštědla N AR2 // D10 
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N AD 5 
20 01 25 jedlý tuk a olej  AR9 
20 01 27 olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N AD10 
20 01 29 detergenty N AR3 // D10 

20 01 33 
baterie a akumulátory, zařazené pod kódy 16 06 01, 
16 06 02 nebo pod kód 16 06 03 a netříděné baterie 
a akumulátory obsahující tyto baterie 

N 
AR4 // D5 

20 01 34 baterie a akumulátory neuvedené pod kódem  
20 01 33 O AR4 

20 01 39 plasty O AR5 // AD1+  
AD10 

20 01 40 kovy O AR 4 

20 02 01 
 
biologicky rozložitelný odpad 
 

O       AN 13 

20 03 01 směsný komunální odpad O AD 1 // AD10

20 03 03 uliční smetky O AD1 // AD 10 
20 03 99 komunální odpad  jinak blíže neurčený O AD1 // AD 10

Poznámka: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 
 

Způsob využívaní odpadů byl vyhodnocen dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů. 
A  - vlastní vyprodukovaný odpad (za vlastní vyprodukovaný odpad se považuje i odpad 

vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu pokud vznikl jiný odpad než 
odpad původní). 

 
Kódování způsobů nakládání s odpady 
 
Využívání odpadů : 

R1 Využití odpadu jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 
R2 Získání/regenerace rozpouštědel 
R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně 

biologických procesů mimo kompostování) 
R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 
R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
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R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětovného využití olejů 
Odstraňování odpadu: 

D1  Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 
D2  Úprava půdními procesy 
D5  Ukládání do speciálně technicky provedených skládek 
D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 

produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů 
uvedených pod označením D1 až D12 

D10 Spalování na pevnině 
Ostatní: 

N1   Využití odpadů na terénní úpravy 
N10  Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) 
N13  Kompostování 
N18  Zpracování elektroodpadů 

 
Nevratné obaly budou separovány (odděleně papír, plasty, sklo) a poté odváženy k 

recyklaci.  
Produkce výše uvedených odpadů nebude klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. Při 

výrobě bude vznikat pouze malý objem nebezpečných odpadů. 
Nakládání s odpady bude provozovatel jakožto původce odpadů řešit na základě smluv s 

oprávněnými osobami. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné legislativy (zákon č. 
185/2001 Sb., vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.). Zejména se bude jednat o 
evidenci odpadů či hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady. Smlouva s příslušnou firmou 
je uzavřena již pro provoz stávajícího skladu.  

V maximální možné míře je třeba odpady recyklovat či je nabídnout k využití jinému 
subjektu.   

  
B.III.4. Ostatní 
 
1. Hluk 
 
1.1. Hlukové pozadí 
Výběr stavebního pozemku resp. zájmového území je vedle dobré dopravní dostupnosti 

dán i tím, že se na řešené lokalitě  již nachází stávající krytý zimní stadion a  sportovní hala 
Bios.  

Zájmové území je ohraničeno  tokem řeky Labe, areálem bývalých jatek a zástavbou 
rodinných domů. Vedle zimního stadionu a haly Bios se zde nachází objekt ubytovny, jejíž 
část je adaptována na  chráněné byty dále pak otevřené sportovní plochy a parkoviště.  

Příjezd do území je zajištěn místními komunikacemi v ulicích Olbrachtova a Na vinici. 
Tyto komunikace jsou napojeny  do ulice Husovy, kterou vede jedna z páteřních komunikací 
města Poděbrady.  

Hlukové pozadí je ovlivňováno především automobilovou dopravou na místních  
pozemních komunikacích a provozem stávajícího zimního stadionu.  Komunikace v obou 
ulicích využívají místní obyvatelé, nájemníci ubytovny  a návštěvníci  sportovišť. Vzhledem 
k nízké intenzitě provozu není hlukové pozadí v denní době významně negativně 
ovlivňováno. V noci je zatížení lokality hlukem na velmi nízké úrovni. Pouze území okolo 
napojení ulic Olbrachtova a Na vinici do ulice Husovy je zatíženo provozem na této  
frekventované komunikaci. 
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Provoz zimního stadionu ovlivňuje pouze své nejbližší okolí. Vzhledem k vysoké 
hlukové průzvučnosti jeho stěn a plošnému prosklení jednoduchými okny  má však jeho 
provoz na obyvatele nejbližších nemovitostí nesporně rušivý vliv. 

Areál bývalých jatek je v současnosti využíván extenzivně a neexistují v něm výroby 
s významnými technickými zdroji hluku  

V zájmovém území není plánována žádná další velká investice. 
 
1.2. Hluk  v průběhu výstavby 
Jedná se o zdroje hluku, které akustickou situaci v území ovlivňují dočasně  v průběhu 

výstavby. Tyto zdroje mají z hlediska územní působnosti liniový a bodový charakter.  
Hluk šířící se ze staveniště  je závislý na množství, umístění, druhu a technickém stavu 

používaných strojů a zařízení, počtu jejich současných nasazení, charakteru prací a ve značné 
míře i na tom, zda se vedení stavby snaží hluk co nejvíce omezit. Navíc se hladina hluku mění  
v průběhů jednotlivých fází výstavby. Z výčtu těchto faktorů vyplývá, že přesnost odhadu 
hluku šířícího se z budoucího staveniště nemůže být příliš vysoká.  

Výstavbou bude doprovázet provoz následujících skupin mechanismů: 
- buldozery, rypadla a vrtné soupravy provádějící terénní a stavební práce (skrývku 

půdy, hloubení základů stavby) 
- nákladní vozidla určená k manipulaci s materiály (odvoz vytěžených substrátů, 

návoz materiálu) 
- kompresory, svářecí soupravy, brusky apod.  

Podle získaných údajů se ekvivalentní hladina akustického tlaku u první ze skupin 
pohybuje v rozmezí 100 až 115 dB, hodnota zbývajících se bude pohybovat mezi 70 - 100 dB 
ve vzdálenosti 1 m od obrysu stroje. 

Základní hygienický limit pro přípustnou ekvivalentní hladina akustického tlaku A na 
hranici nejbližší obytné zástavby v okolí areálu je dle § 11 odst. 7  nařízení vlády 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění stanoven na 
50 dB (A) v denní době a 40 dB (A) v noční době. Dle přílohy 3 část B téhož nařízení je pro 
hluk ze stavební činnosti přípustná korekce hygienického limitu v chráněném venkovním 
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to v závislosti na posuzované době. 
V době mezi 7 a 21 hodinou, kdy je prováděna naprostá většina stavebních prací, činí korekce 
+ 15 dB (A).  

Výše negativního ovlivnění okolí stavby hlukem bude záviset i na profesionalitě 
dodavatele stavby a úrovni jeho systému řízení, na zodpovědném výběru subdodavatelů a na 
kvalitě použitého strojového  parku.  Přesto lze – s ohledem na dosavadní zkušenosti 
s pohybem mechanismů a dobou jejich provozu při výstavbě obdobných areálů v ČR  - 
předpokládat, že v nejbližší obytné zástavbě nebudou  překračovány limitní hladiny hluku 
dané hygienickými předpisy.  

V rámci technických možností je vhodné časovat nejhlučnější etapy výstavby mimo 
období víkendů a vyloučit práci v nočních hodinách. 

 
Etapizace výstavby 
Navrhovaná stavba se bude realizovat pravděpodobně etapovitě, řešení stavby tuto 

možnost umožňuje. Objekt krytého plaveckého bazénu by se měl realizovat jako první. 
Následnou rekonstrukci a dostavbu stávajícího zimního stadionu lze dále rozdělit na několik 
etap, které v této chvíli není zadavatel schopen specifikovat. Případná etapovitost se bude 
pravděpodobně odvíjet od finančních možností investora.  

 
Budovy, které budou odstraněny (příloha č. 16 –situační plán demolic) 

- strojovna chlazení a šatny 



 Sportovní a kulturní centrum Ostende                                                     VIA service s.r.o. 

 34
 
 

- tělocvična a šatny 
- ubytovací buňky 

 
Nová výstavba 

- přestavba stávajícího zimního stadionu 
- výstavba plaveckého bazénu 
- výstavba patrových (otevřených) garáží 
- výstavba parkovišť 

 
1.3. Hluk v průběhu provozu 
V souvislosti s realizací záměru dojde ke změnám v rozložení stacionárních zdrojů 

hluku v území a  k určité, nikoliv však k významné změně v intenzitě související dopravy.  
Do zpracované akustické studie je  zahrnut provoz na místních silničních komunikacích 

a parkovištích v  zájmovém území, provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu a patrových 
otevřených garáží. Do modelované situace jsou přeneseny přesné rozměry staveb, jejich 
vzájemná dispozice. 
 

1.3.1. Doprava  
Za liniové zdroje hluku je třeba považovat hluk z automobilové dopravy na veřejných a 

vnitroareálových komunikacích v zájmovém území.  
V současné době dosahuje intenzita průjezdů v ulici Olbrachtova a ulici Na vinici 

celkové intenzity 330 přejezdů osobních automobilů denně (včetně přejezdů obyvatel obou 
ulic). Je obtížné přesně stanovit změnu režimu příjezdů a odjezdů návštěvníků dostavěného 
areálu. Lze očekávat, že po většinu doby bude provoz vyvolaný návštěvou areálu malý. Bude 
se jednat o návštěvníky menších akcí a návštěvníky krytého bazénu, kdy navýšení počtu 
příjezdů a odjezdů oproti současnému stavu nepřesáhne 100 jízd tam a 100 zpět (tj. cca 50 
jízd po ulici Na Vinici a 50 jízd po ulici Olbrachtova), a to nepravidelně rozložených 
v průběhu celého dne (cca 8,00 – 21,00). Největší dopravní zátěž lze očekávat při velkých 
sportovních utkáních. Tato utkání lze očekávat 1 – 2 x týdně, spíše však o něco méně. Pro 
potřeby dalších výpočtů je nicméně uvažováno s nejnepříznivější variantou. Režim příjezdů a 
odjezdů za takovýchto akcí bude spočívat v postupném zaplňování všech parkovacích míst o 
celkové kapacitě 179 vozidel v průběhu cca 1 hod před začátkem akce a naopak nárazové 
opouštění parkoviště po jejím ukončení. Pořádání takovýchto akcí lze očekávat mezi 5,00 a 
21,00 hod. Vzhledem k situování jednotlivých parkovacích míst lze přitom počítat, že ulicí 
Olbrachtova bude projíždět 78 vozidel a ulicí Na Vinici cca 101 vozidel. Nepatrný podíl bude 
činit také doprava spojená s obsluhou provozu areálu (automobily zaměstnanců, zásobování 
atd.). 

Navýšení dopravy vlivem provozu areálu viz tabulka v kapitole č. B.II.6. Nároky na 
dopravní a jinou infrastrukturu. V ulici Husova bylo uvažováno se 4000 přejezdů osobních 
automobilů a 200 přejezdy těžkých nákladních automobilů. 

 
1.3.2. Technické zdroje hluku 
Návrh technických zařízení odpovídá svou koncepcí základním platným českým 

normám‚ předpisům a směrnicím. 
- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
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Vytápění areálu 
V obou objektech budou instalovány dvě dvojice kotlů. Každá z dvojic bude složena 

z jednoho obyčejného a jednoho kondenzačního kotle. Všechny kotle budou přetlakové, 
V krytém bazénu budou instalovány kotle o výkonu 225 a 225 kW a ve sportovní hale o 
výkonu 405 a 370 kW.  Na všech kotlích budou hořáky typu Weishaupt. Hořáky všech kotlů 
budou opatřeny tlumiči hluku s maximálním útlumem 30 dB (A). Všechny kotle budou také 
opatřeny tlumiči spalin.  

Technická data viz příloha hlukové studie č. 15 
 
Chladící jednotky 
Základní koncepce je tvořena dvěma šroubovými kompresory typu SABCube . Tyto 

jednotky se vyznačují tím, že jsou umístěny v protihlukovém krytu, který zaručuje minimální 
hlučnost stroje – cca 75 dB(A). Výkon každého z kompresorů je navržen tak, aby pokryl 
potřebu chladu pro ledovou plochu při běžném provozu ( při výpočtu tepelného zatížení byl 
uvažován provoz ledové plochy od září do konce června) – viz výpočet dále. Při kvalitně 
provedené izolaci chladicí desky lze pro ledové plochy méně zatížených zimních stadionů 
uvažovat s tepelnými zisky cca 200 kW, při zvýšené potřebě chladu ( tepelná úprava ledu, 
hokejový zápas apod.) mohou tepelné zisky dosáhnout hodnot přes  300 kW. Navržené 
jednotky s kompresory SAB 120L VSD poskytují chladicí výkon 2x 200 kW při vypařovací 
teplotě -14°C a kondenzační teplotě +45°C. Každá z kompresorových jednotek je vybavena 
integrovaným měničem frekvence, který zaručuje vysokou energetickou účinnost zařízení i 
při snížené potřebě chladu. Při běžném provozu pracuje obvykle pouze jedna jednotka, při 
zvýšené spotřebě chladu je automaticky zapnuta jednotka další a to jen na takový výkon, který 
odpovídá aktuální spotřebě chladu. 

Z hlediska požadavků na stavební úpravy jednotky nemají žádné speciální požadavky a 
jsou umístěny přímo na betonové podlaze strojovny. 

Technická data viz příloha hlukové studie č. 13 
 

Vzduchotechnika 
Vzduchotechnika řeší návrh větracích a klimatizačních zařízení pro vnitřní prostory 

sportovních hal a zázemí. Návrh zařízení vychází z požadavků investora a dispozičního 
členění objektu. Požadavkem je vytvoření optimálního mikroklimatu jak pro diváky‚ tak i pro 
sportovce a účinkující. 

Zařízení bude v objektu rozmístěno do několika centrálních strojoven vzduchotechniky. 
Navržená zařízení budou pracovat s rekuperací tepla v rotačním výměníku tepla, (deskovém), 
pro úsporu provozních nákladů v zimním a přechodovém období. Nasávání do strojoven na 
úrovni bude z obvodové fasády objektu, výdech bude veden  nad střechu objektu. V areálu 
budou umístě následující větrací a klimatizační zařízení: 

- jednotka Bazén 1 - strojovna bazén 1. NP 
- jednotka Bazén 2 - strojovna bazén 1. NP 
- jednotka Šatny - strojovna bazén 1. NP 
- jednotka Hala ledová plocha - strojovna multifunkční hala 1. NP 
- jednotka Sportovní hala 1 - strojovna multifunkční hala 5. NP 
- jednotka Sportovní hala 2 - strojovna multifunkční hala 5. NP 
- jednotka Sauna - strojovna multifunkční hala 3. NP 
- jednotka Šatny blok zimní stadion - strojovna multifunkční hala 1. NP 
- jednotka Šatny blok sportovní hala - strojovna multifunkční hala 5. NP 
- jednotka Šatny blok zaměstnanci - strojovna multifunkční hala 1. NP 
- jednotka bowling - strojovna multifunkční hala 3.NP 
- jednotka Restaurace - strojovna multifunkční hala 1. NP 
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- jednotka Přípravna - strojovna multifunkční hala 3. NP 
- jednotka Občerstvení - strojovna multifunkční hala 3. NP 
- jednotka Komerční prostory 1 – v místě komerčního prostoru 1.NP 
- jednotka Komerční prostory 2 – v místě komerčního prostoru 2.NP 
- jednotka Komerční prostory 3 – v místě komerčního prostoru 2.NP 

Technická data viz příloha hlukové studie č. 14 
Optimální doba dozvuku bude řešena na úrovni dokumentace pro stavební řízení. 
 
2. Vibrace 
 
Vibrace během stavby, způsobené pojezdy a činností stavebních mechanismů a 

nákladních automobilů, nebudou vůči okolní zástavbě představovat významný zdroj. Stavba 
nebude vyžadovat žádné trhací práce.  

Provoz areálu nebudou vůči okolí provázen žádnými detekovatelnými vibracemi. 
Vliv vibrací lze obecně považovat za zanedbatelný. 
 
3. Záření 
 
Dostavbu ani provoz areálu nebude provázet žádné radioaktivní ani elektromagnetické 

záření. Nebudou zde instalovány žádné zdroje radioaktivního či ionizujícího záření, ani 
používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s 
obsahem radioaktivních nuklidů.  

Instalace či použití výkonných zdrojů neionizujícího elektromagnetického záření 
(vysílače, lasery či výkonné zdroje světla) se nepředpokládá. Trafostanice, která je 
nevýznamným zdroj elektromagnetického záření bude umístěna v technologicky izolovaném 
prostoru a nebude tudíž docházet k negativnímu ovlivnění zaměstnanců. 

 

 
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
 
C.1.1. Klima 
 
Podle Klimatického členění území ČR dle Quitta patří zájmové území do klimatického 

regiónu T2 - teplý a mírně suchý s průměrnou roční teplotou 8-9° C. Jedná se o řepařskou 
výrobní oblast - subtyp řepařsko-ječný a řepařsko-pšeničný. Průměrná roční suma srážek se 
pohybuje od 500 do 600 mm. 

Základní klimatická data platná i pro zájmové území: 
 

Průměrný měsíční úhrn srážek v mm 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 
32 29 36 37 70 80 80 63 45 42 38 38 590 

 
Suma teplot nad 10 oC – 2600 – 2800 
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 – 30 
Vláhová jistota 2 - 4 
Počet dnů s mlhou - 31,1 
Počet letních dnů – 50 – 60 
Počet mrazových dnů - 100 – 110 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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Počet ledových dnů – 30 – 40 
Průměrná teplota v lednu –2 až –3 oC 
Průměrná teplota v červenci 18 až 19 oC 
Srážkový úhrn ve vegetačním období – 350 – 400 mm 
Srážkový úhrn v zimním období – 200 – 300 mm 
Průměrná relativní vlhkost vzduchu - 77 
Průměrné roční trvání slunečního svitu - 1573 hod 
 

Oblast je celkově dobře provětrávaná a v kontaktu se zájmovým územím se nenachází 
žádné území se zhoršenými rozptylovými podmínkami.  
 
Odborný odhad větrné (stabilitní) růžice pro zájmové území (dle ČHMÚ) 
platná ve výšce 10 m nad zemí v % 

celková růžice 
 N NE E SE S SW W NW CALM součet 

součet 6,00 4,99 11,00 12,01 4,98 10,01 18,00 12,99 20,02 100,00
 

Převládající směry větru jsou tedy ze západního kvadrantu, poměrně významnou část 
však tvoří i větry jihovýchodní. 

 
C.1.2. Ovzduší 
 
Stále existující vliv na kvalitu ovzduší v intravilánu města mají poměrně četná lokální 

topeniště spalující převážně hnědé uhlí (VOC mající karcinogenní účinky). 
Na území bývalého okresu Nymburk je kvalita ovzduší sledována pouze na jedné stálé 

měřící stanici Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Rožďalovicích. Stanice je 
pozaďová, s reprezentativností v okrskovém měřítku (0,5 až 4 km). 
 
Průměrné denní koncentrace NO2 (µg/m3) 
měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
průměry 29,5 21,8 16,8 18,4 11,1 17,7 16,4 5,7 5,9 10,9 7,4 25,5 
maxima 68,0 49,0 72,0 28,0 24,0 43,0 33,0 19,0 20,0 21,0 23,0 61,0 

  
Průměrné denní koncentrace SO2 (µg/m3) 
měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
průměry 7,8 3,6 3,2 2,3 1,4 1,2 1,2 1,0 1,2 2,1 2,1 2,9 
maxima 30,2 12,1 9,1 8,0 3,8 3,4 3,2 3,2 3,1 6,3 5,4 7,9 

  
Následující tabulka je pouze orientační a uvádí výsledky jen z omezeného počtu měření 

(16 dní) v měsíci květnu roku 2004. 
 

Průměrné denní koncentrace PM10 (µg/m3) za rok 2004 
den 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
průměry 22,0 16,0 23,0 27,0 39,0 22,0 24,0 29,0 189,0 26,0 33,0 30,0 29,0 29,0 10,0 18,0
 

Dle generální rozptylová studie pro území Středočeského kraje jsou pro zájmové území 
modelovány následující imisní koncentrace: 

doba průměrování látka koncentrace v µg/m3 
24 hod PM10 16 - 20 
24 hod SO2 21 - 40 
1 hod CO 410 - 800 
krátkodobá max NO2 71 - 110 



 Sportovní a kulturní centrum Ostende                                                     VIA service s.r.o. 

 38
 
 

krátkodobá max VOC 51 - 70 
rok NO2 11 - 20 
rok NOx 21 - 35 
rok PAH 0,81 - 2 
rok PM10 3,1 - 10 
rok SO2 2,1 - 4 
rok VOC 2,1 - 3 
 

Město Poděbrady jakož i zájmové území leží na základě sdělení odboru ochrany ovzduší 
MŽP (O hodnocení kvality ovzduší – vyjmenované oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na 
základě dat z roku 2006) v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu v seznamu zákona 
č. 86/2002 Sb. Jedná se o problém „prachových částic“ frakce PM10 společný pro velkou část 
středních Čech. Samotné zájmové území je vzhledem k rovinatému terénu velmi dobře 
provětráváno. 

Okolí zájmového území je otevřené vůči převažujícím větrům a lze jej považovat za 
dobře provětrávané. Zhoršené rozptylové podmínky lze očekávat pouze krátkodobě a to na 
přelomu podzimu a zimy, kdy slábne síla větrů. Souhrnně lze kvalitu zájmového území 
hodnotit jako dobrou. 

Terénní radiační měření a následné stanovení radonového indexu stavebního pozemku 
provedla firma První příbramská s.r.o., Aloise Jiráska 260, Příbram IV. 

Terénní práce proběhly dne 2.12.2008. V lokalitě bylo odebráno 15 vzorků půdního 
vzduchu. Hodnoty av byly vyhodnoceny přístrojem LUK – 4, dávkový příkon gama záření byl 
měřen radiometrem RP – 103, ve spojení se sondou FS – 10. Kategorie pronikání radonu 
z podloží do stavby je kombinací objemové aktivity radonu a plynopropustnosti základových 
půd. Pro středně propustné pokryvné vrstvy se střední hodnotou Q75 = 5 kBq/m3 je určen 
nízký radonový index. Výstavba objektů nevyžaduje ochranná protiradonová opatření, 
postačují kvalitně provedené hydroizolace. 

 
C.1.3. Voda 
 
C.1.3.1. Podzemní vody 
 
Základní údaje o hydrogeologii byly čerpány ze Surovinové studie okresu Nymburk, 

Souboru geologických a účelových map – ČGÚ a Základní hydrogeologické mapy ČR. 
Hydrogeologické poměry jsou patrné z následující mapy. 

 
C.1.3.1.1. Hydraulické vlastnosti hornin zájmového území, typy kolektorů a jejich 

kvantitativní charakteristiky 
Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území do méně významné 

vodohospodářské oblasti rajónu 4360 – Labská křída. 
Jedná se o plošně značně rozsáhlý rajón (2.472 km2), který do zájmového území 

zasahuje od severu svým okrajem. Jediný významný kolektor podzemních vod se vytváří 
v bazálních sedimentech cenomanského stáří. V cenomanském kolektoru se vyskytují prosté 
podzemní vody a minerální proplyněné vody. Hladina podzemní vody je napjatá a pokud je 
proplyněna a není ovlivněna čerpáním, má positivní artézský přetok (vytéká samovolně na 
povrch). Kolektor je kryt mocným nepropustným nadložím turonských sedimentů a jeho 
zranitelnost je nízká. Zásoby podzemních vod kolektoru jsou v zájmovém území či jeho 
okolí omezené a nikde na ně nejsou vázány minerální vody. 

Hydrologické poměry zájmového území jsou určeny několika základními faktory: 
hustotou povrchové vodní sítě a intenzitou průtoku, četností atmosférických srážek 
v infiltrační zóně, modelací terénu, odtokovými poměry, zrnitostním charakterem, mocností 
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pokryvných vrstev a jejich retardační schopností, typem skalního podloží, hloubkou a 
intenzitou jeho porušení zvětrávacími procesy, tektonikou a mikrotektonikou. 

 Hlavním tokem oblasti, 
tvořícím osu povrchové vodní 
sítě je Labe, vzdálené od 
lokality asi 0,2 km 
jihozápadně. Řeka rovněž, na 
dolní erozní bázi, představuje 
osu drenáže podzemních vod. 
Zkoumaná lokalita byla a je 
z hlediska hydrogeologického 
tokem Labe výrazně ovlivněna. 
Zájmové území lze 
charakterizovat jako struktury 
průlinových podzemních vod  
v sedimentech nad úrovní 
erozní základny (v přímé 
hydrogeologické spojitosti 
s povrchovým tokem) a 
jednoduché struktury 
puklinových podzemních vod 
pod úrovní erozní základny, 
vytvářející v puklinovém 
systému přípovrchového 
zvětrání skalního podloží 

nespojité zvodnění. Propustnost fluviálních, písčitých sedimentů lze hodnotit jako dosti silně 
až silně propustnou (Klasifikace hornin podle propustnosti, J.Jetel, 1972), s předpokládaným 
koeficientem filtrace  K = 5.10-4 až 5.10-3 m/s. Skalní podloží je průlinově téměř nebo zcela 
nepropustné. 

Mělká zvodeň podzemní vody byla v rámci hydrogeologického průzkumu zastižena 
třemi průzkumnými sondami  (vyjma sondy J3) v hloubce  2,50 m až 3,40 m, na kotě 184,20 
m n.m. resp. 184,70 m n.m. 
 

C.1.3.1.2. Termominerální vody 
V zájmovém území se nevyskytují žádné vývěry termominerálních vod.  
Prameny minerálních vod ve vlastnictví Státní lázně Poděbrady se nacházejí při SV 

okraji Poděbrad, prameny ve vlastnictví Poděbradky - dva vrty mezi Labem a železniční tratí 
a dva vrty u Hořátev, jeden vrt v soukromém vlastnictví v Koutech a jeden vrt v soukromém 
vlastnictví v Třebestovicích. Ložiska minerálních vod jsou v hloubce 77 - 94 m. Jedná se o 
artézkou podzemní vodu, uzavřenou v cenomanských pískovcích z období svrchní křídy. 
Voda je sycena oxidem uhličitým přírodního původu. Kromě Poděbrad se tato kyselka 
vyskytuje i v Nymburce, Sadské, Velkém Oseku a Velence. 

Celé zájmové území jakož i celé široké okolí Nymburka a Poděbrad je součástí 
ochranného pásma II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Poděbrady a Sadská. 
Využití území v tomto prostoru se řídí ustanoveními §37 zák.č. 164/2001 Sb., o přírodních 
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a 
lázeňských místech …. (Lázeňský zákon) a usnesením vlády č.127 ze dne 2. června 1976. 

 
C.1.3.1.3. Pramenné jevy 
V prostoru uvažované výstavby, či poblíž, se nenachází žádný vývěr podzemní vody.  

1. většina zájmového území - průlinovo-puklinový kolektor 
v pískovcích s plochami slepenců, při bázi s prachovci a jílovci 
(korycanské vrstvy) 
2. levý břeh a tok Labe – predispozice výše zmíněného kolektoru a 
kolektoru průlinového ve fluviálních hlínách, pískách až 
štěrkopískách kvartéru (holocén až pleistocén)
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C.1.3.1.4. Umělé hydrogeologicky významné objekty 
V prostoru uvažované výstavby se žádné hydrogeologicky významné objekty 

nenacházejí. 
 
C.1.3.1.5. Využití podzemních vod 
Podzemní vody zájmového území nejsou využívány. 
 
C.1.3.2. Povrchové vody 
 
C.1.3.2.1. Hydrografie 
Hydrologicky náleží území do povodí Labe, přičemž záměr má být situován přímo na 

labském břehu na okraji městské zástavby. 
 Celé zájmové území je odvodňováno přímo Labem - číslo hydrologického pořadí je 1-

04-04-018. 
 
C.1.3.2.2. Vodní toky 
Řešená lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Labe. Hladina 

povodňového průtoku Q100 je v tomto místě na kótě 187,80 m n.m. ve výškovém systému 
Bpv. Navrhované objekty se budou nacházet mimo aktivní zóny záplavového území. Záměr 
nezasahuje do aktivní záplavy a jeho realizací nedojde k významné změně odtokových 
poměrů. 

K profilu 1.500 m pod křížením se silnicí Praha – Poděbrady jsou uváděny tyto průtoky. 
 
M denní průtoky 
M 30 60 90 120 150 180 210 240 270  300 330 355 364 
Q(m3/s) 157 108 82,9 67,1 55,7 46,7 39,7 33,4 28,1 23,2 18,3 13,4 10,2 
 
N leté průtoky 
N 1 2 5 10 20 50 100 
Q(m3/s) 340 449 601 721 844 1013 1145
 

 
Výřez z vodohospodářské mapy 
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Povodí toků zasahujících do zájmového území 
Číslo 

hydrologického 
pořadí 

Tok plocha dílčího povodí / 
celková plocha povodí 

k danému profilu 
(km2) 

1-04-04-018 Labe 5,16 / 9.060 
 
C.1.3.2.3. Vodní nádrže 
V zájmovém území či v jeho blízkém okolí se nenachází žádná přirozená plocha stojaté 

vody. 
  
C.1.3.2.4. Vodní hospodářství v zájmovém území 
V zájmovém území se nacházejí žádné podzemní či povrchové zdroje pitné vody ani 

jiné vodohospodářsky významné objekty. 
Okolní městská zástavba je plně zásobována městským vodovodem a je odkanalizována 

na městskou ČOV. 
 
C.1.4. Půda 
 
Dotčené pozemky se nacházejí na katastrálním území Kladno a v katastru nemovitostí 

jsou uváděny v kategorii „ostatní“ případně „zastavěná plocha a nádvoří“. Vlivem realizace 
záměru tudíž nedojde k záboru ZPF či PUPFL. 
 

C.1.5. Geofaktory životního prostředí 
 
C.1.5.1. Geomorfologické členění a charakteristika zájmového území 

 
provincie  Česká vysočina 
subprovincie  VI Česká tabule 
oblasti    VIB Středočeská tabule 
celku     VIB-3 Středolabská tabule 
podcelku     VIB-3A Nymburská kotlina 
okrsku       VIB-3A-a Sadská rovina 

 
Slánská tabule je akumulační rovinou, vytvořenou akumulační činností Labe a přítoků 

na turonských slínovcích a písčitých slínovcích, zakrytých většinou kvartérními říčními 
sedimenty. Charakteristické jsou nízké pleistocénní říční terasy, široké nivy s opuštěnými 
říčními meandry, pokryvy a přesypy navátých písků, místy zarovnanými slínovcovými 
povrchy, a to zejména v okolí svědeckých vrchů a vyšších okrajových svahů. 

(data viz Demek a kol. 1987) 
Sportovně kulturní areál je situovaný v lokalitě Ostende, v jihozápadní části Poděbrad, 

v blízkosti basketbalové haly a fotbalového hřiště. Areál leží asi 0,1 km severovýchodně od 
toku Labe. 

Orograficky je lokalita řazena (dle Czudka et al. 1972) k České tabuli. Její morfologie 
závisí především na litologickém vývoji křídových hornin, tektonických poměrech, působení 
řeky Labe a jeho přítoků. Terénní facie zkoumaného území vykazuje charakteristické znaky 
polabské nížinné oblasti, na okraji nebo za okrajem říční nivy. Průběh terénního reliéfu je 
převážně rovinný, významně formovaný sedimentační činností řeky, s nevýraznou expozicí 
k západu až severozápadu. Nadmořská výška širšího území se pohybuje v intervalu 186,00-
190,00 m n.m.  
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Lokalita je součástí formací mezozoika České křídové pánve. Na území  Poděbrad a 
v jeho okolí hlouběji probíhající skalní podloží budují diageneticky zpevněné sedimenty 
sladkovodního a mořského cenomanu: kvádrové, křemité, místy glaukonitické a jílovité 
pískovce, písčité slepence, místy jílovce a slínovce. Cenomanské vrstvy jsou na většině území 
překryty sedimenty jizerského (jihozápadně také bělohorského) souvrství, budovaného 
střednoturonskými slínovci, prachovci a vápenci. Pokryvné vrstvy tvoří jílovitá až 
jílovitopísčitá eluvia, kvartérní uloženiny - náplavové písky  až písčité štěrky a písčité jíly, 
místy eolické sedimenty – spraše, sprašové hlíny a naváté písky, deluviální jílovitopísčité 
hlíny. V zástavbě a její blízkosti předpokládáme výraznější výskyt antropogenních, 
nehomogenních navážek, blíže k řece také protipovodňové násypy a zásypy. 

 
C.1.5.2. Geologické poměry zájmového území 
Skalní podloží zájmového území je budováno pánevními sedimenty svrchní křídy, 

horninami středního turonu, blíže vrstvami jizerského souvrství. Mocnost sedimentů středního 
turonu a nejnižšího svrchního turonu je až 400 m. Podložní vrstvy v lokalitě tvoří písčité 
slínovce v různém stupni zvětrání. Ty jsou překryty fluviálními sedimenty, charakteru písku 
s příměsí jemnozrnné zeminy, s ojedinělými valounky křemene o velikosti do 1,5 cm a hlinité, 
jemnozrnné písky s proložkami silně písčité hlíny. Pokryvné vrstvy lokality tvoří „pohřbený“ 
humózní horizont a různé mocné, nehomogenní navážky, zvyšující původní, častěji 
zaplavovaný terén. 

Horniny skalního podkladu 
Střední turon (jizerské souvrství) - podložní sedimenty zkoumané lokality budují 

šedozelené až zelenošedé, písčité slínovce, zastižené všemi průzkumnými sondami v různém 
stupni zvětrání.  Polohu mírně zvětralých, písčitých slínovců, středně až značně rozpukaných, 
tence deskovitých, úlomkovitě až kusovitě rozpadavých, s prolohami velmi zvětralými, jsme 
zastihli od hloubky 3,80 m-4,80 m (od koty 182,60-185,45 m n.m). Místy na plochách 
odlučnosti jsou znatelné rezavě hnědé povlaky Fe oxidů.  Od hloubky 3,25 m-4,30 m jsou 
slínovce velmi zvětralé, značně rozpukané, úlomkovitě rozpadavé, tence deskovité, s hojnými 
rezavě hnědými povlaky Fe oxidů na puklinových plochách.  Mocnost velmi zvětralých 
slínovců je 0,30-0,60 m. Slínovce zcela zvětralé, charakteru šedého až šedozeleného, 
písčitého jílu pevné konzistence, se střípky velmi zvětralého slínovce o velikosti do 2 cm jsme 
zastihli od hloubky 2,30 m resp. 3,70 m (od koty 183,60-187,85 m n.m.). Mocnost jílovitých 
eluvií je 0,15 m až 1,80 m.   

Nesoudržné zeminy kvartéru 
Fluviální sedimenty - byly odkryty třemi průzkumnými sondami, J1, J2,J4, od hloubky 

1,30-2,30 m (od koty 185,45 resp. 186,10 m n.m.),  do hloubky 3,10 m až 3,70 m. Náplavové 
sedimenty mají charakter: 

a) světle hnědých, slídnatých, jemnozrnných hlinitých písků s proložkami silně písčitých 
hlín o mocnosti do 1 cm, 

b) světle hnědých, tmavohnědě smouhovaných, slabě písčitých. slídnatých jílů se střední 
plasticitou , 

c) žlutošedých, žlutohnědých až světle hnědošedých, jemně až hrubě zrnitých písků 
s příměsí jemnozrnné zeminy s ojedinělými, opracovanými valounky křemene o velikosti do 
velikosti 1 cm. 

Deluviální sedimenty - jsou v lokalitě reprezentovány hnědošedými, slabě humózními, 
slídnatými,  písčitými hlínami, se zbytky kořenového systému a drobnými valounky křemene 
a poloopracovanými střípky velmi zvětralého slínovce o velikosti do 1-1,5 cm. Písčitá složka 
je převážně jemnozrnná. Tato vrstva, o mocnosti 0,70-1,50 m, je zastižena od hloubky 0,70 m 
až 1,50 m (od koty 186,05 resp. 188,65 m n.m.). Deluviální sedimenty jsou promíšeny 
s hlinitými proložkami s vyšším obsahem humózní složky. 
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Antropogenní uloženiny - byly odkryty všemi průzkumnými sondami. Hlinitokamenité, 
písčitohlinité, štěrkopískové navážky málo až středně ulehlé a hlinitopísčité navážky tuhé 
konzistence byly v minulosti naváženy pro zvýšení terénu inundačního území v oblasti říční 
nivy nebo na její hranici. Mají mocnost 0,70 m až  1,50 m.  
 

 
Výřez z geologické mapy  
(žlutě – holocénní spraše a sprašové hlíny, šedá mřížka – prostor vytěženého štěrkopísku, modře – 
fluviální hlíny, hlinité písky až písky) 

 
C.1.5.3. Geodinamické procesy 
 
C.1.5.3.1. Říční a svahová eroze, akumulace 
Významná říční a svahová eroze se v zájmovém území nevyskytuje. Významné nejsou 

ani recentní akumulační procesy vlivem ukládání sedimentů. 
 
C.1.5.3.2. Svahové pohyby  
V zájmovém území se nenacházejí žádné sesuvy (viz registr sesuvných území Geofond 

ČR).  
 
C.1.5.3.3. Krasové jevy  
V zájmovém území nebyly pozorovány žádné krasové jevy. 
 
C.1.5.3.4. Zvětrávání  
V zájmovém území se nevyskytují výrazné lokality s fosilním větráním ani kaolinizací.  
 
C.1.5.4. Antropogenní procesy (důlní činnost, odvaly, skládky) 
Do zájmového území nezasahuje žádné poddolované území či jiné artefakty důlní 

činnosti (viz registr poddolovaných území Geofond ČR). 
 
C.1.5.5. Inženýrsko-geologické poměry 
Dle záměru investora má být v lokalitě vybudován krytý plavecký bazén a provedena 

rekonstrukce zimního stadionu včetně vestavby kulturního a administrativního zázemí. Pro 
geotechnické zhodnocení zkoumaného území a zjištění mechanicky významných 
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charakteristik zemin  v lokalitě byly, mimo odkryvných prací, provedeny laboratorní zkoušky. 
Zkoušky byly realizovány podle platných ČSN, či podle obecně uznávaných metodik. 

 
Laboratorní zkoušky mechaniky zemin a hornin 
V průběhu terénních prací byly pro účely geotechnického průzkumu odebrány 

z průzkumné sondy J1, z hloubkového intervalu 3,40-3,80 m, vzorky skalní horniny pro 
zkoušku pevnosti v prostém tlaku. Laboratorní analýzy zjistily přepočtenou pevnost v prostém 
tlaku 4,21 MPa a 25,05 MPa a určily zařazení zkoumaných vzorků do  rozmezí mezi třídami 
R3 a R5. 

 
Laboratorní zkoušky agresivity pevného a kapalného prostředí 
Z průzkumné sondy J1, z hloubky 3,40 m až 3,80 m jsme odebrali pevný vzorek  

horniny pro chemickou analýzu pro stavební účely a ze sondy J2 vzorek vody pro zjištění 
stupně agresivity kapalného prostředí na základové betony a ocel.   

Výsledky analýzy pevného vzorku  byly posuzovány  dle ČSN EN 206-1, tab.2  (Beton).  
Vzorek je dle této normy určen jako neagresivní chemické prostředí. 

Dle téže normy je analyzovaný vzorek vody zařazen do stupně agresivity kapalného 
prostředí XA1, jako neagresivní chemické prostředí.  

Agresivita kapalného prostředí na ocel byla posuzována dle ČSN 03 8375 (Ochrana 
kovových potrubí – agresivita vod na ocel). Vzhledem ke zjištěné vysoké mineralizaci vzorku 
a tím i hodnotě vodivosti nad 430 µS.cm-1 (1350 µS.cm-1) je agresivita určena stupněm IV, 
jako velmi vysoká.  

 
Geotechnické charakteristiky základových půd 
Při geotechnickém zhodnocení bylo vycházeno z výsledků nově provedených 

laboratorních zkoušek a terénních prací, z místních a normových charakteristik základových 
půd a zároveň z archivních výsledků polních zkoušek, prováděných v obdobných 
geologických poměrech.  

- Stejnorodou základovou půdu v lokalitě tvoří mírně zvětralé písčité slínovce (s 
položkami velmi zvětralými), zastižené všemi  průzkumnými  sondami od  hloubky 
3,80 m až 4,80 m. Uvedený typ základové půdy lze zařadit, dle ČSN 73 1001 
(Základová půda pod plošnými základy) do třídy R4.  

- Písčité slínovce velmi zvětralé, zastižené sondami od hloubky 3,25-3,40 m, lze zařadit 
do třídy R5. 

- Zcela zvětralé slínovce  charakteru šedého až šedozeleného, písčitého jílu, pevné 
konzistence, se střípky velmi zvětralého slínovce, můžeme zařadit do třídy R6 CS. 

- Nadložní sedimenty  jsou, od hloubky 1,30-2,30 m, zastoupeny fluviálními písky 
s příměsí jemnozrnné zeminy, středně ulehlými, s ojedinělými drobnými valounky 
křemene, které můžeme zařadit do skupiny zemin písčitých, třídy S3 S-F, hlinitými 
písky pevné konzistence, zařazenými do třídy S4 SM  a světlehnědými jíly se střední 
plasticitou (skupina zemin jílovitých), měkké až tuhé konzistence, zařazenými do třídy 
F6 CI. 

-  Deluviální písčité hlíny slabě humózní, pevné konzistence lze zařadit do třídy F3 MS, 
místy až MSO. 

Pro uvedené typy základových půd můžeme uvažovat směrné, normové charakteristiky: 
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Geotechnické charakteristiky soudržných, nesoudržných zemin a hornin skalního 
podloží 

Pozn.:   a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace 
 b) platné pro hloubku vetknutí 1,5 m a průměr vrtané piloty 100 cm 
 c) platí pro b=1 m 
 

Těžitelnost a vrtatelnost zemin a hornin 
Těžitelnost a vrtatelnost  zemin a hornin je určena dle jejich charakteru v souladu s ČSN 

733050 Zemní práce a dle klasifikace hornin pro vrtání pilot VC 800-2. Jednotlivé zeminy a 
horniny, které mohou být těženy v rámci zemních a vrtných prací,  zařazujeme: 
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Kvartér (pleistocén, holocén) 

hlína písčitá, slabě 
humózní, pevná, 
deluviální 

F3 MS 18,0 12 
15 

0,35 20 
40 

24 
29 

275   

jíl se střední plasticitou, 
fluviální, měkký (až 
tuhý)  

F6 Cl 
 

21,0 3  
 

0,40 8  
16 

17  
21 

50   

písek hlinitý, 
jemnozrnný, pevný 

S4 SM 18 5 
15 

0,30 0 
10 

28 
30 

225c)   

písek s příměsí 
jemnozrnné zeminy, 
středně ulehlý 

S3 S-F 17,5 12 
19 

0,30 0 28 
31 

180c)   

Mezozoikum – střední turon – jizerské souvrství 

slínovec zcela zvětralý 
do pevného  písčitého 
jílu 

R6 CS 18,5 8 
12 

0,35 22 
44 

22 
27 

200   

slínovec písčitý, velmi 
zvětralý, značně 
rozpukaný 

R5 23,0 
 

40 0,25   200 1250  

slínovec písčitý, mírně 
zvětralý, středně až 
velmi rozpukaný 

R4 23,5 150 0,20   400 1250  
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          typ zařazované zeminy nebo horniny ČSN 73 3050 VC 800-2 
navážka nehomogenní, středně ulehlá 
hlína písčitá, pevné konzistence 
jíl se střední plasticitou, měkký 
písek hlinitý, pevné konzistence 
písek s příměsí jemnozrnné zeminy a ojed. valounky do 1 cm 
slínovec zcela zvětralý do pevného jílu 
 
slínovec velmi zvětralý, značně rozpukaný 
slínovec mírně zvětralý, středně (až značně) rozpukaný 
 

2 
3 
2 
3 
2 

3 60% 
4 40% 

4 
4 30% 
5 70% 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
 

II 
II 
 

 
Pro založení navržených objektů je doporučeno spustit základovou spáru na stejnorodou 

a dostatečně únosnou základovou půdu - na mírně zvětralé písčité slínovce. Při uvažovaném 
způsobu založení na širokoprofilové piloty je třeba, aby byly tyto základové prvky vetknuty 
do skalního podloží alespoň 1,50 m. Vzhledem k zastiženým nesoudržným polohám 
fluviálních písků a vysoké hladině podzemní vody doporučujeme provádět hloubení vrtů pro 
piloty pod pažící suspenzí.  

Mělká zvodeň podzemní vody, probíhající v hloubce okolo 2,50-3,40 m (na kotě 184,20 
resp. 184,70 m n.m.), nevykazuje zvýšenou agresivitu na beton. Laboratorně byla zjištěna 
velmi vysoká útočnost kapalného prostředí na ocel. Je doporučeno zvýšit krytí armovací oceli 
a provést důkladné antikorozní nátěry ocelových konstrukcí, budou-li ve styku s podzemní 
vodou.  

Stěny krátkodobých výkopů do hloubky 1,50 m je doporučeno provádět ve sklon 3:1, 
hlubší výkopy je třeba pažit. 

  
C.1.5.6. Přírodní zdroje 
Zdroje vyhrazených nerostů (výhradní ložiska) jsou jako neobnovitelný zdroj a součást 

potenciálu území chráněna podle zákona 439/1992 Sb. (Horní zákon) před znehodnocením. 
 

 
Pozice ložisek a dobývacích prostorů 
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Do zájmového území nezasahuje žádné ložisko resp. chráněné ložiskové území. 

Nejbližšími takovýmito subjekty ložiskové ochrany jsou: 
- cca 1,2 km severně – prognózní dosud netěžené ložisko nevyhrazených nerostů 

(štěrkopísky) č. 937004102 Křečkov 
- cca 1,4 km západně (za řekou) - prognózní dosud netěžené ložisko nevyhrazených 

nerostů (štěrkopísky) č. 937004000 Kovanice – Písková Lhota 
- cca 1,3 km jižním směrem leží dobývací prostor č. 70199 Poděbrady - Kluk, 

štěrkopísky 
- cca 4,2 km JV směrem je nad ložiskem č. 3004000 Kluk – Poděbrady vyhlášeno 

CHLÚ č. 708990000 Kluk 
 
C.1.6. Fauna a flora 
 
Flora 
 
Potencionální přirozená vegetace zájmového území 
Zájmové území z hlediska regionálně fytogeografického členění leží v oblasti 

termofytika, fytogeografickén obvodu českého termofytika a fytogeografickém okrsku č. 11 
Střední Polabí. Podle geobiografického členění se v okolí nacházel na převážné části 
vegetační stupeň buko-dubový.  

Potenciální přirozenou vegetací zájmového území je Jilmová doubrava (Querco-
Ulmetum). 

Charakteristika 
Společenstvo jen zřídka zaplavovaných říčních niv v nížinách teplé klimatické oblasti, s 

optimem výskytu v nadmořských výškách pod 220 m/m. Je vázáno na pedogeneticky 
vyvinutější luzní, příp. glejové půdy (hnědá vega, hnědozemní glej) v širokých říčních 
úvalech. 

Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním 
(Quercus robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často 
hospodářsky silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus minor, U. laevis), typických dřevin tvrdého 
luhu, v poslední době naopak poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá 
(Tilia cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny 
měkkého luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre). 
Druhově bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji 
objevuje Swida sanguinea, ve vlhčích typech Padus avium, příp. Sambucus nigra. Bylinné 
patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí Ficaria bulbifera (ve vlhčích 
typech), Corydalis cava, Anemone nemorosa, Allium ursinum, příp. Leucojum vernum, 
Galanthus nivalis či Scilla vindobonensis.. Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou 
Aegopodium podagraria nebo Urtica dioica (poslední opět ve vlhčím křídle asociace). 
Mechové patro je většinou zanedbatelné. 

Náhradní společenstva 
a) lesní - kultury rychle rostoucích topolových hybridů, dubu červeného (Quercus 

rubrá), klenu (Acer pseudoplatanus), jasanu (Fraxinus excelsior), ojediněle smrku (Picea 
abies) nebo jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) aj. 

b) keřová - porosty Sambucus nigra na vlhčích stanovištích, na sušších společenstva 
svazu Berberidion, 

c) luční a pastvinná -Alopecuretumpratensis, vlhčí typy Arrhenatheretum elatioris, 
Lolio-Cynosuretum, Potentillo-Festucetum, 
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d) ruderální - Aegopodlon podagrariae, Arction, Polygonion avicularis, méně Agropyro-
Rumicion crispi, 

e) segetální - Fumario-Euphorbion, zčásti Panico-Setarion (Setario-Galinsogetum) a 
Caucalidion lappulae (Caucalido daucoidis-Conringietum orientalis, Euphorbio 
exiguaeMelandrietum noctiflori). 

Význam pro ochranu přírody a tvorbu krajiny 
Fragmenty jilmových doubrav, kdysi typických prvků říčních niv českého Polabí, patří 

dnes k silně ohroženým společenstvům. Podmínkou jejich existence je zachování přirozeného 
vodního režimu s občasnými záplavami. Odvodnění pozemků, doprovázené sníženou 
produkční potencí stanoviště, bude mít za následek vystřídání těchto společenstev 
dubohabřinami. Význam zachovaných porostů víceméně přirozeného složení lze vidět v jejich 
funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním vlivu na mezoklima území. Poskytují 
rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané krajině úrodných úvalových luhů a 
nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území. 

(údaje viz Neuhäuslová et al. 2001) 
 

Aktuální vegetace 
 
Stromové patro 
Zájmové území do lesa nezasahuje. V okolí uvažovaného místa realizace záměru rostou 

nepočetné vzrostlé dřeviny. Detailní informace je uvedena v kapitole C.1.7.6. Dřeviny 
rostoucí mimo les (§ 3, odst. g) resp. v kapitole D.1.2.5. Vlivy na floru a faunu , 3. Vlivy na 
lesní porosty a dřeviny rostoucí mimo les. 
 

Keřové patro 
Keřové patro není zastoupeno. 
 
Bylinné patro 
V podstatě celé území je tvořeno buď zpevněnými plochami, nepříliš udržovaným 

trávníkem, stávajícími budovami a cestami. Společenstvo rostlin je proto omezeno na běžné 
synantropní druhy bez ochranářského významu. 
 
Aktuální bylinná vegetace zjištěná v zájmovém území 
Čeleď Český název Vědecký název 
Violkovité (Violaceae) Violka vonná Viola odkryta 
Rdesnovité (Polygonaceae) Šťovík  Rumex sp. 
Bobovité (Fabaceae) Jetel luční Trifolium pratense 
Mořenovité (Rubiaceae) Svízel přítula Galium aparine 
Kopřivovité (Urticaceae) Kopřiva dvoudomá Urtica dioica 
Hluchavkovité (Lamiaceae) Hluchavka nachová Lamium purpurem 
Růžovité (Rosaceae) Ostružiník Rubus sp 
Hvězdnicovité (Asteraceae) Sedmikráska obecná Bellis perennis 

Podběl lékařský Tussilago farfara 
Pampeliška Taraxacum sp. 

Miříkovité (Apiaceae) Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria 
 

 
 
 
 



 Sportovní a kulturní centrum Ostende                                                     VIA service s.r.o. 

 49
 
 

Fauna 
 
Prakticky celé zájmové území je kompletně antropogenizované, tvořené buď stávajícími 

budovami a zpevněnými plochami v jejich okolí, místy zatravněnými. Jedinou výjimkou je 
dřevinný lem podél Labe, kam však nebude nijak zasahováno. 

 
Ptáci ( Aves ) 
Druh 395/92 Sb. Poznámka k výskytu 

v zájmovém území 
Porosty v areálu zimního stadionu 

Holub domácí (Columba livia f. domestica )   
Vrabec domácí (Passer domesticus)   
Kos černý (Turdus merula)   
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )   
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)   
Straka obecná (Pica pica)   
Strnad obecný (Emberiza citrinella)   
konipas bílý (Motacilla alba)   

 
Na řece se vyskytují běžné druhy vodních ptáků (kormoráni, volavky, kachny) bez 

přímé potravní či hnízdní vazby na zájmové území. 
 

Savci ( Mamalia ) 
Potkan (Rattus norvegicus    
Ježek ( Erinaceus spec. )   
Krtek obecný (Talpa europaea)   
Hraboš polní (Microtus arvensis )   

 
Žádný zvláště chráněný druh dle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb,., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v uvažovaném prostoru 
realizace záměru zjištěn a povaha biotopu ani nedává předpoklad jeho výskytu v budoucnosti.  

V zájmovém území nebyl zjištěn žádný druh obojživelníka či plaza. 
Celkově lze prostor uvažované realizace záměru považovat za území ze zoologického 

hlediska nevýznamné, v němž se příležitostně vyskytují především široce rozšířené druhy 
živočichů, jejichž populace v okrajových částech Poděbrad jsou dlouhodobě stabilní 
příp.jejich početnost obecně stoupá (kupř. straka).  

 
C.1.7. Chráněné oblasti přírody 
 

Přítomnost resp. nepřítomnost chráněných území byla zjišťována z následujících 
zdrojů: 

- Ústřední seznam ochrany přírody 
- Mapa přírodních parků ČR 
- Mapa chráněných území ČR 
- Kopecká & Vasilová (ed): Seznam zvláště chráněných území ČR k 31.12.2002 
- územní plán Statutárního města Kladna 
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Pozice záměru vůči nejbližšímu zvláště 
chráněnému územím 

C.1.7.1. Zvláště chráněná území (§ 14) 
V zájmovém území či v jeho 

blízkosti se ve smyslu zákona 
114/1992 Sb. nenachází žádné 
zvláště chráněné území (viz 
Ústřední seznam ochrany přírody). 
Nejbližším takovýmto územím je 
cca 5 km JV směrem národní 
přírodní rezervace Libický luh. 

Národní přírodní rezervace 
byla zřízena v roce 1985 na území 
o rozloze 410 ha k ochraně s řadou 
přirozených lesních společenstev, 
vyvinutých v závislosti na hloubce 
hladiny podzemní vody a 
periodicitě záplav, s tekoucí i 
stojatou vodou četných tůní v 
různém stupni zazemňovacího 
procesu, od otevřené vodní 
hladiny po mokřadní olšiny, a s 

druhově bohatými hygrofilními a mezofilními polabskými loukami. Národní přírodní 
rezervace je součástí Evropsky významné lokality Libické luhy.  

Naprostou většinu území zaujímají, na sušších místech dubohabřiny. Maloplošně jsou 
přítomny měkké luhy a mokřadní olšiny. Kromě lesů víceméně přirozeného charakteru s 
bohatší druhovou, věkovou a prostorovou strukturou a s vyšším podílem rozpadajících se a 
odumřelých stromů, zaujímají významnou plochu i jednodruhové stejnověké porosty zejména 
dubu letního (Quercus robur). 

Dalším prvkem významným z hlediska biodiverzity území jsou tůně a slepá ramena. 
Na dnešním stavu území se podepsala především regulace řeky Labe. Napřímením a 

zahloubením koryta přestal působit živel vodního toku, který byl zdrojem pravidelné tvorby a 
obnovy tůní, a tím maximální pestrosti stanovišť. Část sedimentů odtěžených při regulaci toku 
byla navíc uložena na území Libického luhu. Ještě na přelomu 19. a 20. století měl Libický 
luh spíše charakter měkkého luhu; převládali vrby, olše a topoly. V této době došlo k 
rozsáhlým výsadbám dubu, které daly základ současné podobě většiny lesních porostů. 
Vegetace řady tůní byla silně poškozena necitlivým rybářským hospodařením - vysazovaním 
býložravých druhů ryb a někde i chovem polodivokých kachen. Část luk byla v minulosti 
rozoorána, některé byly opuštěny, obojí mělo za následek postupnou degradaci. Po severním 
okraji rezervace vede dálnice D11. 

 
C.1.7.2. Přírodní parky (§ 12) 
Nikde poblíž zájmového území se nenachází žádný přírodní park. 
 
C.1.7.3. Chráněná ložisková území 
Do zájmového území nezasahuje žádné CHLÚ. Nejbližším takovýmto územím je zcela 

mimo kontakt se zájmovým územím cca 4,2 km JV směrem CHLÚ č. 708990000 Kluk. 
 
C.1.7.4. Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
V zájmovém území ani v jeho blízkosti se nenachází žádná chráněná oblast přirozené 

akumulace vod. 
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C.1.7.5. Natura 2000 (§ 3, odst. p) 
V zájmovém území či v jeho blízkosti se nenachází žádná evropsky významná lokalita 

(§ 45a) či ptačí oblast (§ 45e). 
Evropsky významné lokality 

(§ 45a) 
 
Nejbližší evropsky významnou 

lokalitou je evropsky významná 
lokalita CZ0214009 Libické luhy ve 
vzdálenosti cca 1,4 km JV směrem, 
zcela mimo kontakt se zájmovým 
územím. 

 
Ptačí oblasti (§ 45e) 
Nikde v okolí se nenachází 

žádná ptačí oblast. 
 
 

 
C.1.7.6. Dřeviny rostoucí mimo les (§ 3, odst. g) 
Dendrologickým průzkumem (ing. M. Bubenko, 2008) bylo zjištěno, že na řešené 

lokalitě se nalézají většinou stromy střední a nižší kvality. Výjimkou je pás starých, 
dožívajících, ale dosud kvalitních javorů stříbrných (Acer saccharinum) v prostoru podél 
komunikace mezi objekty a travnatým hřištěm. Dalším perspektivním stromořadím jsou 
mladé javory mléčné (Acer platanoides) a lípy velikolisté (Tilia platyphylla) na zemním valu 
před sportovní halou. Na protější straně hřiště se vyjímají dva kvalitní exempláře javoru 
mléčného. 

Podél chodníku mezi ubytovnou a halou a dále při ulici Olbrachtově jsou zaznamenány 
starší, dožívající aleje z topolů vlašských (Populus nigra ´Italica´). V centrální poloze mezi 
zimním stadionem a halou se nalézá skupina vyvětvených javorů mléčných průměrné kvality, 
včetně mohutného topolu vlašského a menší skupiny listnatých stromů (ořešák, topoly bílé). 
V severní partii při hraniční zdi jsou zaznamenány kvalitní trnovníky akáty (Robinia 
pseudoaccacia) 

Na západním okraji, navazující přímo na porosty podél Labe, bylo do inventarizace 
zahrnuto několik mohutných a 
dožívajících topolů černých a 
Simonových. Celá rozsáhlá 
skupina v okolí cyklostezky je 
již dávno za svým zenitem, 
přesto však stále významně plní 
funkci doprovodné a izolační 
zeleně. Druhově sestává 
z topolů černých, bílých (P. 
alba) a lip velikolistých. 

Stávající dřeviny je možné 
většinou zařadit do věkové 
kategorie 40 - 60 let, některé 
stromy, především 
v zanedbaném prostoru podél 
východní hranice a pás javorů 

 
Pozice nejbližších památných stromů vůči záměru 

 
Lokalizace nejbližšího „naturového“ území vůči 
záměru 
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stříbrných, jsou starší. Z dřevin věkové kategorie 20 – 40 let je možné jmenovat perspektivní 
listnáče severně od sportovní haly. Náletové dřeviny jsou mladé (do 20 let). 

  
C.1.7.7. Památné stromy (§ 46) 
Dle § 46, odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb. mají památné stromy vyhlášeno ochranné 

pásmo tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene naměřeného ve 130 cm nad 
zemí (§ 46, odst. 3). V zájmovém území či v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné 
památné stromy. 

 
C.1.8. Územní systém ekologické stability (§ 3, odst. a) a VKP (§ 3, odst. b) 
 
C.1.8.1. Biogeografické poměry 
Biogeografické poměry jsou vyjádřeny vlastnostmi a charakteristikami 

biogeografických regionů. Biogeografické regiony odpovídají biogeografické diferenciaci 
České republiky, která pokrývá co nejúplněji škálu stávajících i potenciálních přírodních 
ekosystémů. 

 
Biogeografický region (bioregion) je individuální jednotkou biogeografického členění 

krajiny na regionální úrovni. V rámci bioregionu se vyskytuje identická vegetační 
stupňovitost. Biocenózy bioregionu jsou ovlivněny jeho polohou a mají charakteristické rysy, 
dané zvláštními podmínkami pro postglaciální migraci druhů rostlin i živočichů. V rámci 
bioregionu se tak většinou již nevyskytují jiné rozdíly v potenciální biotě něž rozdíly 
způsobené odlišným ekotopem. Bioregion je vždy vnitřně heterogenní, zahrnuje 
charakteristickou mozaiku nižších jednotek - biochor a skupin typů geobiocénů. Bioregion je 
převážně jednotkou potenciální bioty, nevychází tedy z aktuálního stavu krajiny, zpravidla 
však má specifický typ a určitou intenzitu antropogenního využívání. Bioregiony tak, stručně 
řečeno, zahrnují zpravidla výrazně odlišné krajiny. 

Biochora je ekologicky heterogenní typologická jednotka, tvořená typickou kombinací 
ekosystémů (skupin typů geobiocénů), která se v rámci určitého sosiekoregionu zpravidla 
typicky opakuje. Biochory jsou charakterizovány inventářem skupin typů geobiocénů, jejich 
uspořádáním, složitostí a kontrastností ekologických podmínek. 

Skupina typů geobiocénů - sdružuje ekologicky podobné přírodní suchozemské 
ekosystémy, se všemi od nich vývojově pocházejícími společenstvy, která se mohou střídat na 
ploše těchto trvalých ekologických podmínek. 

Zájmové území pokrývá jeden bioregion Polabský (1.7), který vytyčují relativně 
jednotné prostorové rámce složení přírodní bioty dané geografickou polohou uvnitř 
biogeografické podprovincie. Typickým rysem v dotčeném bioregionu je katéna niv, nízkých 
a středních teras. 

Zájmovému území odpovídá biochora: 
2RE - plošiny na spraších 2. v.s. 
Zájmové území pokrývá jediná biochora modálního typu – ploché nivy řek ovlivněné 

periodickými záplavami. Biota patří do  2. bukovo-dubového vegetačního stupně. Na terasách 
převažují borové doubravy a v podmáčených sníženinách jsou typické slatinné černavy. V 
nivě Labe jsou četné zbytky dnes již nezaplavovaných lužních lesů, fragmenty slatin a 
mrtvých ramen. 

(údaje viz RNDr. Culek, Brno) 
 
C.1.8.2. Stupeň ekologické stability  
Uvažovaný prostor realizace záměru je tvořen plně antropogenizovanou plochou, 

tvořeno sportovišti, budovami a zpevněnými či zatravněnými plochami v jejich okolí. 
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Ekologickou stabilitu tohoto území je nízká (stupeň 1, případně 0), plně podléhající 
intenzivním antropogenním disturbancím.  

 
C.1.8.3. Síť lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES 
Územní systém ekologické stability v okolí zájmového území byl zpracován 

v následujících materiálech: 
1. Mapy regionálního a nadregionálního ÚSES ČR – Územně technický podklad 

zpracovává regionální a nadregionální ÚSES, jedná se o neschválený materiál. 
2. Územní plán města Poděbrady 

 
Lokální ÚSES 
Do prostoru uvažované výstavby nezasahuje žádný segment lokálního ÚSES.  
 
Regionální a nadregionální ÚSES 
Do prostoru výstavby nezasahuje žádný skladebný prvek regionálního ÚSES. Záměr má 

být situován poblíž řeky Labe, které tvoří  vodní osu nadregionálního biokoridoru NRBk 
Stříbrný roh - Polabský luh. Do této osy z pochopitelných důvodů záměr nezasahuje. Celé 
široké okolí, včetně celého města Poděbrady, se nachází uvnitř ochranného pásmy výše 
zmíněné osy nadregionálního biokoridoru.  

Přibližně 1,5 km JV směrem se na ose nadregionálního biokoridoru nachází 
nadregionální biocentrum NRBc Polabský luh. Záměr je bez vlivu na toto rozlehlé 

biocentrum. 
 
C.1.8.4. Významné krajinné 

prvky (VKP) 
Významný krajinný prvek 

jako ekologicky, geomorfologicky 
nebo esteticky hodnotná část 
krajiny utváří její typický vzhled 
nebo přispívá k udržení její 
stability. Významnými krajinnými 
prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, 
které zaregistruje (zákon 114/1992 
Sb.) orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména 

mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů 
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. (viz zákon 114/1992 Sb.). 

V zájmovém území se nenachází žádný významný krajinný prvek. Ze zákona je třeba za 
VKP považovat porost řeku Labe. Záměr sem nijak nezasahuje. 

 
C.1.9. Krajina resp. krajinný ráz 
 
Způsob využívání krajiny 
Zájmové území je okrajovou částí města, kde směrem k řece zůstala volná proluka, 

která je v současné době zčásti využívána ke sportovním účelům. 
 
 

 
Mapa nadregionálního ÚSES v okolí záměru 
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Krajinný ráz 
Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován zákonem 114/1992 Sb.  
 

 
Ortomapa přibližující krajinný ráz okolí zájmového území  

 
Typologické hodnocení krajinného rázu 
Podle poměru mezi prvky přírodními a vytvořenými v krajině člověkem lze vymezeny 

tři účelové krajinné typy (Míchal, 1997): 
 
Typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“) 
Typ B - krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“) 
Typ C - krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“) 
 
Dané území se do výše zmíněných krajinných typů zařazuje na základě hodnoty 

koeficientu ekologické stability (KES). Ten vyjadřuje podíl ploch s vyšším stupněm 
ekologické stability  (čitatel) a ploch s nízkým stupněm ekologické stability (jmenovatel):    
 

 
Následující tabulka uvádí zařazení do krajinného typu podle hodnoty KES. 
 

   plocha se stupněm ekologické stability 2,3,4,5 
KES =    ------------------------------------------------------------------------- 
                             plocha se stupněm ekologické stability 0 a 1 
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Hodnota KES Krajinný typ 
pod 0,39 typ A 

0,90 - 2,89 typ B 
nad 6,20 typ C 

Poznámka: Intervaly hodnot KES nejsou spojité. Krajina, jejíž KES leží mimo hranice 
těchto intervalů, je nositelem znaků obou sousedních kategorií (Míchal, 1997). 

 
Estetická kategorizace krajinného rázu 
V rámci tohoto subjektivního hodnocení estetického projevu krajinného rázu lze rozlišit 

tři základní typy krajinářské hodnoty: 
zvýšený (+) 
základní (průměrný) 
snížený (-) 

Pro krajinný ráz záměrem vizuálně dotčeného krajinného prostoru je určující situování 
do okrajové části Poděbrad, a to do místa, kam již vizuálně nezasahuje městská zástavba. 
Území lze charakterizovat jako zcela pozměněné lidskou činností, mnohé plochy jsou nepříliš 
udržované. Za stávající situace se jedná o volné prostranství, mezi zadními trakty a dvory 
budov (převážně provozoven) resp. bývalého provozu jatek a tokem Labe. Toto území je již 
dnes zčásti využíváno ke sportovním účelům, některé sportovní objekty jsou však již dnes 
v nedobrém stavu. Jedná se o území, kde prakticky nelze definovat základní krajinotvorné 
prvky (přirozená měřítka, harmonie krajiny, struktura, atd.), používaná při popisu volné 
krajiny. Jedná se prostě o pohledově uzavřený okraj města. 

V zájmovém území vizuálně jednoznačně dominuje stávající hala zimního stadionu. 
Krajinotvorně dominantní vliv má tok Labe. Tato řeka uzavírá zájmové území od jihu a 
západu. 

Na základě výše uvedené metodiky leží hodnota KES okolí zájmového území 
jednoznačně pod 0,39, což signalizuje krajinný typ A. 

Při subjektivním hodnocení estetické kvality lze krajinnému prostoru, této okrajové části 
Poděbrad,  přiřadit základní hodnotu estetického projevu. 

Souhrnně je možno konstatovat, že záměr má být situován do území, kterému přináleží 
krajinný typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně 
antropogenizovaná“) s estetickou hodnotou základní. 

 
C.1.10. Ochranná pásma 
 
Viz kapitola č. B.II.3. Ochranná pásma. 
 
C.1.11. Hluk 
 
Hlukovou situaci v širším okolí zájmového území ovlivňuje především provoz na 

komunikaci v ulici Husova, která je jednou z páteřních komunikací v městě Poděbrady. 
Areál se nachází blízko centra města Poděbrady, je napojen na regionální síť 

cyklostezek a je dobře dostupný  hromadnou dopravou. Velká část obyvatel města sem 
přichází pěšky. Mimo dobu konání větších sportovních či kulturních akcí bude intenzita 
automobilového provozu souvisejícího s provozem sportovního a kulturního centra nízká a 
v průběhu dne rovnoměrně rozložená. 

Hlukové pozadí ve vlastním zájmovém území je ovlivňováno především automobilovou 
dopravou na místních  pozemních komunikacích a provozem stávajícího zimního stadionu.  
Komunikace v obou ulicích využívají místní obyvatelé, nájemníci ubytovny  a návštěvníci  
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sportovišť. Vzhledem k nízké intenzitě provozu není hlukové pozadí v denní době významně 
negativně ovlivňováno. V noci je zatížení lokality hlukem na velmi nízké úrovni. Pouze 
území okolo dopravního napojení ulic Olbrachtova a Na vinici do ulice Husovy je zatíženo 
intenzivním provozem  na  komunikaci, která touto ulicí prochází. Významné zdroje hluku se 
nenacházejí ani v areálu bývalých jatek. Uvnitř zájmového území se v současné době nachází 
jen  minimum technických zdrojů hluku. 

Provoz stávajícího zimního stadionu ovlivňuje pouze své nejbližší okolí. Vzhledem 
k vysoké hlukové průzvučnosti jeho stěn a plošnému prosklení jednoduchými okny  má však 
jeho provoz na obyvatele nejbližších nemovitostí nesporně rušivý vliv. Tento vliv je možné 
v rámci přestavby eliminovat použitím stavebních materiálu se zvýšenou neprůzvučností. 

V souvislosti se realizaci nového sportovního a kulturního centra dojde k mírnému 
navýšení průměrné denní  i hodinové intenzity průjezdů osobních automobil. Největší 
dopravní zátěž lze očekávat při velkých sportovních utkáních. Tato utkání lze očekávat 1 – 2 
x týdně, spíše však o něco méně Režim příjezdů a odjezdů za takovýchto akcí bude spočívat 
v postupném zaplňování všech parkovacích míst o celkové kapacitě 179 vozidel v průběhu 
cca 1 hod před začátkem akce a naopak nárazové opouštění parkoviště po jejím ukončení. 
Pořádání takovýchto akcí lze očekávat mezi 5,00 a 21,00 hod. Hluková studie pracuje právě 
s nejnepříznivější variantou. Nové technické zdroje hluku budou důsledně odhlučněny. 
Optimální doba dozvuku bude řešena na úrovni dokumentace pro stavební řízení. 

 
C.1.12. Architektonické a historické památky, archeologická naleziště 
 
V zájmovém území či v jeho blízkosti není žádné archeologická naleziště ani se zde 

nenacházejí žádné historické či kulturní památky ani zákonem chráněné budovy mající 
zvláštní historický význam.  

Samozřejmě celé území Poděbrad vykazuje staré kontinuální osídlení a učinění 
archeologického nálezu při výkopových pracích nelze vyloučit. Je proto třeba upozornit na 
povinnost vyplývající z § 22 zákona  ČNR č. 20/1987 Sb.    

Žádné kulturní hodnoty nehmotného charakteru, místní zvyky, tradice či náboženské 
akce nejsou s místem realizace záměru svázány.  
 

C.1.13. Obyvatelstvo a území hustě osídlená 
V nevelké vzdálenosti severním směrem začíná městská zástavba Poděbrad, od 

zájmového území je však oddělena zadními trakty nejrůznějších provozoven (dříve se jednalo 
o dnes již zrušená jatka). V tomto prostoru byl postaven jeden rodinný dům. Samotné 
zájmové území je však tvořeno jednak stávajícími sportovními halami a dále volnou, převážně 
zpevněnou prolukou mezi zástavbou a řekou Labe. Počet obyvatel Poděbrad se pohybuje 
okolo13.250. Hustota  zalidnění oblasti činí cca  340 obyv. /km2. 

Území nelze charakterizovat jako hustě osídlené. 
 
C.1.14. Hmotný majetek 
 
V zájmovém území se nachází následující hmotný majetek, který bude vlivem realizace 

záměru demolován - šatna, strojovna chlazení a basketbalová hala s ocelovou kostrou a 
provizorní ubytovna. V době realizace záměru bude mít investor k těmto objektům vyřešen 
majetkoprávní vztah.  

V kontaktu se záměrem vedou některé sítě, které vesměs končí ve stávajícím zimním 
stadionu. Vedení sítí bude respektováno a případné křížení bude projednáno s příslušnými 
správci dotčených sítí  a bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005. 
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Sítě v zájmovém území a jeho okolí 
 

 
Situace existujícího stavu s vyznačením objektů určených k demolici 

 
C.1.15. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
 
Území nelze považovat za zatěžované nad únosnou míru. 
 
C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny  
Uvažovaný prostor realizace záměru se nachází v okrajové partii města Poděbrady 

v místě stávající proluky mezi zadními trakty budov a břehem řeky Labe. V území se již dnes 
nacházejí sportovní objekty, některé však v nevyhovujícím stavu. 

Zájmové území je ze všech stran zcela jednoznačně vymezeno a uzavřeno – tok Labe od 
jihu a západu, zadní trakty budov od východu a severu. Ve své podstatě záměr představuje 
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mírnou změnu tvaru již existující budovy a výstavbu dvou dalších budov (plavecký bazén a 
otevřené parkovací stání), a to včetně výsadeb dřevin v okolí. Areál bude, stejně jako nyní, 
navštěvovat větší množství lidí, z nichž část bude přijíždět automobily. Budova (multifunkční 
hala) je určena pro kulturní, společenské a sportovní akce. Funkce plaveckého bazénu a 
parkovacího objektu jsou již z názvu jasné. Nebude zde docházet k žádným výrobním, 
skladovým, logistickým či podobným aktivitám. Tato stručná charakteristika záměru 
v hrubých rysech ukazuje na složky životního prostředí, kde lze očekávat určitý vliv. Bude se 
jednat o: 

- ovzduší 
- akustickou situaci 
- veřejnou zeleň 
- zrychlený odtok vlivem zpevnění ploch 

Okolí zájmového území je otevřené vůči převažujícím větrům a lze jej považovat za 
dobře provětrávané. Zhoršené rozptylové podmínky lze očekávat pouze krátkodobě a to na 
přelomu podzimu a zimy, kdy slábne síla větrů. Území netrpí zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Nikde poblíž se nenacházejí žádné významné zdroje znečištění ovzduší. Další údaje o kvalitě 
ovzduší viz kapitola č. C.1.2. Ovzduší. 

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, která uvažovaný prostor 
realizace vymezuje jako „Území lázeňství – smíšené“, kde jsou přípustná lázeňská zařízení 
všeho druhu, obytné domy, maloobchod, veřejné stravování a ubytování, kulturní, 
zdravotnická a sportovní zařízení, nezbytné objekty technické vybavenosti, parky a veřejná 
zeleň, hromadné garáže, sloužící pro tato území. 

Z akustického hlediska lze zájmové území považovat za bezproblémové. Další údaje o 
stávající „hlukové“ situaci v území viz kapitola č. C.1.12. Hluk. 

Realizace záměru bude mít za následek lokální změnu infiltračních poměrů díky 
zrychlenému odtoku dešťové vody na úkor odparu a vsakování. S ohledem na velikost povodí 
a značnou transmisivitu kolektoru mělké zvodně se jedná o změnu zcela zanedbatelnou. Velká 
část dešťových vod bude vsakována do podloží. Zájmové území není významné jakožto zdroj 
podzemní vody, leží však, stejně tak jako i celé město a jeho okolí v ochranném pásmu II. 
stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Poděbrady a Sadská. Prostor realizace 
záměru se nachází na břehu Labe a zasahuje do záplavového území. Nejedná se však o 
záplavu aktivní. Další údaje o vodním prostředí zájmového území viz kapitola  č. C.1.3. Voda. 

Dotčené pozemky se nacházejí na katastrálním území Poděbrad a v katastru nemovitostí 
jsou uváděny v kategoriích „ostatní plocha“ a „zastavěná plocha“. Vlivem realizace záměru 
tudíž nedojde k záboru ZPF či PUPFL. 

Skalní podloží zájmového území je budováno pánevními sedimenty svrchní křídy, 
horninami středního turonu, blíže vrstvami jizerského souvrství. Podložní vrstvy v lokalitě 
tvoří písčité slínovce v různém stupni zvětrání s překryvy fluviálních sedimentů. Vzhledem 
k těsné blízkosti historické zástavby města jsou významné antropogenní uloženiny. Mělká 
zvodeň podzemní vody byla zastižena v hloubce  2,50 m až 3,40 m. V zájmovém území 
nejsou žádné sesuvy či poddolované území, nezasahuje sem žádné chráněné ložiskové území 
či dobývací prostor. Další údaje viz kapitola č. C.1.5. Geofaktory životního prostředí. 

V zájmovém území se nachází jen málo vzrostlé zeleně. Jedná se většinou o stromy 
střední a nižší kvality. Výjimkou je pás starých, dožívajících, ale dosud kvalitních javorů 
v prostoru podél komunikace mezi objekty a travnatým hřištěm. Dalším perspektivním 
stromořadím jsou mladé javory mléčné a lípy velikolisté na zemním valu před sportovní 
halou. V centrální poloze mezi zimním stadionem a halou se nalézá skupina javorů průměrné 
kvality, včetně mohutného topolu vlašského a menší skupiny listnatých stromů. Stávající 
dřeviny je možné většinou zařadit do věkové kategorie 40 - 60 let, některé stromy jsou starší. 
Porosty dřevin podél Labe do prostoru realizace záměru nezasahují. Další údaje viz kapitola 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTĚDÍ 

C.1.7.6. Dřeviny rostoucí mimo les. V území nebyl doložen žádný zvláště chráněný rostlinný 
či živočišný druh. 

V zájmovém území či v jeho blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území, 
přírodní park, evropsky významná lokalita či ptačí oblast. V zájmovém území není žádný 
vyhlášený VKP. Další podrobnosti viz kapitoly č.  C.1.7. Chráněné oblasti přírody resp. č. 
C.1.8. Územní systém ekologické stability. 

Zájmové území leží v krajině zcela pozměněné člověkem. Záměr má být situován do 
území, kterému přináleží krajinný typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně 
antropogenizovaná“) s estetickou hodnotou základní. Nikde v okolí se nenachází žádní 
pozitivní přírodní či kulturní krajinná dominanta, se kterou by záměr byl ve střetu. Další 
podrobnosti viz kapitola č.  C.1.10. Krajina resp. krajinný ráz. 

V zájmovém území či v jeho blízkosti není žádné archeologická naleziště ani se zde 
nenacházejí žádné historické či kulturní památky ani zákonem chráněné budovy mající 
zvláštní historický význam. Další podrobnosti viz kapitola č. C.1.13. Architektonické a 
historické památky, archeologická naleziště. 
 
  

 
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z 

hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
S ohledem na existující zkušenosti s podobnými projekty není známa žádná skutečnost, 

která by signalizovala možná zdravotní rizika. Samozřejmě nelze vyloučit rizika úrazu, která 
však musí být minimalizována patřičnými bezpečnostními předpisy resp. jejich prosazováním. 

 
Sociologické aspekty vlivů 
V průběhu stavby lze očekávat narušení těžko specifikovatelného, nicméně 

významného, faktoru pohody vlivem výstavby (provoz stavebních mechanismů, znečištění 
povrchu vozovky, přítomnost cizích osob, …). Prostor uvažované výstavby se nachází mezi 
stávajícími sportovními areály a řekou Labe v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a 
rozsáhlejší narušení faktorů pohody je zde velmi nepravděpodobné, mimo jiné i proto, že zde 
již stojí různá sportoviště a obyvatelé okolních lokalit jsou na sportovní akce zvyklí. 
V přímém vizuálním kontaktu s posuzovaným záměrem tak budou pouze ta zástavba, která již 
dnes sousedí s existujícím zimním stadionem. 

Skutečností, mající zásadní význam při hodnocení vlivů na faktory pohody je přístavba, 
která má být realizována v západní, tedy vůči obytné zástavbě nejbližší, části zimního 
stadionu. Tato část haly je tvořena „kancelářskými“ prostorami, které ve srovnání 
s existujícím stavem zásadním způsobem odcloní „netechnologický“ hluk ze zimního 
stadionu (údery hokejek, hlasité projevy návštěvníků atd.). Ve srovnání s existujícím stavem 
tak v tomto smyslu dojde k jednoznačnému zlepšení. 

Nejhlučnější či jinak obtěžující činnosti spojené s výstavbou je třeba směrovat pokud 
možno mimo volné dny a mimo noční hodiny. Zmíněné riziko narušení faktorů pohody 
stavbou je snadno minimalizovatelné vhodnou organizací stavebních prací a především 
udržováním permanentního kontaktu s občany.  
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Pro sportovní areály specifickým rysem je velké množství fanoušků a před a po konání 
větších utkání. Je však třeba zdůraznit, že v případě hokeje tyto sociálně patologické projevy 
nenastávají (= hokejoví fanoušci se chovají slušně) a projevy fenoménu zvaného „sportovní 
vandalismus“ jsou u tohoto sportu minimální. Zásadním zlepšením pro obyvatele okolní 
zástavby bude přístavba na západní straně stávajícího zimního stadionu, která ve srovnání 
s existujícím stavem zamezí šíření „netechnologického“ hluku. 

Narušení místních tradic či narušení sociálně-kulturních a náboženských aktivit 
nepřichází v úvahu. 

 
Medicínsko-ekologické aspekty vlivů 
Uvažovaný prostor realizace záměru se nachází mimo přímý kontakt s obytnou 

zástavbou. Nejbližší obytnou stavbou je nový dům na č.parc. 147, který byl postaven 
v prostoru zadního traktu bývalých jatek. Přístupové komunikace jsou dopravně ve zcela 
vyhovujícím stavu a nárůst dopravních intenzit lze i při pořádání větších sportovních akcí 
považovat za nevýznamný. 

V posuzovaném areálu se nenacházejí žádné technologie, signalizující zdravotní rizika 
pro vlastní zaměstnance či návštěvníky. Lidé zde nebudou vystaveni žádnému působení 
toxických látek či záření. 

Celý areál bude vytápěn vlastní plynovou kotelnou. Ve vztahu ke kvalitě ovzduší se 
jedná o šetrný a nepříliš vydatný zdroj znečištění. Spalováním zemního plynu se do ovzduší 
uvolňuje jen nepříliš významné množství škodlivin. S provozem areálu bude spojena 
automobilová doprava končící převážně na parkovišti kolem haly. Je třeba zdůraznit, že se 
nejedná o zdroj nový. Velká většina automobilů již do daného prostoru zajíždí i dnes a to ve 
spojitosti s provozem stávajícího zimního stadionu. Vlivem realizace záměru dojde pouze 
k určitému navýšení počtu aut. Díky připravovanému parkovišti však tato auta nebudou 
parkovat po okolních ulicích, jak je tomu dnes, nýbrž budou koncentrována kolem haly. Jedná 
se o změnu výrazně pozitivní. Celkové množství automobilové dopravy nebude ve smyslu 
možných zdravotních rizik představovat významný vliv. Toto tvrzení se opírá o vypracovanou 
rozptylovou studii, jejíž výsledky jsou hodnoceny v kapitole č. D.1.2.1. Vlivy na ovzduší a 
klima. 

Vzhledem k přímému způsobu chlazení obsahuje existující chladící zařízení značné 
množství čpavku (cca 3000 kg). Nový systém chlazení ledových ploch je zvolen jako 
nepřímý, tj. pomocí sekundární teplonosné látky Coolstar. Tento způsob chlazení společně 
s navrženým systémem chlazení umožňuje náplň čpavku v zařízení snížit ze stávajících cca 
3000 kg na cca 300 kg, přičemž náplň čpavku bude obsažena pouze ve strojovně. Použitá 
teplonosná látka Coolstar 20 je ekologicky zcela nezávadná, nejedovatá a nehořlavá. Je třeba 
zdůraznit, že se jedná o klasickou, standardně dodávanou technologii a výše uvedená událost 
má velmi nízkou pravděpodobností vzniku. Strojovna technologie je řešena s nepropustnou 
podlahou, odolnou vůči vodě, etylenglykolu, oleji i čpavku. 

V případě úniku kapalného nebo plynného čpavku do prostoru  strojovny zareagují na 
tuto skutečnost čidla signalizují tento stav obsluze při současném zapnutí havarijní ventilace 
strojovny. Následně dojde k odpojení technologie. Další čidla sledují přítomnost čpavku 
v chlazené teplonosné látce a ohřívané vodě. Případný únik čpavku je likvidován vodní 
clonou a kontaminovaná voda je zachycena v jímce. Likvidace úniku pracovních látek bude 
podrobně popsána v místním provozním řádu, se kterým bude obeznámena obsluha. Součástí 
provozního řádu bude harmonogram pravidelných kontrol. 

Jedná se o bezpečnostní systém, snižující riziko vzniku havarijního stavu ve smyslu 
ohrožení zdraví na minimum. 

Hluková expozice zaměstnanců bude nevýrazná a při dodržování technologické kázně a 
obecně platných bezpečnostních zásad a areálových předpisů nehrozí nebezpečí ovlivnění 
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zdraví. Vlivy „hluku“ na okolní zástavbu jsou detailně popsány v kapitole č. D.1.2.8. Vliv 
intenzity akustického tlaku (hluku) na obyvatele. 

Areál nebude zdrojem vibrací s negativními důsledky pro zdraví zaměstnanců a 
samozřejmě ani okolních obyvatel. 

Areál nebude zdrojem rizikových odpadních vod. Systém hospodaření s odpadními 
vodami je hodnocen v kapitole č. D.1.2.2. Vlivy na vodu. 

 
Souhrnně lze konstatovat, že výstavbou ani provozem areálu nedojde k ovlivnění zdraví 

obyvatelstva. 
 
Ekonomicko-sociální aspekty 
Realizací záměru dojde ke vzniku nových pracovních příležitostí. Vzhledem k obecně 

dobré zaměstnanosti se však v současné době nebude jednat o vliv významný. Spíše než 
v množství tak přínos spočívá ve složení pracovních míst. Bude se jednat o poměrně 
specializované profese, pro které je jinak obtížné v regionu nalézt práci. 

Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv či odliv obyvatelstva, sociálně 
patologické vlivy, migrace sociálně nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva) nelze v souvislosti 
s provozem areálu v žádném případě očekávat.  

 
Vlivy látek škodlivých zdraví 
Pracovníci ani obyvatelé okolních lokalit nebudou díky výstavbě či provozu vystaveni 

působení látek škodících lidskému zdraví. 
 
D.1.2. Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce  
 
D.1.2.1. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Pro posouzení míry znečištění ovzduší v daném území jsou obecně zajímavé především 

roční průměry, které lépe zohledňují časový rozměr i povětrnostní vlivy. Hodnoty 
krátkodobých maximálních koncentrací jsou pak nástrojem k vzájemnému porovnání zatížení 
různých lokalit. Mnohem méně však popisují celkovou situaci, jelikož se většinou vyskytují 
po velmi krátkou dobu a vztahují se k nejhorší možné emisní situaci za nejhorších 
klimatických podmínek. 

V tomto konkrétním případě však význam maxim roste, jelikož především po ukončení 
rozsáhlejších sportovních akcí lze očekávat startování a odjezde velkého množství automobilů 
během krátkého okamžiku. 

Vedle liniového zdroje a parkoviště řešila rozptylová studie také bodové zdroje – 
plynové kotle, sloužící k vytápění zimního stadionu a plaveckého bazénu. 

Na základě vypracované rozptylové studie (viz příloha) lze konstatovat následující 
závěry: 

Stávající kvalita ovzduší v zájmovém území je dobrá a prostor je dostatečně ventilován. 
Automobilová doprava spojená se záměrem nebude ve skutečnosti ani zdrojem zcela novým. 
Většina automobilů sem již dnes zajíždí ke stávajícímu zimnímu stadionu. Dojde pouze 
k určitému navýšení a mírné změně rozmístění (parkovací dvoupodlažní objekt). Do 
zájmového území nezasahuje žádný výrazně interferující zdroj. V zimním období lze počítat 
s určitým příspěvkem vlivem topení v lokálních topeništích. Realizací záměru dojde k 
částečnému posílení liniového zdroje znečištění ovzduší a navýšení plošného zdroje (= 
příjezdy a odjezdy automobilů návštěvníků nad rámec stávající kapacity zimního stadionu a 
parkoviště pro tato auta). Do území budou vneseny nové bodové zdroje (dva plynové kotle 
v zimním stadionu a dva v plaveckém bazénu). Díky své technologii se jedná o zdroje slabé. 
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Plošný zdroj resp. plošný segment liniového zdroje (= auta na parkovišti) je významnější než 
liniový (= auta na silnici). Za běžného režimu, tj. mimo rozsáhlejší sportovní akce, lze jak 
liniový tak i plošný zdroj ve smyslu všech modelovaných škodlivin, považovat za zcela 
nevýznamný. Průměrné roční koncentrace zanikají na pozadí. K nejvyššímu nárůstu škodlivin 
v ovzduší dojde při nárazovém odjezdu všech resp. většiny automobilů z parkovišť a 
parkovacího objektu. Tyto stavy byly modelovány separátně a pro model byly použity vždy 
nejméně příznivé varianty. Jde o případy nepříliš časté a ani tak se nejedná o vážnou zátěž pro 
kvalitu ovzduší. Ve všech případech se jedná o koncentrace nízké, které ani zdaleka 
nedosahují imisních limitů, a to i při zohlednění stávajícího resp. budoucího pozadí (je-li 
známo). Vlivem realizace záměru nebude nikde docházet k překračování imisních limitů a to 
ani při zohlednění pozadí tj. dopravy na okolních komunikacích. U všech látek je ve 
skutečnosti velká rezerva. 

Další podrobnosti viz rozptylová studie v příloze tohoto Oznámení. 
Veškerá tvrzení uvedená v rozptylové studii týkající se koncentrací škodlivin 

v zájmovém území se opírají o modelový výpočet, založený na určité specifikaci (technické a 
emisní) vydatnosti zdroje a dále na klimatických podmínkách definovaných větrnou 
(stabilitní) růžicí vypracovanou v ČHMÚ. Zásadním způsobem se projevuje vliv konfigurace 
terénu a výšková lokalizace zdrojů. Všechny hodnoty je tudíž třeba brát jako více či méně 
přesný odborný odhad zatížený těžko kvantifikovatelnou chybou. 

Instalované zařízení strojovny chlazení zimního stadionu není zdrojem žádných 
škodlivin či nebezpečných odpadních látek a  svým provozem nezatěžuje ovzduší. Použité 
chladivo R 717 nenarušuje ozónovou vrstvu. Toto chladivo je ve smyslu Zákona 86/95 Sb. o 
ochraně ozónové vrstvy Země považováno za ekologicky nezávadné. 

Záměr je bez negativních vlivů na klimatický systém. 
Další údaje, včetně grafického ztvárnění rozptylu modelovaných škodlivin ve vztahu 

k zájmovému území resp. obytné zástavbě, jsou presentovány v rozptylové studii, která je 
přílohou tohoto Oznámení. 

 
D.1.2.2. Vlivy na vodu 
 
1. Ovlivnění zásobování pitnou vodou 
Realizace záměru si vyžádá spotřebu vody, která bude kryta z veřejné vodovodní sítě. 

V průběhu provozu se bude jednat především o vodu pro hygienické účely, v mnohem menší 
míře pak pro pokrytí nároků technologie chlazení. Areál bude zásobován vodou z nové 
vodovodní přípojky, která bude vyvedena na hranici pozemku.  

Odhad průměrné denní spotřeby vody činí 100,23m3/den, přičemž maximální hodinový 
odběr činí cca  3,23 l/sec. Za rok lze očekávat odběr ve výši cca 30.069 m3/rok. Tato 
projektovaná spotřeba vody odpovídá danému typ aktivity a za běžného stavu vodovodu lze 
vyloučit negativní ovlivnění systému zásobování vodou v lokalitě. Přípojka resp. výše odběrů 
budou předmětem vyjádření správce vodovodu. 

Vzhledem k tomu, že odběr se bude dít z veřejné sítě mající charakter pitné vody, 
nevznikají nároky na úpravu vody. V území nebudou otvírány žádné vlastní zdroje vody. 
Zásobování okolní obytné zástavby Berouna pitnou vodou je kompletně realizováno 
vodovodem a lze tudíž vyloučit negativní vliv zemních prací na využívané vodní zdroje. 

Pro minimalizaci spotřeby vody pro rolbu, činící cca 8 až 10 tisíc m3/rok, bude použita 
voda ze sněžné jámy, což sníží spotřebu vody o cca 70 %. 

Ve vztahu z zásobování pitnou vodou lze tedy souhrnně považovat výstavbu i provoz 
areálu za bezkonfliktní. Nedojde k přerušení dodávek, ztrátám v síti ani nevzniknou nároky na 
rozsáhlejší rekonstrukce veřejné vodovodní sítě v lokalitě. 
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2. Ovlivnění charakteru odvodněného území a zvýšení rizika povodní 
V souvislosti s výstavbou areálu dojde k dílčí změně reliéfu a ke zrychlení odtoku 

z území proti současnému stavu. Je však třeba konstatovat, že vzhledem k existujícími stavu a 
velikosti povodí se bude jednat o změnu zanedbatelnou. 

Zemní práce budou realizovány v co nejmenším rozsahu přesunu zemin. Terén je 
rovinatý a základy budou na pilotech. Bude vyvinuta maximální snaha o využití výkopové 
zeminy k terénním úpravám okolí objektu. Vzhledem k stadiu rozpracovanosti technické 
dokumentace pro stavbu, zatím není možné přesněji kubaturu zemin stanovit. Nebude se však 
jednat o množství, které by výrazněji ovlivnilo terén v místě skrývky. Velmi hrubě lze 
odhadnout, že při budování základů plaveckého bazénu bude odtěženo cca 280 m3 zeminy, při 
budování základů otevřených dvojpodlažních garáží cca 350 m3 zeminy. Je reálný 
předpoklad, že veškerá vytěžená zemina bude deponována v hranicích zájmového území 
v rámci terénních a sadovnických úprav. 

Odvodnění areálových objektů je navrženo oddílnou kanalizací. Dešťové odpadní vody 
ze střech budou samostatně svedeny do stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do řeky 
Labe, protékající podél západní hranice areálu, případně budou zasakovány na pozemku. 
Dešťové vody ze střechy parkovacího objektu zcela a částečně také ze střechy bazénu budou 
odváděny do vsakovacích objektů a likvidovány vsakem do podloží. 

Do vsakovacích objektů jsou 
odvodněny plochy převážné většiny 
střechy plaveckého bazénu a celá 
plocha parkovacího objektu. Odtok 
při návrhové srážce bude činit Q = 
36,4 l/s, objem srážky bude činit V = 
21,9 m3. Do dešťové kanalizace je 
zaústěna menší část střechy 
plaveckého bazénu o ploše 380 m2, 
která není vhodně situovaná pro 
zaústění do vsakovacích objektů. 
Odtok při návrhové srážce bude Q = 
5,5 l/s, objem srážky bude činit V = 
3,3 m3. 

Záměr má být situován do 
záplavového území Labe, nezasahuje 
však do aktivní záplavy. K jeho 
umístění do tohoto území se vyjádřilo 

Povodí Labe a konstatovalo následující podmínky umístění záměru:  
- Realizované objekty musí být umístěny mimo aktivní zónu záplavového území. 
- Spodní stavbu požadujeme zhotovit z materiálů, které odolají dlouhodobému působení 

vody.  
- Při této akci požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu.  
- Požadujeme zpracovat povodňový plán na dobu výstavby.  
- Požadujeme zpracovat povodňový plán, který bude předložen příslušnému 

vodoprávnímu úřadu nejpozději při kolaudačním řízení.  
- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.  
- Stavbou dotčené břehy včetně potahové stezky požadujeme uvést do původního stavu. 
- Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta toku, 

případný napadaný materiál bude neprodleně odstraněn. 
Stávající objekt krytého zimního stadionu leží nad hladinou stoleté vody (Q100 = 

187,80 ). Navrhovaná přístavba plaveckého bazénu má dvě nadzemní podlaží. Nástupní 

Záplavové území (modře Q100, červeně záplava 
aktivní) 
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podlaží se šatnami a vlastní bazénovou halou je na kótě 191,00, tj. 3,2 m nad hladinou stoleté 
vody. Technologické 1.NP je navrženo na kótě 187,50. Konstrukce tohoto podlaží jsou 
navrženy tak, aby odolaly dlouhodobému působení vody. 

Vlivem realizace záměru nedojde k zamezení odtoku případné povodňové vlny ani 
k otevření území pro případnou přívalovou vodu a výše uvedené podmínky Povodí Labe 
budou respektovány. 

Souhrnně lze ovlivnění charakteru odvodnění vlivem realizace zpevněných ploch 
považovat v daném povodí za nevýznamné. 

 
3. Odvedení splaškových vod 
Odpadní vody z areálu budou klasického splaškového charakteru a nebudou překračovat 

limitní hodnoty uvedené pro kanalizační řád. Budou samostatně svedeny stávající jednotné 
městské kanalizace, která je v lokalitě k dispozici. Toto bude vyřešeno smluvním vztahem. 
Splaškové odpadní vody ze všech objektů budou samostatně svedeny do stávající areálové 
splaškové kanalizace. Buse se jednat o odvodnění splaškových vod ze sociálních zařízení, 
úklidových komor, umyváren, občerstvení a technologií (kupř. z úpravy bazénové vody - 
praní filtrů, technologie chlazení). Množství splaškových odpadních vod z celého areálu bude 
činit v průměru 100,23 m3/den. Tyto vody budou odkanalizovány na městskou ČOV. Jejich 
recipientem tudíž po přečištění bude řeka Labe. Ve vztahu ke kapacitě ČOV nebude záměr 
představoval z hlediska likvidace splaškových žádný problém. 

S ohledem na systém chlazení budou v areálu vznikat technologické odpadní vody 
z tohoto provozu (nejedná se o průmyslové odpadní vody ve smyslu § 2, písm. a) NV. Č. 
61/2003). Oproti normálnímu stavu budou tyto vody, vznikající při odpařování v chladícím 
zařízení, vykazovat vyšší koncentraci minerálních látek, tj. budou „hustší“. Jelikož se bude 
jednat o jediný rozdíl, budou tyto vody splňovat provozní kanalizační řád a bude je možno 
vypouštět do kanalizace. Ve smyslu § 16 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění nebude 
docházet  k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do 
kanalizace. 

Chlór používaný k dezinfekci vody velmi rychle vyprchá a jeho koncentrace jsou 
v bazénových vodách několik dní po ukončení chlorace blízké nule. Praní filtrů bazénové 
vody probíhá v průběhu cca 1 – 2 hodiny po ukončení provozu. Celkové množství 
technologické vypouštěné vody je cca 19 m3/den. Tyto vody mohou být bez jakéhokoliv 
problému vypouštěny do kanalizace. 

 
4. Riziko znečištění povrchových a podzemních vod 
 
4.1. Podzemní vody 
Realizace záměru se fakticky nedostává do střetu s žádným ochranným pásmem 

vodního zdroje (dříve PHO) ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Území 
neleží v CHOPAV (§ 28). Katastrální území Poděbrady patří ve smyslu § 28 mezi tzv. 
„zranitelné oblasti“. Ve vztahu k posuzovanému záměru se však jedná o indiferentní 
skutečnost. 

Riziko ovlivnění kvality podzemních vod vlivem havarijního úniku ekotoxických látek 
lze charakterizovat z níže uvedených důvodů jako nízké. Jednotlivé technologie jsou 
zabezpečeny takovým způsobem, že havarijní úniky do podzemních vod jsou vysoce 
nepravděpodobné. Ve srovnání se stávajícím stavem dojde v zimním stadionu k výraznému 
snížení množství čpavku a jeho zabezpečení bude na podstatně vyšší úrovni. 

Vzhledem na mělce zakleslou hladinu podzemní vody lze očekávat její zastižení při 
zakládání budov. Bude se tak dít pomocí pilotů a průnik zasáhne do mělké povrchové zvodně 
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ve fluviálních sedimentech blízkého Labe. Tento kolektor je bez faktického 
vodohospodářského významu a vliv zakládání je zanedbatelný. 

Jelikož nikde v zájmovém území či v jeho okolí (především ve směru odtoku) nejsou 
v podloží známy žádné staré ekologické zátěže, nehrozí vlivem výkopových prací jejich 
vymývání s následkem dalšího šíření. 

Souhrnně lze konstatovat, že provoz areálu v sobě nezahrnuje žádné významné výstupy 
směrem do podzemních vod. 

 
4.2. Povrchové vody 
Během výstavby vystupuje do popředí možný únik pohonných hmot ze stavebních 

mechanismů a dále pak těžko predikovatelné riziko dopravní nehody s následným únikem 
PHM. Při dodržování technologické kázně je však toto riziko nízké a lze mu snadno 
předcházet. 

Ve fázi provozu areálu budou veškerá zařízení obsahující významnější množství 
ekotoxických provozních náplní umístěna v prostorách s nepropustnou podlahou. Havarijní 
únik do kanalizace je tudíž velmi nepravděpodobný. Obsluha těchto zařízení bude instruována 
o umístění přípravků na likvidace případného úniku a způsobu řešení takovéto situace, což 
bude kodifikována v bezpečnostním řádu. O zaškolení bude vedena autorizovaná evidence. 

Provozní náplně budou v areálu skladovány pouze v pohotovostním množství, 
v původních neporušených obalech, a to na vyznačených místech. Samozřejmostí je vedení 
jejich evidence. Bude se jednat především o maziva, hydraulické oleje a kyselinu do baterií. 
Ve větším než pohotovostním rozsahu tyto látky v areálu nebudou skladovány. 

Posuzovaný areál se nachází v těsné blízkosti Labe. V areálu zimního stadionu je 
v současné době funkční dešťová kanalizace, do které jsou napojeny střechy budov a 
odvodnění zpevněných ploch. Kanalizace končí v Labi. Tato kanalizace bude s malými 
úpravami využita i u navrhovaného odvodnění zimního stadionu. Dešťové vody ze střech 
nových budov budou v případě parkovacího objektu zcela a v případě bazénu z převážné 
většiny odváděny do vsakovacích objektů a likvidovány vsakem do podloží. Celkový nárůst 
zpevněných ploch je proto zanedbatelný. Výše uvedený systém nakládání s dešťovými 
vodami lze považovat z vodohospodářského hlediska za správný. Respektuje požadavek 
maximálního zásahu vody tam, kde napršela. 

Dešťové vody z pozemních parkovišť okolo objektů budou vsakovány do podkladní 
vrstvy, která je do hloubky 0,8 m navržena jako vsak. Horní (nezastřešené) patro parkovacího 
objektu je odvodněno přes šachtu, schopnou zachytit případný únik ropných látek. Spodní 
patro je zastřešeno a nebude sem pršet. V případě odsouhlasení tohoto systému vodoprávním 
úřadem, nelze dešťové vody ze zpevněných ploch považovat za vody odpadní (§ 2, písm. c) 
NV. Č. 61/2003). 

Souhrnně lze konstatovat, že areál nebude mít významně negativní vliv na kvalitu 
povrchových či podzemních vod.  

 
5. Ovlivnění vydatnosti vodních zdrojů a hydrogeologických poměrů území 
Potenciální ovlivnění hladiny (pokles) podzemních vod se dá předpokládat tam, kde 

dochází k významnějším výkopovým pracím. V místech výrazného zahloubení pod úroveň 
terénu může vzniknout drenážní efekt snižující úroveň hladiny podzemní vody, což se může 
projevit úbytkem vody v okolních studních. Riziko se zvyšuje u studní čerpajících vodu 
z mělkých horizontů. Ovlivněna může být teoreticky i jejich kvalita. Přilehlá část Poděbrad je 
zásobována vodou z vodovodu a žádné využívané zdroje podzemní vody se v okolí záměru 
nenacházejí. S ohledem na umístění záměru zcela mimo kontakt s jakýmikoliv vodními zdroji 
lze výše zmíněné riziko vyloučit. Vyloučit lze i výrazné omezení dotace zvodně vlivem 
zrychlení odtoku dešťových vod ze zpevněných ploch. Především s ohledem na zanedbatelný 
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poměr těchto ploch vůči ploše infiltrace do zvodnělého kolektoru jsou rozsáhlejší změny 
výšky hladiny spodní vody zcela vyloučeny. 

Vedle snížení hladiny podzemních vod se může místně vyskytnout jev zcela opačný – 
vzestup hladiny mělkých podzemních vod a to v místě, kde by došlo k  přetnutí terénní 
deprese a zahrazení případného odtoku s následkem vzniku akumulace podzemní či 
povrchové vody (= tvoření bažiny prosakující na povrch). Žádné takovéto místo 
s v zájmovém území nevyskytuje. Jeho pozice v těsném sousedství navíc ani takovéto riziko 
nesignalizuje a lze jej tudíž považovat za nulové. 

Celé zájmové území jakož i celé široké okolí Poděbrad je součástí ochranného pásma II. 
stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Poděbrady a Sadská. Při řešení výstavby 
v tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené usnesením § 37 zákona č. 
164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). 

Podmínky ochranného pásma léčivých zdrojů minerálních vod v Poděbradech (viz 
usnesením vlády č.127 ze dne 2. června 1976) nebudou porušeny a jednotlivé vrty se 
nacházejí v tak velké vzdálenosti, že nehrozí ovlivnění kvality jímaných minerálních vod. 

Souhrnně lze konstatovat, že výkopové práce spojené s výstavbou areálu nebudou 
takového rozsahu, aby došlo k ovlivnění směr proudění podzemních vod či byl narušen vodní 
režim okolních území. 

 
D.1.2.3. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky 
 
Zábor půdy 
Pozemky, kde má být záměr realizován, jsou v katastru nemovitostí vedeny v kategorii 

„ostatní plocha“ a „zastavěná plocha“. Realizace záměru si nevyžádá žádný zábor ZPF či 
PUPFL. Záměr je v tomto smyslu bez negativních vlivů. 

 
Vliv na organizaci obhospodařování zemědělského půdního fondu 
Tento bod je vzhledem k lokalizaci zájmového území irelevantní. 
 
Eroze a zhutnění půdy 
Nebezpečí vzniku erozních procesů je vzhledem k povaze pozemku vyloučeno. 
 
Čistota půdy 
Vlivy areálu na čistotu půdy se mohou potenciálně projevit jak ve fázi výstavby, tak 

během samotného provozu. S ohledem na typ investičního záměru je však toto riziko velmi 
nízké a leží spíše v teoretické rovině. Vzhledem k pohybu stavebních mechanismů na 
staveništi během výstavby nelze vyloučit úkapy či větší úniky pohonných hmot kontaminující 
půdu. Tyto vlivy či jejich rozsah jsou předem těžko predikovatelné, ale lze je minimalizovat 
kupříkladu výběrem správného dodavatele stavebních prací (kupř. majícího zavedený systém 
ekologického řízení) a především dodržováním pracovních předpisů během výstavby.  

Riziko úniku ropných látek většího či menšího rozsahu vlivem parkujících automobilů 
existuje také během provozu. V případě většího úniku ropných látek z parkujícího 
automobilu, je možno tyto zachytit a následně odstranit spolu se štěrkovým ložem 
parkovacích ploch. 

Vytápění areálu bude realizováno pomocí vlastní plynové kotelny a vlivy depozic ze 
spalování fosilních paliv budou tudíž prakticky nulové – nedojde tudíž k ovlivnění nebo 
změnám chemismu okolních půd, vzrůstu kyselosti atd. 

V areálu nebudou skladovány žádné ekotoxické látky v množství, které by 
představovalo potenciální nebezpečí pro čistotu půdy v okolí areálu.  
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Vlivem automobilového provozu spojeného s provozem areálu nevyvstane potřeba 
zvýšené zimní aplikace rozmrazovacích solí na vozovky s průvodními dopady na půdu 
(zasolování). 

Automobilový provoz spojený s areálem nebude natolik intenzivní, aby existovalo 
nebezpečí kontaminace půdy těžkými kovy ze spalování pohonných hmot. V okolí se nikde 
nenachází zemědělská půda a tudíž ani nehrozí nebezpečí eutrofizace okolní půdy emisemi 
oxidů dusíku. 

 
Zdroje nerostných surovin 
Do prostoru zájmového území nezasahuje žádné ložisko nerostných surovin či dobývací 

prostor. Záměr je v tomto smyslu bez negativních vlivů 
 
Změna topografie a bilance zemních prací 
Terénními úpravami a přesuny zeminy nedojde k významnějším změnám v místní 

topografii. K denivelizaci původního terénu nedojde. 
Činit přesnější odhady objemů zemních prací je v této fázi nemožné, je však velká 

pravděpodobnost, že většina přesunů výkopových zemin se bude dít v rámci zájmového 
území za účelem srovnání terénu. 

Při budování nového krytého plaveckého bazénu bude odtěženo cca 280 m3 zeminy, 
jelikož je terén v daném místě svažitý. Odtěžená zemina se použije na terénní úpravy kolem 
bazénu. Při budování otevřených dvojpodlažních garáží bude opět z důvodů svažitosti terénu 
odtěženo cca 350 m3 zeminy, které se použijí v místě stavby na vybudování nájezdové rampy 
do 2.NP otevřených garáží. Při rekonstrukci a dostavbě stávajícího krytého zimního stadionu 
dojde k zakládání nových nosných železobetonových konstrukcí na pilotách. Rozsah zemních 
prací závisí na zvoleném druhu zakládání a v tomto stupni projektové dokumentace se špatně 
odhaduje. Předpokládáme však, že vytěžená zemina z vrtů bude deponována v hranicích 
řešeného areálu v rámci terénních a sadovnických úprav. 

 
Ostatní vlivy na geosféru 
Staveniště bude mít vhodné inženýrsko-geologické a geotechnické poměry pro 

zamýšlenou výstavbu. Stavba je v zájmovém prostoru realizovatelná s velkou 
pravděpodobností bez zásadních problémů. 

Před dalšími projektovými etapami je nutné zajistit podrobný inženýrsko-geologický 
průzkum, který detailně ověří geologické a geotechnické podmínky staveniště. Vzhledem k 
tomu, že základní geologická stavba území je známa, je možné soustředit se prioritně na 
stanovení geotechnických vlastností jednotlivých typů zemin. K tomuto účelu je možné s 
výhodou využít polní geotechnické zkoušky resp. geotechnické sondování (např. CPT). 

Jako vhodné se jeví provádět inženýrsko-geologický průzkum ve dvou stupních. V první 
etapě průzkumných prací lze doporučit zaměřit se na ověření inženýrsko-geologických a 
základových poměrů staveniště a stanovení geotechnických vlastností základových půd. V 
další doplňující etapě prováděné pro stupeň realizačního projektu resp. tendrové 
dokumentace, bude možné a vhodné provést technologické zkoušky zemin zaměřené na 
možnost úpravy geotechnických vlastností zemin a jejich zpracování do geotechnických 
konstrukcí. Program doplňujícího průzkumu bude vyplývat z konkrétních stavebních 
konstrukčních řešení a jejich požadavků na základové půdy. 

Narušení vodonosných horizontů vlivem stavebních prací s negativním dopadem na 
vodní zdroje lze vyloučit, neboť se nepředpokládají výkopové ani odkryvné práce většího 
hloubkového rozsahu. Území navíc není z vodohospodářského hlediska významné. 
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Zastižení mineralogických nálezů při zemních pracích, stejně jako geologických 
stratotypů, které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter a lokalizaci 
staveniště silně nepravděpodobné. 

Souhrnně lze konstatovat, že ovlivnění charakteru reliéfu či horninového prostředí bude 
zanedbatelné a nehrozí rozsáhlejší denivelizace či lokální změna topografie. Záměr bude mít 
nulový vliv na využívání zdrojů nerostných surovin. 

 
D.1.2.4. Vlivy na produkci odpadů 
Stavba areálu si vyžádá rozebrání objektu šaten a strojovny chlazení a basketbalové haly 

s ocelovou konstrukcí a provizorní ubytovny. Množství demoličního odpadu však bud 
omezené a snadno likvidovatelné. V fázi výstavby se dá očekávat vznik převážně směsného 
odpadu spojeného se stavební činností. Většina stavebních dílů bude do prostoru realizace 
dovezena a nosné konstrukce budou s opláštěním smontovány formou stavebnice. 
Materiálově využitelný odpad bude přednostně recyklován dle možností při samotné 
výstavbě. S ostatním bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/01 Sb., O odpadech a o 
změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŽP č. 383/01 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, s vyhláškou MŽP č. 376/01, o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů a s vyhláškou MŽP č. 381/01 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů. V této fázi se neočekává zvýšená potřeba nakládání s obaly. Vznikající odpady budou 
během výstavby průběžně odváženy a deponovány na vymezených skládkách podle druhu 
odpadu. S odpady budou nakládat pouze osoby oprávněné k této činnosti dle zákona č. 185/01 
Sb., O odpadech. Nebezpečné odpady vznikající během výstavby budou likvidovány 
subjekty, majícími oprávnění k této činnosti. V zájmovém území nebude vlivem výstavby 
areálu otevřena žádná skládka. Přesná kvantifikace odpadů vznikajících během výstavby je 
v této fázi zpracování projektové dokumentace obtížná, v každém případě se nebude jednat o 
množství představující neúměrnou zátěž pro životní prostředí. Subjekt realizující výstavbu 
bude v této fázi odpovědný za vedení evidence odpadů. Tato evidence bude předložena 
během kolaudace a po skončení stavby bude předána místně příslušnému orgánu ochrany 
životního prostředí. V prostoru výstavby není známa přítomnost žádné rekultivované či jinak 
zakryté staré skládky. Nehrozí proto střet s tímto fenoménem. 

Ve fázi provozu areálu se předpokládá především vznik odpadu typu papír, plasty, sklo 
a biologický odpad (zbytky potravin atd.) tj. nemajícího povahu nebezpečného odpadu. Tuto 
charakteristiku budou splňovat převážně nejrůznější baterie, zářivky, barvy či obaly znečištění 
nebezpečnými látkami (= především ropnými produkty). Přesnější specifikace je uvedena 
v kapitole č. B.III.3. Odpady. Kvantifikace vznikajícího odpadu bude provedena v dalším 
stupni zpracování projektové dokumentace. V současné době by se jednalo o nepodloženou 
spekulaci. Produkce těchto odpadů nebude klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. Veškerý 
odpad vzniklý v areálu zde bude tříděn a odděleně skladován v souladu s platnou legislativou. 

Dá se očekávat, že množství nebezpečného odpadů bude malé. Veškerý nebezpečný 
odpad bude provozovatelem uskladněn v odpovídajících zásobnících s jasnou identifikací 
(listy nebezpečných odpadů). Takto uskladněný odpad bude chráněn až do doby likvidace 
před povětrnostními vlivy či před odcizením.  

Počínaje okamžikem předání k odvezení z areálu bude likvidace veškerého odpadu 
realizována prostřednictvím organizace s oprávněním ve smyslu zákona o odpadech. Za 
vedení kompletní evidence nakládání s odpady je v této fázi zodpovědný provozovatel. 
Výstupem bude roční souhrnné hlášení pro místně příslušný orgán ochrany životního 
prostředí.  

Vzhledem k předpokládanému malému množství a dále i ke skutečnosti, že v regionu je 
v současné době dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude 
jejich likvidace činit problémy.  
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Při provozu areálu budou vznikat obaly. Nakládání s nimi se bude řídit zákonem č. 
477/01 Sb. o obalech. I z ekonomického hlediska je důležité volit takové dodavatele/obchodní 
partnery, kteří zajistí zpětný odběr obalových materiálů. Toto hledisko by mělo být 
zapracováno do systému výběru dodavatelů. Provozovatel zajistí zpětný odběr vratných obalů 
a galvanických článků (baterií). 

Souhrnně lze vliv výstavby a provozu na produkci odpadů hodnotit jako standardní, 
odpovídající danému typu a velikosti stavby. Vznikající odpady jak svým složením, tak 
množstvím, nebudou představovat významnou zátěž pro lokální systém nakládání s odpady. 
Zvýšený zájem je třeba věnovat výběru dodavatelů ve smyslu minimalizace vzniku odpadů již 
ve fázi dodávek, důslednému třídění odpadů a odpovídajícímu nakládání s obaly 
(maximalizace jejich zpětného využití). 

 
D.1.2.5. Vlivy na floru a faunu 
 
Vztahy flóry a fauny jako základních složek ekosystémů a jednotlivých biotopů jsou 

velmi úzce vzájemně závislé a proto je ovlivňuje řada shodných přímých i nepřímých vlivů. 
Populace všech rostlin  a živočichů jsou v souladu s § 5 zákona 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede 
nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degradaci k narušení 
rozmnožovacích schopností, zániku populace nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. 
Mimoto jsou některé druhy živočichů v souladu s tímto zákonem zvláště chráněny. Vliv 
záměru na populace živočichů v zájmovém území byl posouzen z hlediska výskytu stanovišť, 
jejichž likvidace může znamenat zánik celé na ně vázané populace nebo v případě druhů, 
které nejsou v krajině široce rozšířeny i subpopulace. Posouzena byla možnost fragmentace 
území, možný negativní vliv okrajovému efektu, možnost degradace stanovišť znečištěním a 
usnadnění prostupnosti krajiny pro invazní druhy. 

Z posouzení vyplývá, že vlivem záměru nebude ohrožena populace nebo významná část 
populace žádného druhu živočicha. Původní charakter flory a fauny byl již zcela potlačen 
v širším okolí rozvojem zástavby a infrastruktury. Botanická či zoologická hodnota dotčeného 
prostoru je omezená. Tok Labe či jeho břehový porost nebudou nijak dotčeny. 

Z hlediska fauny je druhová diverzita v okolí zájmového území velmi nízká. Jedná se 
především o synantropní druhy schopné přežívat i v antropogenně silně pozměněných 
podmínkách. V prostoru uvažované výstavby se vyskytují pouze běžné živočišné druhy 
nepodléhající ochraně. Z hlediska flory se v zájmovém území nevyskytují žádná přirozená 
společenstva ani chráněné druhy rostlin.    

V zájmovém území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh dle vyhlášky MŽP ČR 
395/1992 Sb,., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny a povaha biotopu ani nedává předpoklad jeho výskytu v budoucnosti. 

 
1. Vlivy na faunu 
 
1.1. Vlivy přímé 
 
Zánik a oslabení populací živočichů přímým záborem území 
Vzhledem k nevratnému charakteru vyvolaných změn se obecně jedná o potenciálně 

nejvýznamnější z vlivů stavby na biotopy a na ně vázaná společenstva živočichů. Záměr má 
být realizován do zcela urbanizovaného prostoru. Ekotony či jiné hodnotnější přirozenému 
stavu blízké biotopy se zde nenacházejí. Území je často navštěvováno velkým množstvím lidí. 
Na toto území není trvale vázána žádná populace obratlovců ani její významná část. Potravně 
významné bylo toto území pouze pro druhy s širokou ekologickou valencí.  
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Zánik a oslabení populací v důsledku dočasného záboru území 
Tímto vlivem jsou biotopy často významně mechanicky poškozeny, ale na rozdíl od 

trvalého záboru je možná jejich obnova. Dalším negativním vlivem je hluk a stavební ruch, 
který může způsobit  přesun živočichů z okolí probíhající stavby do klidnějších míst. 

V kontaktu s místem stavby se nenachází žádná zoologicky hodnotná lokalita a dočasný 
zábor půdy nebude realizován. Riziko zániku nebo oslabení populací z důvodu dočasného 
záboru prostranství je nulové. 

 
1.2. Vlivy na populace živočichů vyplývající z dlouhodobých změn prostředí 
 
Vlivy vyvolané stavbou 
Rozsáhlejší stavby v otevřené krajině mohou vyvolávat tzv. bariérový efekt, spočívající 

zejména v přerušení přirozených tras, kterými živočichové migrují na rozmnožovací 
stanoviště, do zimovišť, za potravou apod. Dalším negativním vlivem je plošné rozdělení a 
zmenšení souvislého biotopu využívaného celou  populací, která se následně rozpadá na méně 
početné a tudíž zranitelnější subpopulace. Filtrační efekt je způsoben rozdílnou schopností 
jednotlivých druhů překonávat bariéry v krajině. Tyto negativní vlivy působí zejména na 
obojživelníky  migrující na rozmnožovací stanoviště  a na velké savce (jelen, srnec, prase 
divoké), kteří mají  rozsáhlé domovské okrsky a  migrují za potravou. 

Vzhledem k umístění areálu projev výše uvedených efektů nehrozí. Areál není situován 
mezi takové biotopy, které by signalizovaly možnost migrace živočichů. 

 
Vlivy související s provozem a údržbou areálu 
Na negativní vliv imisí, hluku a nočního osvětlení se živočichové dokáží ve značné míře 

adaptovat.  Údržba areálových ploch vně budovy bude spočívat v ošetřování zeleně a úklidu. 
Ve vztahu k biotě se jedná o bezkonfliktní aktivity. 

Za rušivý faktor lze považovat přítomnost většího množství návštěvníků (včetně 
automobilů) v okolí při pořádání větších sportovních či kulturních akcí. Zájmové území je 
však tímto způsobem ovlivňováno již nyní. Nebude se tudíž jednat o vliv nový. V okolí se 
můžeme setkat pouze s druhy dobře přizpůsobenými antropogenním vlivům. 

Areál nebude zdrojem žádných výstupů do ovzduší či vody, které by signalizovaly 
nebezpečí chronických změn životních podmínek. 

 
2. Vlivy na floru 
 
2.1.  Vlivy přímé  
 
Přímá likvidace rostlinných druhů a společenstev trvalými zábory území 
Jedná se o potenciálně nejvýznamnější vliv, který způsobuje trvalou a nevratnou 

likvidaci rostlinných společenstev. V případě posuzovaného záměru je tento bod irelevantní, 
neboť v dotčeném prostoru nejsou žádná přirozená rostlinná společenstva. Mýcení stromů je 
zanedbatelného rozsahu a navíc záměr počítá s následným ozeleněním areálu. 

K žádné významné přímé likvidaci hodnotných rostlinných společenstev či dokonce 
vzácných rostlinných druhů nedojde. 

 
Vlivy na rostliny vyplývající z dočasného záboru 
Dtto předchozí bod. 
 
2.2. Vlivy na rostliny, vyplývající z dlouhodobých změn prostředí 



 Sportovní a kulturní centrum Ostende                                                     VIA service s.r.o. 

 71
 
 

 
Vlivy vyvolané stavbou 
Jedná se o změny vyplývající ze změn stanovištních poměrů v jejím okolí. Záměr má 

být situován do zcela antropogenizovaného prostoru a dotčené plochy jsou již dnes využívány 
ke sportovním účelům – hřiště stadion, sportovní hala atd. Z botanického hlediska se jedná o 
území zanedbatelné hodnoty. V území nebyl doložen žádný zvláště chráněný rostlinný či 
živočišný druh. 

Vzhledem k povaze záměru lze také vyloučit vyvolání změn klimatického režimu v 
místním měřítku a následnému ovlivnění fytocenóz. 

 
Vlivy  vyplývající z provozu a údržby 
Jak již bylo uvedeno výše, výstupy provozu a údržby záměru směrem do vnějšího 

prostřed, v tomto případě ve smyslu ovlivnění okolních fytocenóz, jsou natolik nevýrazné, že 
neukazují na nebezpečí ochuzení druhové diverzity rostlinných společenstev, růst  rostlin a 
jejich vitalitu vně areálu.  

 
Ruderaliazce rostlinného krytu 
Vzhledem k tomu, že  území je již silně antropogenně ovlivněno lze jakékoliv nebezpečí 

ruderalizace, spočívající kupř. v zavlečení dalších invazních neofytů, zejména bolševníku 
velkolepého, křídlatky japonské a sachalinské i jejich kříženců nebo netýkavky žlaznaté, zcela 
vyloučit.  

 
3. Vlivy na lesní porosty a dřeviny rostoucí mimo les 
Realizací záměru nedojde k zásahu do lesa a záměr nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 

zákona č. 289/1995 Sb. ani do 50ti metrového ochranného pásma lesa. 
Na řešené území byl zpracován dendrologický průzkum (ing. M. Bubenko, 2008).  
Z průzkumu vyplývá, že na řešené lokalitě se nalézají většinou stromy střední a nižší 

kvality. Výjimkou je pás starých, dožívajících, ale dosud kvalitních javorů stříbrných (Acer 
saccharinum) v prostoru podél ulice Ostende. Dalším perspektivním stromořadím jsou mladé 
javory mléčné (Acer platanoides) a lípy velkolisté (Tilia platyphylla) na zemním valu za 
sportovní halou.  

Podél chodníku mezi ubytovnou a halou a dále při ulici Olbrachtově jsou zaznamenány 
starší, dožívající stromořadí z topolu vlašského (Populus nigra ´Italica´). Na západním okraji, 
navazujícím přímo na porosty podél Labe, se v okolí cyklostezky nalézají souvislé porosty 
starých topolů.  

Při výstavbě centra dojde k odstranění několika stromů, a to především z důvodu 
stavebních prací. Kácení stromů bude provedeno především v těžišti území (mezi ubytovnou a 
plaveckým areálem, podél hraniční zdi a dále v severní partii podél stávající zdi, kde se 
předpokládá výstavba parkovacího objektu. 

V následujícím přehledu je uveden seznam stromů navržených k odstranění dle 
zpracovaného dendrologického průzkumu: 

poř.č. druh stromu    SH  obvod kmene (cm) 
7 Populus nigra ´Italica´  3 283 
8 Populus nigra ´Italica´  3 236 
9 Populus nigra ´Italica´  3 283 
10 Populus nigra ´Italica´  3 330  
11 Acer platanoides   3 97 
12 Acer platanoides   3 88 
13 Acer platanoides   3 107 
14 Acer platanoides   3 82 
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15 Populus nigra ´Italica´  4 377 
16 Juglans regia    3 57 
17 Populus alba    3 44 
18 Populus alba    3 94 
28 Populus simonii (suchý)  1 173 
29 Acer platanoides   4 157 
37 Populus nigra ´Italica´  2 393 
38 Populus nigra ´Italica´  2 408 
39 Robinia pseudoaccacia  2 97 
40 Populus nigra    2 283 
41 Acer platanoides   3 75 
42 Populus nigra ´Italica´  2 298 
43 Robinia pseudoaccacia  2 226 
44 Robinia pseudoaccacia  2 60 
45 Acer platanoides   3 47 
46 Robinia pseudoaccacia  3 63 
47 Robinia pseudoaccacia  4 126 
48 Robinia pseudoaccacia  1 25 
49 Robinia pseudoaccacia  4 195 
50 Robinia pseudoaccacia  1 19 
51 Robinia pseudoaccacia  3 113 
52 Robinia pseudoaccacia  2 28 
54 Robinia pseudoaccacia  2 126 

Veškeré ostatní stromy je nezbytné ochránit proti poškození v průběhu kácení a 
stavebních prací. 

Lesní porosty samotné nebudou nijak dotčeny. 
 
Shrnutí vlivů na faunu a flóru 
S ohledem na typ posuzovaného záměru a místo jeho realizace lze hodnotit vlivy na 

biotu jako nevýznamné. Výstavbou či provozem nedojde k zásahu do území s výskytem 
zvláště chráněného rostlinného či živočišného druhu ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny a nebudou ohrožena ani žádná jiná významná rostlinná či živočišná 
společenstva. 

Rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les je zanedbatelný.  
Součástí DÚR je návrh sadovnických úprav sportovního a kulturního centra, který 

vychází z celkového urbanistického řešení. Pro sadovnické úpravy byly vyčleněny plochy po 
obvodu areálu, a to především podél západního, severního a jižního okraje. 

Vstupní partie z ulice Olbrachtovy bude z hlediska sadovnických úprav řešena výsadbou 
v oválné ploše mezi vjezdy, kde se objeví trojice jehličnanů a svah s jižní expozicí bude 
osázen pásem nižších keřů. V prostoru před hraniční zdí se ponechá jeden stávající trnovník 
akát (Robinia pseudoaccacia) v trávníkové ploše. 

Mezi přístupovým chodníkem a parkovacím objektem je navrženo prodloužení stávající 
řady listnatých stromů tak, aby se celá východní partie pohledově oddělila od hrací plochy. 
Plochy v okolí plaveckého areálu i pod toboganem se pouze zatravní. Podél hraniční zdi je 
proponován pás pnoucích keřů, které oživí a zklidní pohled východním směrem. Prostor mezi 
patou hraniční zdi a východní fasádou objektu plaveckého areálu se provede jako souvislá, 
bezúdržbová plocha zapojených keřů. Především pod tobogánem a v úseku směrem 
k parkovacímu objektu se okraj keřové skupiny provede s oblým, organickým okrajem, který 
vytvoří vhodný kontrast ke geometricky přímým liniím budov a chodníků.  
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V prostoru mezi objektem plaveckého areálu a sportovní halou bude zachován stávající 
javor mléčný a stane se tak přirozenou lokální dominantou prostoru pod terasou. Strom bude 
doplněn kruhovým rabatem s atraktivními pokryvnými keři. 

Západní okraj zájmové plochy bude ponechán ve stávajícím stavu, mohutné topoly 
budou ošetřeny a zbaveny suchých větví, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků. 
Stromy kompozičně uzavřou řešený areál ve směru k řece. Stávající alej topolů vlašských 
před ubytovnou bude doplněna dvěma jedinci ve směru k hale, čímž opět pohledově oddělí 
prostor parkingu od centrálního chodníku. 

Podélná rabata před západní fasádou ubytovny budou řešena náročnějším způsobem za 
požití nízkých, zapojených keřů, popř. keřů soliterních, pokryvných, trvalek, apod. Vlastní 
kompozice bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace (SP). 

Oválná plocha při vjezdu na parkoviště z ulice Na Vinici se pouze zatravní s ohledem na 
bezpečnost rozhledu. Naopak v polokruhové ploše před jižní fasádou ubytovny se objeví 
v trávníkové ploše soliterní listnatý strom. 

Na jižní straně před objektem zimního stadionu je navrženo osm parkovacích stání, a to 
kolmých. Ve výběžku plochy mezi parkovištěm a manipulační plochou u trafostanice se 
navrhuje v dominantní poloze listnatý strom s velkou korunou. Na něj opticky naváže 
stromořadí v oblouku, které bude opticky pokračovat východním směrem podél objízdné 
požární komunikace. Volné plochy v této partii budou pouze zatravněny. 

Předpokládá se, že v kompozičním řešení se objeví i další plochy s pnoucími keři. Jedná 
se o oživení západní a jižní fasády parkovacího objektu a dále o výsadbu pnoucích keřů před 
východní fasádu plaveckého bazénu. Tyto záměry budou upřesněny v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

Při zahájení realizace sadovnických úprav bude povrch rozrušen a urovnán, po 
provedení hrubých terénních úprav bude plocha ohumusována ornicí nebo kvalitní zeminou 
ve vrstvě 15 cm.  

Výsadby keřů budou vylepšeny rozprostřením kvalitního zahradního substrátu. Také 
výsadbové jámy pro stromy budou vylepšeny kvalitním substrátem. Stromy se vysadí s balem 
do jam objemu 1 m3 s výměnou  půdy na 50 % a stabilizovány budou třemi dřevěnými kůly. 
Kořenový bal stromů bude opatřen flexibilní závlahovou hadicí délky 3 bm. Velikost nově 
navrhovaných stromů by měla být min. 18/20 cm. Jehličnaté stromy se vysázejí ve velikosti 
100/125 cm do jam objemu 0,4 m3 s výměnou půdy též na 50% a budou stabilizovány jedním 
kůlem. 

Soliterní keře budou vysázeny kontejnerované do jam objemu 0,125 m3. Zapojené keře 
se vysadí též kontejnerované do trojsponu v hustotě 1 – 3 ks/m² (velké a střední keře). Nízké 
keře se vysázejí do trojsponu v hustotě 5 ks/m2. Pokryvné keře se vysadí do trojsponu 
v hustotě 3 - 9 ks/m2, pnoucí keře se vysázejí k trelážím podél fasád, či k patě hraniční zdi 
v pásu šířky 0,5 m, a to v modulu 1 ks /1 bm.  

Po výsadbě se provede mulčování zapojených, pokryvných a pnoucích keřů drcenou 
borkou ve vrstvě min. 10 cm bez použití mulčovací tkaniny Neotex. Plochy atraktivních 
výsadeb budou mulčovány drcenou borkou ve vrstvě 5 cm. Veškeré vysazené dřeviny budou 
náležitě zality, a to dvakrát v celkové dávce 40 l/m2. Stromy budou zality v dávce 200 l/strom. 

Na volných plochách sportovního a kulturního centra bude založen parkový trávník 
výsevem v množství 25 g/m2. Stávající travnatá plocha hřišť bude po dokončení stavebních 
prací rekonstruována zhruba do vzdálenosti 5 m. 

Pro výsadby dřevin budou navrženy většinou domácí (autochtonní) druhy, či druhy 
běžně užívaně v sadovnické praxi s ohledem na konkrétní stanoviště (nadmořská výška, 
oslunění, půdní a vláhové poměry, apod.). V úvahu bude vzata i stávající druhová skladba 
okolních dřevin mimo řešený areál.  
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Pro výsadbu listnatých stromů se doporučují výrazné domácí druhy: lípa srdčitá (Tilia 
cordata), dub letní (Quercus robur), javor mléčný (Acer platanoides), vrba bílá (Salix alba), 
olše lepkavá (Alnus glutinosa), apod.  

Konkrétní druhová skladba navržených dřevin, včetně osazovacího plánu výsadeb, bude 
zpracována v navazujícím stupni projektové dokumentace. 

Veškeré sadovnické úpravy by měly být realizovány podle platných oborových norem. 
V následujícím přehledu jsou uvedeny technické normy, vztahující se k problematice 
realizace sadovnických úprav, platné od 1. 3. 2006: 

1. ČSN 83 90 11 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
2. ČSN 83 90 21 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
3. ČSN 83 90 31 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 
4. ČSN 83 90 41 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko – biologické 

způsoby stabilizace terénu 
5. ČSN 83 90 51 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče 

o vegetační plochy. 
6. ČSN 83 90 61 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 
D.1.2.6. Vlivy na ekosystémy, ÚSES, zvláště chráněná území a území navržená 

k zařazení do sítě Natura 2000 
 
Jedna z řady současných definic definuje ekosystém jako heterogenní (hybridní) systém 

složený z biologického subsystému (obvykle biocenózy) a ze subsystému prostředí (tzv. 
ekotopu). Látková výměna organismů s prostředím v přírodě probíhá jedině v rámci 
ekosystému. V krajinné ekologii je ekosystém možné chápat jako nenáhodnou akumulaci živé 
a neživé hmoty, energie a informace v co možná jednoznačně vymezeném prostoru, 
organizovanou interakcemi svých prvků (Míchal 1994).  

Relativně přirozené ekosystémy jsou trvalé, vybavené autoregulační schopností, a tedy 
relativně příznivou ekologickou stabilitou, mají však obvykle relativně nízkou produkci 
hospodářsky vyžívané biomasy. Jsou v různé míře ovlivněny nebo spoluvytvářeny lidskou 
činností, což bývá předmětem detailnějších typizací.   

Antropogenní ekosystémy (agrocenózy, monokultury, technosystémy apod.) jsou 
relativně krátkodobé, s relativně nízkou autoregulační schopností, tedy ekologicky relativně 
nestabilní. Pro uchování antropogenních ekosystémů je vysoký vklad lidské práce nezbytnou 
podmínkou. Jsou hlavními nositeli zemědělské produkce biomasy a trvalým bydlištěm 
naprosté většiny obyvatel. 

V člověkem využívané krajině jsou zastoupeny obě skupiny. Péče o antropogenní  i 
relativně přirozené ekosystémy by měla být překlenuta a zastřešena takovou péčí o krajinu, 
která zahrne i péči o její ekologickou stabilitu. Harmonická kulturní krajina je taková, v níž 
jsou v souladu přírodní krajinotvorné složky se složkami vytvořenými resp. změněnými do 
různé míry člověkem. 

Uvažovaný záměr má být realizován do prostoru tvořeného jednak existujícími 
stavebními objekty a dále vesměs již dnes zpevněnými plochami, které k nim přiléhají. 
Významnější rostlinný kryt prakticky chybí. „Ekosystém“ zájmového území (je-li možno pro 
takto malé území použít tohoto termínu), je nestabilní a zcela podléhající antropogenním 
vlivům. Z ekosystémového hlediska se jedná o habitat s nízkým významem pro stabilitu 
širšího okolí lokality. Zcela opačně, tj. jako ekosystém prioritního významu, je třeba chápat 
blízký tok řeky Labe, na jehož břehu má být záměr realizován. Jeho funkčnost však 
pochopitelně nijak ovlivněna nebude. 
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Nikde v okolí uvažovaného místa dostavby se nenachází žádné zvláště chráněné území 
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Záměr se nedostává do prostorového či funkčního střetu 
s žádným skladebným prvkem ÚSES či VKP. Nikde poblíž není žádný památný strom či 
stromořadí.  

V zájmovém území či v jeho okolí se nenachází žádná lokalita (SPA či SCI) navržená k 
zařazení do soustavy evropsky významných stanovišť - NATURA 2000 a záměr je v tomto 
smyslu bez negativních vlivů, jak je mimo jiné patrno i z vyjádření odboru Životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje (viz příloha). 

Investiční záměr se nedostává do konfliktu s ochranou ložiskových území dle zákona č. 
44/1988 Sb. 

Lze zcela vyloučit jakékoliv negativní vlivy záměru na výše zmíněné subjekty ochrany a 
to jak vlivy přímé, tak i synergické za hranicemi prostoru výstavby. 

 
D.1.2.7. Vlivy na krajinu 
 
Vliv na krajinný ráz a estetické kvality území 
Objektivní posouzení estetického vlivu na krajinný ráz je velmi obtížné a vždy je silně 

ovlivněno hodnotícím subjektem. V zákoně 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění je krajinný ráz definován jako „Přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 
místa či oblasti“. Autoři tohoto Oznámení chápou krajinný ráz daného území především jako 
subjektivní vnímání určité harmonie přírodních a kulturních činitelů (respektive jejich syntézu 
s vnímáním funkčnosti) přítomných v zorném poli pozorovatele.  

Vzhledem k faktické absenci přírodních či kulturních dominant v území nebude 
výstavba areálu představovat střet s těmito kategoriemi krajinných fenoménů. 

Výstavbou areálu budou pohledově dotčeny pouze přilehlé sportovní objekty. Směrem 
od Labe zůstane zachován lem vzrostlých stromů podél řeky. 

Celé území má výrazný charakter městského okraje, kde mezi volnou krajinou (v tomto 
případě řekou) a obytnou zástavbou vznikl prostor bez jednoznačného funkčního definování. 
Dominantní funkcí již dnes jsou zde sportovní aktivity, byť některá sportoviště nejsou 
v odpovídajícím stavu. 

Okolní zástavba rozhodně nevykazuje místně rázovitý či neopakovatelný charakter, 
který by vlivem realizace záměru mohl být narušen. Situování v území v návaznosti na 
stávající hmoty existujícího zimního stadionu svými dimenzemi připouští umístění stavby 
plaveckého bazénu i parkovacího objektu, která navíc bude svým charakterem v souladu se 
stávající zástavbou. 

Přítomnost nového, architektonicky citlivě ztvárněného objektu, poskytujícího široké 
veřejnosti kulturní a sportovní vyžití, navíc s intenzivní výsadbou dřevin, se jeví jako vhodný 
způsob pohledového uzavření koncentrované městské zástavby a přechodu do otevřené 
krajiny. Takto koncipovaný záměr nebude ve větším měřítku představovat narušení harmonie 
krajina ani narušení přírodních či estetických hodnot krajinného rázu. Bude se jednat o 
logický rozvoj území. V území se rozhodně nenachází žádná neopakovatelná krajinná 
scenérie, s kterou by se záměr mohl pohledově dostat do střetu.  

Souhrnně lze konstatovat, že záměr je bez významných negativních vlivů na krajinný 
ráz. 

 
Velkoplošné vlivy v krajině 
Z hlediska ekologické únosnosti území a zajištění jeho trvale udržitelného rozvoje 

nepředstavuje záměr výraznější negativní faktor pro vývoj, ani negativní zátěž v porovnání se 
stávajícím stavem. 
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V měřítku okolní zástavby nelze záměr hodnotit ani jako dominantní krajinný prvek, 
který by mohl zásadním způsobem narušit tvářnost krajiny, nebo působit vysloveně 
negativním dojmem. 

 
Vliv na rekreační kapacity území 
Záměr, jehož podstatou je sportovně-rekreační vyžití, má být situován do území, které 

již v současné době plní sportovně-rekreační účely. Jedná se o lokalitu, kde je situováno 
několik městských sportovních areálů. Situování posuzovaného záměru do této lokality je 
tudíž logické. Stávající rekreační kapacity budou vlivem realizace záměru výrazně posíleny. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je možné konstatovat, že výstavba ani provoz 
areálu nebudou mít žádný negativní vliv na rekreační využívání území, nezpůsobí plošnou 
redukci potenciálního rekreačního využití okolních ploch, ani změny jejich funkčnosti a 
samozřejmě nijak neovlivní rekreační potenciál regionu (ohrožení turistického ruchu nebo 
jeho přesměrování). 

Je zřejmé, že svojí podstatou jakožto veřejně přístupné sportovně kulturní centrum, 
představuje záměr jednoznačné navýšení rekreačních kapacit a to v regionálním měřítku. 

Kvalita tohoto vyžití bude záležet na povaze pořádaných aktivit, což je však již mimo 
rámec tohoto Oznámení. 

 
D.1.2.8. Vliv intenzity akustického tlaku (hluku) 
 
Hluk patří v dnešní době k nejrozšířenějším škodlivinám pracovního a životního 

prostředí. Na tuto skutečnost má vliv především stoupající intenzita dopravy a vnášení nových 
zdrojů hluku do lokalit s nízkou úrovní hlukového pozadí.  

Sluchový systém má funkci alarmujícího orgánu z čehož vyplývají jeho morfologická a 
fyziologická specifika. Sluchové podněty jsou biologicky účinnější než podněty zrakové a 
člověk proto přijímá většinu výstražných podnětů z prostředí právě sluchem. Organismus 
nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch z činnosti, a tok i ve spánku zpracovává 
centrální nervová soustava všechny zvukové podněty. Alarmující hluk ( např. hluk z přejezdu 
těžkého nákladního automobilu ) je proto i během spánku identifikován jako nebezpečný a 
vyvolá podvědomou stres a tomu odpovídající reakci organismu. Vliv nadměrného hluku na 
lidské zdraví není zpravidla okamžitý a negativně ovlivní lidské zdraví až po delší době. Proto 
i hygienický limit vyjádřený hodnotou ekvivalentního akustického tlaku LAeg,T vychází 
z celoživotní expozice organismu. Na míře poškození organismu se významně podílí i 
kumulace vlivu nadměrného hluku s dalšími stresovými faktory. 

Vzhledem k variabilitě osobnostních charakteristik jednotlivých osob se odolnost jejich 
organismů vůči negativním účinkům hluku částečně liší. Přibližně 10 % osob je vůči 
negativním hluku nadměrně tolerantních  a 10 % osob naopak velmi senzitivních 
(stěžovatelé). U zbývající části  populace  se zvyšující hlučností zvyšuje i kvantita odpovědi 
projevující se pocity rozmrzelosti a obtěžování. 

Negativní účinky hluku dělí na specifické s účinkem na sluchový orgán a nespecifické 
(mimosluchové) s účinkem na různé funkce organismu. K dočasnému zhoršení slyšení vlivem 
specifických akutních účinků hluku dochází při vystavení sluchového orgánu hluku o hodnotě 
LAeg,T nad 85 – 90 dB a k trvalému zhoršení slyšení (hlukové trauma) při expozici LAeg,T nad 
120 – 130 dB. K specifickým chronickým účinkům hluku dochází při vystavení expozici 
LAeg,T nad 85 dB kdy dojde k poškození vnitřního ucha a tím trvalému zhoršení slyšení. 

Udržitelná společnost by měla občanům zabezpečit hlavní sídelní funkce jako je 
bydlení, práce a mobilita, aniž by je vystavovala „ obtěžujícímu “ působení hluku.  
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D.1.2.8.1. Vliv hluku na obyvatele 
Hlukem se obecně rozumí akustický signál, jehož působení člověka poškozuje, ruší, 

obtěžuje.Účinky dlouhodobého působení hluku můžeme rozdělit na specifické účinky, 
projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru – je dostatečně prokázáno u 
pracovní (ale i u mimopracovní) expozice hlukem, a to v závislosti na výši ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A, jakož i v závislosti trvání let expozice - a na účinky nespecifické 
(mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organizmů (Liberko 2004). 

Nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu výskytu hodnot 
hluku, podílí se na nich často stresová reakce a zahrnují ovlivnění :  

 neurohumorální a neurovegetativní regulace 
 biochemických reakcí 
 spánku – projevuje se obtížemi při usínání, probouzení, změnami délky a hloubky 

 spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení 
 krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmií, vasokonstrikci, změnám 
 dýchání 
 vyšších nervových funkcí jako je učení a zapamatování 
 smyslově motorických funkcí 
 koordinace 
 emociální rovnováhy, sociálních interakcí 
 spouštění nebo urychlení vlastních patogenních dějů 
 fungování kardiovaskulárního systému a psychofyziologického systému 
 celkovou výkonnost 

 
Nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž je pocit obtěžování hlukem. Hluk v tomto 

případě vyvolává celou řadu negativních emoční stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, 
nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. Důležitý 
je u každého člověka stupeň senzitivity. V normální populaci se vyskytuje 10 – 20 %vysoce 
senzitivních osob, jako i velmi tolerantních. Pro zbylých 60 – 80 %populace víceméně platí 
závislost míry obtěžování na velikosti hlukové zátěže ( Liberko 2002 ). 

Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku jsou v ČR  hodnoceny Státním zdravotním 
ústavem Praha v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu 
k životnímu prostředí ( Praha, červen 2002 ). Monitoring probíhal k datu zveřejnění výsledků 
8 let v 21 městech. V jednotlivých městech byla vybrána vždy jedna tichá a jedna hlučná 
základní lokalita, v níž bydlelo 300 – 1000 obyvatel. Měřící místa byla vytypována tak, aby 
měřením byla chrakterizována hlučnost celé základní lokality. Zdravotní účinky hluku byly 
v průběhu 8 let zjišťovány celkem 2 x  pomocí dříve vypracovaného dotazníku. Vyhodnocení 
výsledků bylo prováděno tak, že všechny údaje zjištěné dotazníkem v jednotlivých lokalitách 
resp. průměrná procenta odpovědí, či průměry v případě numerických odpovědí , za lokalitu 
byly polořženy ve vztahu k příslušnému údaji o hlučnosti lokality. Jedním z výsledků 
monitoringu je odhad relativního rizika poškození zdraví hlukem – health risk assessment. 

 
Odhad relativního rizika poškození zdraví hlukem v životním prostředí 

dB Laeq 
Procentní 

vyjádření rizika dB Laeq 
Procentní 

vyjádření rizika dB Laeq 
Procentní 

vyjádření rizika 
do 40 - 50 – 52 4,0 % 62 – 64 8,3 % 

40 – 42 0,4 % 52 – 54 4,7 % 64 – 66 9,1 % 
42 – 44 1,1 % 54 – 56 5,4 % 66 – 68 9,8 % 
44 – 46 1,8 % 56 – 58 6,2 % 68 – 70 10,5 % 
46 – 48 2,5 % 58 – 60 6,9 % 70 - 72 11,2 % 
48 – 50 3,3 % 60 – 62 7,6 %   

 



 Sportovní a kulturní centrum Ostende                                                     VIA service s.r.o. 

 78
 
 

V průběhu monitoringu byla opakovaně ověřena i statisticky významná závislost mezi 
noční LAeq  a celkovou nemocností na civilizační choroby.  Tyto výsledky jsou ve vztahu 
k posuzované situaci důležité vzhledem k tomu, že v noční době je doprava související 
s provozem obalovny vyloučena.  

 
D.1.2.8.2. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 

v chráněném venkovním prostoru 
 
Chráněným venkovním prostorem se dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, 
léčení a výuce, s výjimkou prostorů určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních 
pracovišť. 

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální 
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

V následující tabulce jsou uvedeny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru 
a v chráněném venkovním prostoru staveb (doplněná tabulka z přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb.). 
 
Hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru (základní hladina akustického tlaku LAeq,T =50 dB) 
Druh chráněného prostoru část dne Hygienický limit v dB 

(pro počítání korekce k základní hladině 
akustického tlaku 50dB) 

1) 2) 3) * 4) 
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

den 45 50 55 65 
noc 35 / 40 ** 40 / 45 45 / 50 55 / 60 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

den 50 50 55 65 
noc 50 50 55 65 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb den 50 55 60 70 
noc 40 / 45 ** 45 / 50 50 / 55 60 / 65 

Ostatní venkovní prostor den 50 55 60 70 
noc 50 55 60 70 

Poznámka: * ) šedou barvou je označena alternativa týkající se této stavby 
  **) limitní hladina hluku pro silniční dopravu / železniční dopravu 
 Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –

10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na drahách, kde se použije korekce –5 dB. 
 

Vysvětlivky: 
Ad1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších 

zdrojů hluku s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace a dále 
s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

Ad2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy ne veřejných komunikacích, s výjimkou 
účelových komunikací a drahách. 

Ad3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací 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 drahách v ochranném pásmu 
dráhy.  

Ad4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a 
drahách, kde starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na 
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněném venkovním prostoru staveb a 
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v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává 
zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, případně 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace 
nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 
D.1.2.8.3. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 

v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
 

Hygienické limity (základní hladina akustického tlaku LAeq,T =50 dB) 
Denní doba korekce (dB) celkový limit (dB) 
6,00 – 7,00 +10 60 

7,00 – 21,00 +15 65 
21,00 – 22,00 +10 60 
22,00 – 6,00 +5 55 

 
Pro dobu kratší než 14 hodin se hluk ze stavební činnosti vypočte ze vztahu: 

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1) / t1] 
kde: 

t1 - je doba trvání hluku ze stávající činnosti v hodinách v období 7,00 až 21,00 hod 
LAeq,T – je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 

11, odst. 3. 
 
D.1.8.4. Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 
 
Chráněným vnitřním prostorem se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou 

místností ve stavbách pro individuální rekeraci a ve stavbách pro výrobu a skladování. 
V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních 
prostorách staveb (doplněná tabulka z přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.). 

 
Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (základní hladina 
akustického tlaku LAeq,T =50 dB) 
Druh chráněné místnosti Doba působení Korekce Limit (dB) 
Nemocniční pokoje 6,00 – 22,00 hod

22,00 – 6,00 hod
0 

-15 
40 
25 

Lékařské vyšetřovny, ordinace Celá doba -5 35 
Operační sály Celá doba 0 40 
Obytné místnosti 6,00 – 22,00 hod

22,00 – 6,00 hod
0*) 

-10*) 
40 / 45**)

30 / 35**) 
Hotelové pokoje 6,00 – 22,00 hod

22,00 – 6,00 hod
+10 

0 
50 
40 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, 
mateřských škol a školských zařízení 

 +5 45 

Koncertní síně, kulturní střediska  +10 50 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, 
kavárny, restaurace 

 +15 55 

Prodejny, sportovní haly  +20 60 
Poznámka: *) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní 

komunikace“), kde je hluk na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah se 
počítá další korekce +5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu 
prostoru staveb nevržených, dokončených a zkolaudovaných po dni nybtí účinnosti tohoto 
nařízení. 
**) Hodnoty v ochranném pásmu dráhy a v okolí hlavních komunikací 
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D.1.2.8.5. Hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti uvnitř staveb 
 
Pro dobu 7,00 – 21,00 se použije korekce +15 dB, limit je tedy 65 dB. 
Pro dobu kratší než 14 hodin se limit stanoví ze vztahu: 

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1) / t1] 
kde: 

t1 - je doba trvání hluku ze stávající činnosti v hodinách v období 7,00 až 21,00 hod 
LAeq,T – je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 

10, odst. 2. 
 
D.1.2.8.6. Hygienické limity vibrací 
 
Základní hygienický limit vibrací za dobu jejich působení v chráněných vnitřních 

prostorech staveb vyjádřený průměrnou váženou 
a) hladinou zrychlení vibrací LawT = 71 dB, nebo 
b) hodnotou zrychlení aew = 0,0036 m/s2 
Hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb se vztahují 

na horizontální a vertikální vibrace v místě pohybu osob a k době působení zdroje vibrací. 
Korekce základního hygienického limitu podle odstavce 1 jsou v závislosti na typu 

prostoru, denní době a povaze vibrací upraveny v následující tabulce k Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. 
 
Hygienické limity vibrací pro jednotlivé typy prostorů 
Druh chráněného prostoru Limit vibrací (dB), den / noc 
Operační sály 71 / 71 
Obytné místnosti 77 / 74 
Pokoje pro pacienty 77 / 74 
Učebny a pobytové místnosti jeslí, mateřských škol a školských zařízení 77 / 74 
Ostatní chráněné vnitřní prostory staveb 83 / 83 

 
D.1.2.8.7. Vliv záměru na chráněné prostory staveb 

 
Základem pro posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci v zájmovém území je 

hluková studie (viz. příloha oznámení) řešící vliv stavby a provozu nového areálu na chráněné 
vnitřní a vnější prostory staveb v ulicích Olbrachtova, Ostende a Na vinici, na jeden rodinný 
dům v prostoru bývalých jatek a na chráněné venkovní prostory ve vlastním sportovním a 
rekreačním areálu. 

Do akustické studie byly přeneseny stávající i nově navržené objekty v areálu zimního 
stadionu, rodinné domy v okolní zástavbě, areál bývalých jatek a místní komunikace včetně 
parkovišť. Definovány byly  technické zdroje hluku a intenzita a skladba dopravy na 
jednotlivých komunikacích. 

 
Hluková studie byla zpracována ve dvou variantách :  
  
   Varianta 1: Jde o „aktivní“ variantu – stav po realizaci centra 
   Varianta 2: Jde o  „nulovou  variantu“ – stavba centra nebude realizována 
 
V souvislosti se realizaci nového sportovního a kulturního centra dojde k mírnému 

navýšení průměrné denní  i hodinové intenzity průjezdů osobních automobil. Největší 
dopravní zátěž lze očekávat při velkých sportovních utkáních. Tato utkání lze očekávat 1 – 2 
x týdně, spíše však o něco méně Režim příjezdů a odjezdů za takovýchto akcí bude spočívat 
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v postupném zaplňování všech parkovacích míst o celkové kapacitě 179 vozidel v průběhu 
cca 1 hod před začátkem akce a naopak nárazové opouštění parkoviště po jejím ukončení. 
Pořádání takovýchto akcí lze očekávat mezi 5,00 a 21,00 hod. Hluková studie pracuje právě 
s nejnepříznivější variantou. Pořádání dvou velkých sportovních akcí naráz není plánováno. 

Mezi nové technické zdroje hluku patří systémy vytápění a vzduchotechniky 
v jednotlivých budovách a chladící jednotky v multifunkční hale. 

V přilehlé zástavbě bylo zvoleno celkem 18 výpočtových bodů. Výpočtové body 1až 5 
byly zvoleny u exponovaných  fasád domů, které jsou situovány nejblíže k multifunkční hale 
a novému plaveckému bazénu. Výpočtové body 6 až 11 byly zvoleny u exponovaných  fasád 
objektů v ulici Na vinici a výpočtové body 14 až 16  v ulicí Olbrachtova tzn. u příjezdových 
komunikací.  Dva výpočtové body byly zvoleny po obou stranách ubytovny s chráněnými 
byty.  Pro doplnění byly zvoleny dva výpočtové body ulice Husova. 

 
Zvolené výpočtové body  

Bod 
výpočtu Popis 

Výšk
a 

(m) 

Ekv. hladina hluku  
LAeq, 24 hod v dB(A) 

Aktivní varianta Nulová varianta 
den noc den Noc 

Výpočtové body v nejbližší zástavbě  
1. Nový dům na č.parc. 147 3 37,6 32,3 36,4 27,8 
2. Na vinici – přestavovaný RD 3 44,6 38,1 42,6 37,3 
3. Na vinici č.p. 4 3 37,2 32,3 34,5 27,5 
4. Na vinici č.p.14 – zadní trakt 3 35,7 31,7 34,0 31,3 
5. Na vinici – rozestavěný RD 3 36,7 33,3 35,0 32,3 

Výpočtové body v ulici Na vinici – příjezdová komunikace 
6 Na vinici č.p. 3 3 54,2 45,3 53,3 44,7 
7 Na vinici č.p. 13 3 50,4 41,1 47,9 39,1 
8 Na vinici č.p. 43 3 49,4 40,7 46,6 38,3 
9 Na vinici č.p. 10  (110) 3 49,6 40,4 47,0 38,2 
10 Gentleman club 3 52,0 42,6 49,4 40,6 
11. Na vinici č.p. 24 3 47,3 39,7 44,5 37,2 

Výpočtové body zvolené v ulici Husova  
12. Husova č.p. 89 3 64,0 55,3 64,0 55,3 
13. Husova č.p. 86 3 63,9 55,2 63,9 55,2 

Výpočtové body zvolené v ulici Olbrachtova  
14. Rest. Lovas a Lovas 3 59,5 50,8 59,3 50,6 
15 Olbrachtova č.p. 8 3 50,4 41,2 47,8 38,9 
16. Olbrachtova č.p. 5 3 49,8 40,6 46,2 37,2 

Ubytovna v areálu  
17. Strana přivrácená k parkovišti 6 41,6 39,8 45,9 42,2 

18. Strana přivrácená k zimnímu 
stadionu 10 29,0 26,7 26,7 22,0 
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Výpočtové body pokrývají rozhodující chráněné prostory staveb, které by mohly být 
ovlivněny změnou hlukové situace v areálu zimního stadionu a změnou intenzity a skladby 
dopravy na místních úsecích  silničních komunikacích.  

V žádném z výpočtových bodů  nepřesáhly vypočtené hodnoty hygienické limity pro 
hluk v denní i noční době.  

Vysoké hladiny hluku vypočtené v nulové i aktivní variantě ve výpočtových bodech 
zvolených v ulici Husova i na křižovatkách této ulice s ulicí Olbrachtova a Na vinici. nejsou 
ovlivněny provozem sportovního a kulturního centra, ale vysokou intenzitou automobilového 
provozu neboť ulicí Husovou vede jedna z páteřních komunikací města Poděbrady. V okolí 
hlavních pozemních komunikací je v souladu s Nařízením vlády č. 148/06 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací možné při posuzování akustické situace 
použít  korekci pro starou hlukovou zátěž z provozu na pozemních komunikacích a drahách 
(LAeq,T = 70 dB pro denní dobu a LAeq,T = 60 dB pro noční dobu) 

Zvýšení ekvivalentní hladiny hluku po realizaci záměru  se v denní době ve 
výpočtových bodech reprezentujících nejbližší  chráněné venkovní prostory staveb (výp. body 
č.1 – č.5) pohybuje  v denní době mezi 1,7 až 2 dB (A) a v noční době mezi  0,1 až 0,8 dB 
(A). Očekávané hladiny hluku se nacházejí  pod hygienickými limity, a to i při nejistotě 
výpočtu, která činí 2 dB (A). 

Ve výpočtových bodech reprezentujících chráněné prostory staveb u  příjezdových 
komunikací (výp. body č.6 – č.11 a č.14 – č.16) také nedochází k významnému zvýšení 
ekvivalentní hladiny hluku. Zvýšení hladin hluku v denní době se pohybuje mezi 0,5 až 2 dB 
(A) v ulici Na vinici a 0,2 – 3,6 dB (A) v ulici Olbrachtova. Zvýšení hladin hluku v noční 
době se pohybuje mezi 0,6 až 2,5 dB (A) v ulici Na vinici a 0,2 až 3,6 dB (A) v ulici 
Olbrachtova.  

V okolí ubytovny s chráněnými byty je hluk v noční době ovlivněn především 
místními  nájemníky, kteří využívají a budou využívat parkoviště před ubytovnou. Na straně 
přivrácené k multifunkční hale resp. nynějšímu zimnímu stadionu je zatížení hlukem 
minimální. V denní době dojde na straně ubytovny přivrácené k parkovišti k nárůstu 
ekvivalentní hladiny hluku až o 4,3 dB.  

Nárůst hluku z dopravy v ulicích Olbrachtova a Na vinici může být kompenzován  
obnovou povrchu komunikací v těchto ulicích. Zejména v ulici Olbrachtova, kde je 
komunikace  poškozena ve větší míře, bude mít toto opatření prokazatelný efekt. Stejný 
kompenzační efekt bude dosažen úplnou obnovou parkovišť situovaných před ubytovnou 
s chráněnými byty. 

V dalším stupni projektové dokumentace musí být na základě použitého konstrukčního 
řešení multifunkční haly akustická studie zpřesněna. Dořešena musí být míra neprůzvučnosti 
obvodového pláště multifunkční haly. Vzhledem k současnému nepříznivému stavu, který  
ovlivňuje jednoduchá konstrukce stěn¨a jednoduché plošné prosklení, je zlepšení i při 
zvýšeném využití rekonstruované haly zcela reálné.  Optimální doba dozvuku bude řešena na 
úrovni dokumentace pro stavební řízení. 

Vliv záměru významně nezhorší hlukovou situaci v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb v ulicích Husově, Na vinici a Olbrachtova, v ubytovně s chráněnými byty a 
v blízkém rodinném domě na severovýchodním okraji areálu (areál bývalých jatek). 
Hygienické limity hluku nebudou překročeny. 

Vliv záměru nezpůsobí překročení hygienických limitů v chráněných venkovních 
prostorech. 

Zatímco provoz dostavěného areálu nebudou provázet žádné vibrace, lze předpokládat, 
že během výstavby bude docházet k velmi malým vibracím působeným stavebními 
mechanismy. Stavba nebude vyžadovat žádné trhací práce. Vliv vibrací bude zanedbatelný. 
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D.1.2.9. Vlivy záření 
 
Záměr nebude ovlivňovat okolní území žádnými škodlivými emisemi 

elektromagnetického nebo radioaktivního záření, neboť v areálu žádné natolik silné zdroje 
nebudou situovány. 

Instalace výkonných zdrojů osvětlení, které by mohly negativně působit na obyvatele se 
nepředpokládá. 

Terénní Kategorie pronikání radonu z podloží do stavby je kombinací objemové aktivity 
radonu a plynopropustnosti základových půd. Pro středně propustné pokryvné vrstvy se 
střední hodnotou Q75 = 5 kBq/m3 je určen nízký radonový index. Výstavba objektů 
nevyžaduje ochranná protiradonová opatření, postačují kvalitně provedené hydroizolace. 

 
D.1.2.10. Vlivy na dopravu, antropogenní systémy, jejich složky a funkce 
 
Kvantifikace dopravního zatížení přístupových komunikací, stejně tak jako popis 

existujícího stavu zohledňujícího budovaná obchodní centra v okolí jsou presentovány 
v kapitole č. B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. 

V rámci areálu budou umístěna parkovací stání pro 179 vozidel. Bude se jednat o 30 
míst podél Labe a 63 míst na stávajícím parkovišti (+ 4 autobusy), 8 míst u trafostanice v jižní 
části stadionu a 78 míst v parkovacím objektu. Režim provozu automobilů bude závislý na 
pořádaných akcích a kromě větších sportovních utkání se bude jednat o občasné příjezdy a 
odjezdy v průběh dne. Značně konzervativní odhad hovoří o cca 50 jízdách v každém směru. 
Při větších sportovních akcích lze očekávat nárazové zaplnění a následně i vyprázdnění 
parkovacích míst, což bude krátkodobě představovat zátěž v ulicích Na Vinici a Olbrachtova. 
S ohledem na kapacitu parkoviště lze očekávat příjezd resp. odjezd maximálně 179 vozidel. 
S velkou pravděpodobností se však bude jednat o počty nižší. Při těchto akcích bude doprava 
na výjezdu organizována pořadateli.  

Kromě zmíněné „špičky“ bude nárůst dopravního zatížení ve srovnání s existujícím 
stavem resp. se stavem po dobudování okolních obchodních areálů nevýznamný. 

Nárůst dopravních intenzit je ve srovnání s existujícím stavem zanedbatelný, navíc, jak 
již bylo zmíněno, z velké části se nejedná o zátěž novou. 

 
D.1.2.11. Vlivy navazujících a souvisejících staveb 
 
Žádné nároky na výstavbu nových tras inženýrských sítí či komunikací nevzniknou. 

Odstávky vlivem dostavby či provozu areálu nejsou pravděpodobné. 
 
D.1.2.12. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
V zájmovém území se nenacházejí žádné zákonem chráněné budovy mající zvláštní 

historický význam ani archeologické lokality či archeologické nemovité památky, požívající 
zákonné ochrany. Pravděpodobnost učinění archeologického nálezu během výkopových prací 
je možno hodnotit jako nízkou, nicméně nálezy nelze zcela vyloučit. Investor  stavby  je 
nicméně povinen oznámit zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na 
Archeologický ústav AV ČR, případně zastavit  práce a zajistit odborný dozor  a umožnit dle 
§ 22 zákona  ČNR č. 20/1987 Sb.  archeologický výzkum po dobu nezbytně nutnou, jehož 
náklady bude hradit. 

Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na následný rozvoj či stagnaci 
přímo navazující infrastruktury a nedá se tudíž ani očekávat přímý negativní vliv na využívání 
okolních pozemků ani na změny jejich ceny či ceny okolních nemovitostí.  
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V zájmovém území se nachází následující hmotný majetek, který bude vlivem realizace 
záměru demolován - šatna, strojovna chlazení a basketbalová hala s ocelovou kostrou a 
provizorní ubytovna. V době realizace záměru bude mít investor k těmto objektům vyřešen 
majetkoprávní vztah. 

V okolí se nenacházejí žádné polnosti, na které by vlivem záměru došlo ke zhoršení 
přístupu. 

V zájmovém území se nenacházejí žádná známá geologická či paleontologická naleziště 
a výstavbou tudíž nedojde ke konfliktu s těmito fenomény. 

Žádné kulturní hodnoty nehmotného charakteru, místní zvyky, tradice či náboženské 
akce se nedostávají se záměrem do středu. 

Před zahájením zemních prací bude nutno vytýčit veškerá podzemní vedení a zabezpečit 
ochranu všech dotčených inženýrských sítí a jejich polohu zřetelně stabilizovat v terénu. 
Stávající i nové sítě, které přijdou do styku se stavbou bude nutno chránit chráničkami, 
případně provést přeložky dle podmínek správců sítí. Při stavebních pracích v pásmech 
podzemního vedení bude třeba respektovat veškerá ustanovení, zabezpečení vedení a zařízení 
před poškozením. Případné křížení bude projednáno s příslušnými správci dotčených sítí  a 
bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005.  

Souhrnně lze konstatovat, že vlivem realizace záměru nedojde k dotčení žádných cizích 
majetkoprávních vztahů a nebude negativně ovlivněna žádná cizí budova. 

 
D.1.2.13. Ostatní vlivy 
 
Areál resp. jeho výstavba nebude přinášet žádná potenciální rizika typu zavlečení 

exotických nebo nepůvodních druhů rostlin či živočichů s následnými negativními důsledky 
na biologické poměry dané lokality jako je přemnožení či lokální vymizení původních druhů 
nebo nadměrnou migraci v rámci širšího zájmového území. 

 
D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Následující dvě tabulky poskytují základní představu o vlivech působených výstavbou a 

provozem záměru na životní prostředí, přičemž první identifikuje tyto vlivy s ohledem na 
etapy realizace stavebního záměru a druhá tyto vlivy kvantifikuje (vyhodnocení 
významnosti). 

  
Identifikace vlivů z hlediska jednotlivých etap realizace, při zohlednění kompenzačních 
a eliminačních opatření 
Vliv výstavba provoz 
Změny v čistotě ovzduší 0 0 
Změna mikroklimatu 0 0 
Změna kvality povrchových vod 0 0 
Změna kvality podzemních vod 0 0 
Vliv na povrchový odtok a změnu 
říční sítě 

0 0 

Ovlivnění režimu podzemních vod, 
změny ve vydatnosti zdrojů a 
změny hladiny podzemní vody 

0 0 

Zábor ZPF 0 0 
Zábor PUPFL 0 0 
Vlivy na čistotu půd 0 0 
Projevy eroze 0 0 
Svahové pohyby a pohyby vzniklé 
poddolováním 

0 0 

Likvidace, poškození populací 
vzácných a zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů 

0 0 

Likvidace, poškození stromů a 
porostů dřevin rostoucích mimo les 

- - 
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Likvidace, poškození lesních 
porostů 

0 0 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a 
VKP 

0 0 

Změny reliéfu krajiny 0 0 
Vlivy na krajinný ráz 0 0 
Likvidace, narušení budov a 
kulturních památek 

0 0 

Vlivy na geologické a 
paleontologické památky 

0 0 

Vlivy spojené se změnou dopravní 
obslužnosti 

0 0 

Vlivy spojené se změnou funkčního 
využití krajiny 

0 + 

Vlivy na rekreační využití území 0 + 
Vlivy na hmotný majetek 0 0 
Vlivy spojené s havarijními stavy 0 0 
Vlivy záření 0 0 
Vlivy na hluk a vibrace - + 
Vlivy na produkci odpadů - - 
Vlivy na zdraví 0 0 

Poznámka: 
+ identifikovaný vliv nastal a je kladný 
- identifikovaný vliv nastal a je záporný 
0 identifikovaný vliv nenastal 

 
Výše uvedená tabulka neuvažuje fázi přípravy, kde žádné vlivy nenastanou a fázi po 

ukončení provozu, jelikož by se vzhledem k předpokládané délce funkčnosti jednalo o 
nepodloženou spekulaci. 
 
Vyhodnocení významnosti nejdůležitějších uvažovaných vlivů na životní prostředí, při 
zohlednění kompenzačních a eliminačních opatření 
Vliv Kritérium významnosti vlivu 
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Změny v čistotě 
ovzduší 

0       0  0 

Změna 
mikroklimatu 

0       0  0 

Změna kvality 
povrchových vod 

0       0  0 

Změna kvality 
podzemních vod 

0       0  0 

Vliv na povrchový 
odtok a změnu říční 
sítě 

0       0  0 

Ovlivnění režimu 
podzemních vod, 
změny ve 
vydatnosti zdrojů a 
změny hladiny 
podzemní vody 

0       0  0 

Zábor ZPF 0       0  0 
Zábor PUPFL 0       0  0 
Vlivy na čistotu 
půd 

0       0  0 

Projevy eroze 0       0  0 
Svahové pohyby a 
pohyby vzniklé 
poddolováním 

0       0  0 

Likvidace, 
poškození populací 
vzácných a zvláště 
chráněných druhů 

0       0  0 
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rostlin a živočichů 
Likvidace, 
poškození stromů a 
porostů dřevin 
rostoucích mimo 
les 

1       1  1 

Likvidace, 
poškození lesních 
porostů 

0       0  0 

Likvidace, zásah do 
prvků ÚSES a VKP 

0       0  0 

Změny reliéfu 
krajiny 

0       0  0 

Vlivy na krajinný 
ráz 

0       0  0 

Likvidace, narušení 
budov a kulturních 
památek 
 

0       0  0 

Vlivy na 
geologické a 
paleontologické 
památky 

0       0  0 

Vlivy spojené se 
změnou dopravní 
obslužnosti 

0       0  0 

Vlivy spojené se 
změnou funkčního 
využití krajiny 

1       1  1 

Vlivy na rekreační 
využití území 

1       1  1 

Vlivy na hmotný 
majetek 

0       0  0 

Vlivy spojené 
s havarijními stavy 

0       0  0 

Vlivy záření 0       0  0 
Vlivy na hluk a 
vibrace 

1       1  1 

Vlivy na produkci 
odpadů 

-1 -2 -2 0 0 0 0 -4 1 0 

Vlivy na zdraví 0       0  0 

Poznámka:  
Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí vlivu a 
jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kritéria mezi sebou vynásobena. Další kritéria 
jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 – 1 a vyjadřuje 
účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1). 
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + 
mezinárodní vztahy + zájem veřejnosti + nejistoty  
pro velikost vlivu < 0 platí: 
Velikost    Reverzibilita   Nejistoty 
Významný nepříznivý vliv -2 Nevratný  -3 ano  -1 
Nepříznivý vliv  -1 Kompenzovatelný -2 ne   0 
Nevýznamný až nulový vliv  0 Vratný   -1 Veřejnost 
Příznivý vliv    1 Citlivost   ano  -1 
Časový rozsah    ano   -1 ne   0 
Trvalý    -3 ne    0 
Dlouhodobý   -2 Mezinárodní vliv 
Krátkodobý   -1 ano   -1 

ne    0 
Koeficient významnosti výsledný: = - koeficient významnosti x (1 – možnost ochrany) 
Při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 
Při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 
Možnost ochrany: úplná  1 
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   částečná 0,1 – 0,9 
   nemožná 0 
Hodnocení významnosti: 
Významný nepříznivý vliv  -8 až -11 
Nepříznivý vliv   -4 až -7 
Nepříznivý až nulový vliv    0 až -3 
Příznivý vliv      1 
 

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem a jeho umístění v kontaktu 
s okolními sportovními areály je logické.  

V areálu vznikne málo významný bodový zdroj znečištění ovzduší – plynová kotelna. 
Vliv na imisní situaci v lokalitě lze hodnotit jako zanedbatelný. Automobilová doprava 
spojená s návštěvou areálu není zdrojem zcela novým. Velká většina této dopravy sem již 
nyní zajíždějí ke stávajícími zimnímu stadionu. Vlivem realizace záměru dojde pouze 
k jejímu navýšení. Za stávajícího stavu parkují po okolních ulicích, nyní budou parkovat na 
vyhrazeném parkovišti. S ohledem na výsledky rozptylové studie je možno konstatovat, že po 
naprostou většinu doby se bude jednat o zdroj zcela zanedbatelné vydatnosti a ani očekávaná 
krátkodobá maxima v době nárazového odjezdu aut z parkovišť nepředstavují významnou 
zátěž. 

Záměr je bez nároků na zábor ZPF či PUPFL. Jeho vlivy na zájmy ochrany přírody a 
krajiny definované zákonem č. 114/92 Sb. jsou nulové. 

Kácení „mimolesní“ zeleně je zanedbatelného rozsahu a projekt počítá s ozeleněním 
nového areálu výsadbami dřevin. 

V době konání rozsáhlejších sportovních akcí je možno očekávat nárazový nárůst 
dopravní zátěže na přístupových komunikacích. Bude se však jednat o časově značně 
omezené události. 

Ve smyslu vlivů spojených se změnou funkčního vymezení území je možno 
konstatovat, že záměr naplňuje schválený územní plán a nabízí regionálně velmi významné 
možnosti rekreačního, sportovního a kulturního vyžití. V tomto smyslu je přínosem. 

Vlivem stavby provozu nového sportovního a kulturního centra nedojde ke stavu, kdy 
by byly překročeny hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 148/06 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro chráněné vnitřní a vnější prostory staveb 
a chráněné venkovní prostory, pro denní dobu i noční dobu. Navržená kompenzační opatření 
umožní minimalizovat vliv realizace záměru na obyvatele ulic Na vinici a Olbrachtova i na 
jeden rodinný dům v areálu bývalých jatek  tzn. na 60 – 80 obyvatel. 

Záměr nebude z hlediska hlukové zátěže limitovat rozvoj území navržených 
schváleným územním plánem Poděbrady k zástavbě.  

Skutečností, mající zásadní význam při hodnocení vlivů na faktory pohody je přístavba, 
která má být realizována v západní části zimního stadionu. Tato část haly je tvořena 
„kancelářskými“ prostorami, které ve srovnání s existujícím stavem zásadním způsobem 
odcloní „netechnologický“ hluk ze zimního stadionu (údery hokejek, hlasité projevy 
návštěvníků atd.). Ve srovnání s existujícím stavem tak v tomto smyslu dojde 
k jednoznačnému zlepšení. 

S provozem areálu bude spojen vznik určitého množství odpadů. Dá se přitom očekávat, 
že množství nebezpečného odpadů bude malé. Likvidace veškerého odpadu bude realizována 
prostřednictvím organizace s oprávněním ve smyslu zákona o odpadech. S velkou 
pravděpodobností se bude jednat o stejnou společnost, která je v území zavedena a 
odpovídajícím způsobem plní funkce spojené s likvidací odpadů stávajícího zimního stadionu. 
Výstavbu i provoz areálu ve smyslu vzniku odpadů lze hodnotit jako standardní, odpovídající 
danému typu a velikosti stavby. Vznikající odpady jak svým složením, tak množstvím, 
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nebudou představovat významnou zátěž pro lokální systém nakládání s odpady. V regionu je 
v současné době dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií. Jejich 
likvidace nebude činit problémy. 

 
D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 

hranice 
 
Lokalita s uvažovanou výstavbou areálu se nachází uprostřed České republiky. 

Samozřejmě i vzhledem k velikosti a typu investičního záměru jsou jakékoliv přeshraniční 
vlivy vyloučeny. 

 
D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů 
 

opatření fáze realizace záměru 
příprava výstavba provozu 

Organizační opatření 
Vypracovat havarijní plán areálu (mimo jiné s ohledem 
na přítomnost čpavku) a zajistit  proškolení pracovníků. X X X 

Zajistit seznámení pracovníků s bezpečnostními 
předpisy včetně protipožárních. X X X 

Přeložky či zásahy do sítí předem projednat s jejich 
vlastníky či správci. X   

Zpracovat povodňový plán na dobu výstavby. X   
Technická opatření k ochraně vod

Odvodnění areálu řešit oddělenou kanalizací. X X  
Co největší podíl neznečištěných dešťových vod 
zasakovat v rámci ozeleněných ploch areálu.   X 

Realizované objekty musí být umístěny mimo aktivní 
zónu záplavového území. X X  

Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného 
materiálu do koryta toku.  X  

Areál vybavit prostředky k likvidaci úniků ropných 
látek. Místo jejich umístění jasně vyznačit a seznámit 
obsluhu s jejich používáním. 

 X X 

Prostory, kde bude docházet k manipulaci s látkami 
potenciálně škodlivými vodám (kupř. místnost pro 
nabíjení akumulátorů vysokozdvižných vozíků) budou 
vybaveny nepropustnou podlahou a prostředky 
k likvidaci úniků. 

 X X 

Technická opatření k ochraně půdy 
Během dostavby zamezit únikům ropných látek do 
půdy.  X  

Technická opatření k ochraně ovzduší 
Nákladní automobily odvážející prašné substráty mimo 
prostor staveniště budou zaplachtovány.  X  

Automobilovou dopravu během výstavby organizovat 
tak, aby nedocházelo ke zbytečnému běhu motorů na 
prázdno. 

 X  



 Sportovní a kulturní centrum Ostende                                                     VIA service s.r.o. 

 89
 
 

V průběhu výstavby důsledně snižovat prašnost 
kropením a čištěním staveniště a komunikací.  X  

Technická opatření při nakládání s odpady 
Nakládání s odpady ve fázi výstavby a provozu, jejich 
evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem 
185/2001 Sb., v platném znění a navazujícími 
prováděcími předpisy. 

 X X 

Provádět důsledné třídění odpadů a prodej či předávání 
k dalšímu využití   X 

Dočasné skladování odpadů kategorie N musí být 
realizováno v jasně vyznačených a oddělených 
prostorách s nepropustnou podlahou a musí být zajištěna 
jejich jednoznačná identifikace 

 X X 

Přebytky výkopových zemin mohou být uloženy pouze 
na místě, které je k takovému účelu určeno na základě 
odpovídajícího rozhodnutí vydaného na základě  
staveního zákona. 

 X  

Vyskytnou-li se recyklovatelné odpady, smluvně zajistit 
jejich svoz.  X X 

Minimalizaci vzniku odpadů zajišťovat již ve fázi 
dodávek a vyvíjet tlak na dodavatele směrem 
k minimalizace odpadního materiálu v dodávkách 
případně k využívání recyklovatelných materiálů. 

 X X 

Technická opatření k ochraně bioty 
Pro účely vyjádření odboru životního prostředí 
Městského úřadu Kladno ke kácení dřevin bude po 
přesném zaměření budovy a souvisejících struktur 
zpracován projekt detailně popisující počet a druhovou 
strukturu kácených dřevin. 

X   

Stromy, které budou vybrány k zachování je nezbytné 
ochránit proti poškození v průběhu kácení a stavebních 
prací. 

 X  

Kácení dřevin bude omezeno pouze na plochy přímo 
dotčené stavbou a náhradní výsadby budou směrovány 
především přímo do areálu multifunkční haly 
(parkoviště, okolí komunikací) a do jeho okolí 

 X  

Vzrostlá zeleň, která zůstane zachována, bude po 
skončení stavebních prací doplněna keři nebo i stromy 
nízkého vzrůstu. 

 X  

Technická opatření k ochraně před hlukem 
Používat technologie splňující hlukové limity dané 
legislativou.  X X 

Provést autorizované měření hluku z dopravy .   X 
V případě větších sportovních akcí musí být organizačně 
zajištěno, že návštěvníci opustí areál před 22,00 hod.   X 

Součástí záměru musí být plošná obnova povrchu 
parkovišť před ubytovnou s chráněnými byty.  X  

Na úrovni dokumentace pro stavební řízení řešit 
optimální dobu dozvuku z plaveckého bazénu i 
multifunkční haly (zimního stadionu). 

X   
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U všech technických zdrojů hluku budou důsledně 
realizována protihluková opatření.  X  

V ulici Olbrachtova kompenzovat zvýšení hluku 
z dopravy plošnou obnovou povrchu místní 
komunikace. V menší míře bude tato kompenzace 
účinná i v ulici Na vinici. 

 X  

Technická opatření ke zlepšení estetického dopadu stavby 
Nechat vypracovat odborný projekt na sadové úpravy a 
tento konzultovat odborem ž.p. města Poděbrady. X   

Veškeré plochy zasažené výstavbou rekultivovat a 
uzavřít travním krytem.  X  

K výsadbám dřevin použít původní druhy a vysazovat 
stromky o obvodu  nejméně 12 – 14 ( 16 ) cm ve výčetní 
výšce. 

 X  

Ostatní 
Pro případ rozsáhlejších akcí, u kterých se očekává větší 
frekvence nárazové automobilové dopravy, organizačně 
zajistit plynulost na výjezdu. 

  X 

Pomocí dopravního značení propracovat systém pohybu 
automobilů v areálu a přilehlých komunikacích. X X  

Zamezit parkování automobilů mimo prostor vlastního 
areálu na místech, která nejsou k parkování určena 
(dopravní značení, policejní kontroly). 

  X 

Ve spolupráci s městskou policií důsledně dbát na 
dodržování veřejného pořádku při sportovních akcích.   X 

Oznámit zahájení výkopových prací s dostatečným 
předstihem na Archeologický ústav AV ČR, případně 
zastavit  práce a zajistit odborný dozor  a umožnit dle § 
22 zákona  ČNR č. 20/1987 Sb.  archeologický výzkum 
po dobu nezbytně nutnou. 

X X  

 
Detailní rozpracování jednotlivých opatření bude provedeno po jejich kodifikaci 

stanoviskem Odboru ochrany životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Středočeského kraje k tomuto Oznámení, a to v dalším stupni zpracování projektové 
dokumentace. 

 
Technická a organizační opatření pro předcházení a zvládání případných 

havarijních stavů 
 
Všeobecné zásady 

• bude zabráněno tomu, aby plynné chladivo, unikající ze strojovny vnikalo do sousedních 
místností, schodišť, nezastavěných ploch uvnitř budovy, průchodů nebo kanalizačních 
soustav budovy 

• v případě nebezpečí bude možné strojovnu opustit 
• v prostoru nebude žádné trvale instalované nebo provozované zařízení vytvářející 

otevřený plamen 
• ve zvláštní strojovně nebudou uskladněny jiné hořlavé materiály než jsou chladiva 
• dálkový spínač pro zastavení chladicího zařízení bude umístěn vně strojovny v blízkosti 

dveří 
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• bude zabezpečeno přirozené nebo mechanické větrání, přičemž mechanické větrání musí 
být s nezávislým nouzovým ovládáním umístěným vně strojovny v blízkosti dveří  

• veškerá potrubí a kanály, které procházejí stěnami, stropy a podlahami místností 
zvláštních strojoven budou nepropustně utěsněny 

• v každé místnosti zvláštní strojovny budou umístěny hasicí přístroje, v přiměřeném 
počtu, vhodné k velikosti a typu chladicího zařízení a typu chladiva, teplonosné látky a 
izolace 

 
Výstražné upozornění 
Strojovna bude na vstupech zřetelně označeny jako taková, společně s výstražnými 

upozorněními, které sdělují, že nesmí vstupovat neoprávněné osoby. Dále bude vybavena 
upozorněními na zákaz kouření  vstupu s otevřeným ohněm. Na vstupu do strojovny bude 
výstražné upozornění na zákaz neoprávněného provozování chladicího zařízení. 

 
Rozměry a přístupnost 
Rozměry místnosti zvláštní strojovny umožní instalaci chladicího zařízení ve vhodných 

podmínkách a poskytnou dostatečný prostor pro servis, údržbu, provoz a demontáž. Pod 
komponentami chladicího zařízení, které jsou umístěny nad průchody a trvalými pracovišti, bude 
světlá výška min. 2m. 
 

Dveře a otvory 
• dveře se budou otevírat směrem ven a jejich počet bude přiměřený pro zajištění volného 

pohybu osob při úniku v případě nouzových situací 
• dveře budou konstrukčně řešeny tak, aby byly otevíratelné zevnitř (opatření proti vzniku 

paniky) 
• pokud jsou dveře používány k přístupu do budovy, musí být samouzavírací 
• konstrukční provedení dveří zajistí odolnost vůči požáru po dobu nejméně 30 min 
• ve dveřích se nesmí vyskytovat žádné otvory, umožňující neúmyslný průchod 

unikajícího chladiva a veškerých jiných plynů do jiných částí budovy 
• veškeré přepážky, které se nacházejí mezi místností zvláštní strojovny a vnitřkem budovy 

budou projektovány tak, aby byly odolné proti požáru nejméně 1 hod a budou 
nepropustně utěsněny 

• dveře v těchto přepážkách  budou odolné proti požáru nejméně 1 hod a budou 
namontovány tak, aby těsně přiléhaly a musí být samouzavírací 

 
Větrání 
Je nutné zabezpečit dostatečné větrání pomocí přirozeného větrání nebo mechanického 

větrání. Větrání musí být navrženo tak, aby nezpůsobovalo nepohodlí nebo nebezpečí pro osoby 
nebo zboží ( nadměrná rychlost proudění vzduchu, víření prachu, nasávání prachu zvenčí, přímé 
ochlazování částí strojního zařízení v zimních měsících apod.). Pro strojovny, kde je jako 
chladivo použit čpavek musí být strojovna vybavena mechanickým větráním uváděným do 
provozu detektorem čpavku. Motory ventilátorů a přidružená elektrická zařízení budou 
nevýbušném provedení, případně budou umístěny mimo strojovnu a proud větraného vzduchu. 
Porucha soustavy mechanického větrání bude uvádět do činnosti poplašné zařízení na pracovišti 
se stálou obsluhou. 

Větrání bude navrženo jak pro normální provozní podmínky ( odvětrání tepelných zisků od 
strojního zařízení a prostupu tepla stěnami zvenčí), tak i pro případy nouzových situací (havarijní 
větrání).  



 Sportovní a kulturní centrum Ostende                                                     VIA service s.r.o. 

 92
 
 

Přívod venkovního vzduchu musí být dostatečný a vhodně zvolený v návaznosti na 
výfukové otvory tak, aby v celém rozsahu strojovny nevznikaly mrtvé kouty a aby nedocházelo 
ke zkrácené cirkulaci. Ventilace musí být podtlaková. 

Pro strojovny, kde je jako chladivo použit čpavek musí být otvory pro přívod vzduchu 
umístěny u podlahy a otvory pro odtah vzduchu na nejvyšších místech strojovny. Ventilátory 
musí být možno zapnout a vypnout jak uvnitř tak i vně strojovny.  
 

Absorbování čpavku 
Vzhledem k vysoké absorpční schopnosti plynného čpavku ve vodě je doporučeno zajistit 

přívod vody do strojovny pro ruční rozstřikování (hadice s rozprašovací koncovkou). 
Kontaminovaná voda se musí shromažďovat ve vhodných nepropustných jímkách (např. část 
rozvodného kanálu ve strojovně). 

 
Sprchy pro použití v případě nouzových situací 
Pro chladicí zařízení bude instalována sprcha pro tělo a sprcha pro oči k použití pro 

nouzové situace. Sprcha musí být vybavena termostaticky řízenou teplotou k zabránění šoku 
zraněných osob z nízké teploty. 

 
Osobní ochranné prostředky 
Stavba bude provedena tak, aby umožňovala umístění osobních ochranných prostředků 

mimo strojovnu v blízkosti dveří do strojovny. Osobní ochranné prostředky musí být uloženy 
bezpečným způsobem a musí být chráněny.  

Rozsah osobních ochranných pomůcek dle Nařízení vlády 495/2001 příloha č.2 se 
zahrnutím požadavků vyplývajících z ČSN EN 378-3 (Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - 
Instalační místo a ochrana osob) a Bezpečnostního listu dle Vyhlášky 231/2004 pro použité 
chladivo - amoniak bezvodý. 
 

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 

 
Pro potřeby tohoto Oznámení byla data obstarávána vlastním průzkumem a rešerší 

archiválií. I když se většina těchto archiválních dat jeví jako velmi kvalitní a aktuální, přesný 
způsob pořízení některých dat (metodika) není znám. 

Vlivy záměru na kvalitu ovzduší byly hodnoceny pomocí rozptylové studie. Tato studie 
byla vypracována osobou s autorizací k provádění rozptylových studií dle zákon č. 86/2002 
Sb. a pomocí modelovacího software, který je doporučen Ministerstvem životního prostředí 
ČR. Přesto se jedná pouze o odborný odhad, zatížený určitou chybou. Z důvodu její eliminace 
byly pro účely modelování použity vždy nejméně příznivé varianty a odhad je tudíž velmi 
konzervativní (= princip předběžné opatrnosti). Toto konstatování platí i pro studii 
akustickou, hodnotící vlivy záměru na „hlukovou“ situaci v území. 

Na základě stávajících znalostí nebylo možno přesně stanovit množství odpadu 
vznikajícího během výstavby či provozu. 

Není znám přesný počet a trasování jízd nákladních automobilů během výstavby a 
s nimi spojené dopravní zatížení a emise výfukových plynů a hluku. 

Není známo přesné množství osob, které se budou pohybovat po staveništi. 
Během zpracování tohoto Oznámení se však nevyskytly takové nedostatky ve 

znalostech, které by znemožnily posouzení vlivu daného investičního záměru na životní 
prostředí v rozsahu a kvalitě nutné pro toto oznámení.  

Souhrnně lze konstatovat, že úroveň údajů obsažených v této dokumentaci a z nich 
plynoucích závěrů a doporučení je zcela dostačující pro naplnění zákona 100/2001 Sb. o 
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posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
S ohledem na prostorové a technologické možnosti investora se jako reálná v současné 

době jeví pouze jediná aktivní varianta. Tato varianta je výsledkem předchozího hledání a 
hodnocení různých lokalit. Snaha o hledání a následné srovnávání s dalšími variantami by 
byla nyní pouze formální. 

 
Varianta A – jedná se o variantu rozpracovanou v této dokumentaci 
V rámci celkové rekonstrukce sportovního areálu se předpokládá rekonstrukce a 

dostavba zimního stadionu, výstavba plaveckého areálu a v severním cípu zájmového území 
výstavba parkovacího objektu. Přístup do centra areálu je veden po chodníku v zalomené trase 
do prostoru mezi plavecký areál a ubytovnu. Přístupový chodník probíhá podél sportovní haly 
a zpevněné plochy před ubytovnu, kde je navržena rekonstruovaná plocha pro parkování. Z ní 
je vedena obslužná komunikace východním směrem před vstup do zimního stadionu. Zde se 
uvažuje s několika parkovacími stáními, manipulační plochou a objízdnou požární 
komunikací. 

Záměr prostorově a funkčně vychází ze schváleného územního plánu a sleduje variantu, 
která technologicky, kapacitně a funkčně optimalizuje požadavky na záměr a možnosti 
daného území. Je jasně definovaný investor stavby, u kterého je velká pravděpodobnost 
dotažení investičního záměru až do konce včetně následného udržování objektu v dobrém 
stavu. Záměr logicky navazuje na stávající sportovní areály v území. 

S realizací záměru nelze spojovat žádné významnější environmentálně negativní vlivy. 
Ve srovnání se stávajícím stavem dojde v zimním stadionu k výraznému snížení 

množství čpavku a jeho zabezpečení bude na vyšší úrovni. 
 
Varianta B – nulová varianta bez realizace investičního záměru 
Jedná se o prolongaci existujícího stavu. Řešená lokalita má v současné době charakter 

funkčního sportovního areálu, složeného z objektů zimního stadionu ve východní části, 
ubytovny, sportovní haly a skladových objektů podél ulice Ostende. Parkoviště vozů je 
situováno v jižní partii, v klínu mezi ubytovnou a halou. Sportovní hřiště se nalézají mezi 
řekou Labe a ulicí Ostende. Kromě toho je zde značné množství zatravněných a zpevněných 
ploch bez zřejmého účelu. 

V prostoru mezi jednotlivými sportovišti a řekou by zůstala zachována nedefinovatelná 
plocha, jakési území nikoho. Většina stávajících sportovišť by zřejmě chátrala. 

 
Variantu A lze pro daný investiční záměr považovat za vhodnou a odpovídající 

svému určení. Při splnění podmínky realizace sumy navržených kompenzačních 
opatření lze míru environmentálních rizik spojených s realizací záměru považovat za  
přijatelnou. 

 
 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
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F.1. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 

nestandardních stavech 
 
Vznik havárie či nestandardního stavu nelze předem nikdy vyloučit. Je však třeba na ně 

být předem připraven z důvodu jejich minimalizace v případě, že nastanou. Pro případ jejich 
vzniku bude vypracován havarijní plán skladového areálu. 

Mezi havarijní či nestandardní situace lze považovat zejména následující události: 
 
1. Únik chladícího média (čpavku) 
Za normálního provozního stavu neprodukuje technologie chlazení žádné 

environmentálně problematické výstupy. K havarijním únikům pracovních látek by mohlo 
dojít jen mimořádně při poruše těsnosti  přírubových spojů, ev. ucpávek armatur, případně z 
titulu porušení materiálu (prasknutí trubky apod.). Jedná se o události s velmi nízkou 
pravděpodobností vzniku. Strojovna technologie je řešena s nepropustnou podlahou, odolnou 
vůči vodě, etylenglykolu, oleji i čpavku. 

V případě, že by došlo k úniku čpavku je třeba zabránit dalšímu úniku látky, ohraničit 
prostor a zabránit průniku látky do půdy, vody a kanalizace. Dále je třeba snížit šíření par 
amoniaku srážením vodní clonou. Amoniak rozpuštěný ve vodě je třeba shromáždit 
v nepropustné jímce a odtud odčerpat do vhodných obalů a odvést k likvidaci v souladu 
s platnou právní úpravou pro odpady. Neutralizace probíhá zředěným roztokem kyseliny 
(např. dusičné). Likvidace úniku pracovních látek musí být podrobně popsána v místním 
provozním řádu. Při úniku do vodních toků je třeba informovat okamžitě odběratele vody. 

Podrobné údaje o amoniaku jsou obsaženy v bezpečnostním listu  dle zákona 157/1998 
Sb.: Amoniak, který bude součástí schváleného provozního řádu. 

V případě překročení výpočtového tlaku některé z tlakových nádob obsahujících 
čpavek, dojde k otevření pojistného ventilu  a odfuku plynného čpavku do atmosféry, kde se 
rozptýlí vzhledem k tomu, že za atmosférického tlaku při normálních podmínkách je lehčí než 
vzduch. Tato situace není považována za běžný provozní stav. Odfuky pojistných ventilů 
budou vyvedeny nad střechu budovy. 

V případě úniku kapalného nebo plynného čpavku do prostoru  strojovny zareagují na 
tuto skutečnost čidla a v prvním stupni (500 ppm čpavku v ovzduší) signalizují tento stav 
obsluze při současném zapnutí havarijní ventilace strojovny. Ve druhém stupni při překročení 
hranice 25.000 ppm čpavku ve vzduchu se pak havarijně odstavuje zařízení. Při případné 
likvidaci úniku čpavku vodní clonou je kontaminovaná voda zachycena v havarijní jímce ve 
strojovně. Podlaha strojovny musí být zhotovena jako bezodtoková jímka. Guly pro odvod 
vodních drenáží musí být vyvýšené nad úroveň podlahy. 

Další čidla sledují přítomnost čpavku v chlazené teplonosné látce a ohřívané vodě. V 
případě kladného zjištění bude tato skutečnost signalizována a netěsný aparát bude 
automaticky odstaven z provozu. 

 
2. Únik teplonosného média (olej či voda) 
V případě úniku teplonosné látky vlivem netěsností ve spojích nebo na ucpávkách 

čerpadel je tato svedena potrubními kanály do strojovny a shromážděna v havarijní jímce 
odkud je pak vyčerpána k bezpečné likvidaci. 

Olej: Přesný typ použitého oleje stanoví dodavatel kompresorů. Předpokládá se použití 
plně syntetického oleje. K úniku mazacího oleje může dojít při poruše olejového systému u 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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některého z kompresorů. Pro tento případ je kompresorovna vybavena nepropustnou 
olejovzdornou podlahou. Havarijní úniky oleje budou likvidovány zásypem pilinami nebo 
Vapexem. Při revizích ev. opravách kompresorů budou pro zachycení úniků a odpadů oleje 
použity plechové vany. 

Voda: Únik vody nepředstavuje pro životní prostředí žádné riziko.Vyteklá voda buď 
odteče přímo do okolí strojovny (trativod), nebo se shromáždí v jímce, odkud ji lze pomocí 
přenosného čerpadla přečerpat. 

 
3. Vznik požáru 
V celém objektu bude instalován elektrický požární systém (EPS) - analogově 

adresovatelná požární signalizace pro automatickou detekci požáru v celé budově. Ústředna 
EPS bude instalována v místnosti stálé ostrahy, kde bude vyškolená obsluha. Systém bude 
zahrnovat tlačítkové hlásiče s rozbitným sklem v blízkosti východů z každé požární zóny a 
všech východů z budovy, opticko-kouřové hlásiče ve všech prostorech s nebezpečím požáru, 
tepelné hlásiče v kuchyni, kuchyňkách a v prostorách údržby, nasávací systém aktivní detekce 
kouře bude instalován v hokejové hale a hale pro míčové sporty, detektory plynu v kotelně a 
snímání požárních klapek vstupně výstupním prvkem. Přesné rozmístění jednotlivých 
komponentů bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. Postup při řešení 
signalizace „požár“ bude stanoven v požárně poplachové směrnici. Požadavky na ovládání el. 
zařízení (požární dveře, vypínání vzduchotechniky, kotelna apod.) v případě signalizace stavu 
„POŽÁR“ bude vypracován režim ovládání koordinovaně se zprávou požárního specialisty v 
dalším stupni projektové dokumentace. Systém EPS bude připojen na pult centrální ochrany 
(PCO) pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP). 

Výše popsaný systém je standardním nástrojem k eliminaci rizika vzniku požáru. 
 
4. Vznik nestandardního stavu vniknutím nepovolané osoby 
Celý areál bude vybaven Elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS). Toto zařízení 

bude zřízeno v celém objektu. Ústředna EZS bude umístěna v místnosti ostrahy spolu se 
signalizací poplachu. Zabezpečení prostor budovy bude provedeno pohybovými čidly a 
magnetickými kontakty na dveřích. Přesný počet jednotlivých samostatných podsystémů bude 
upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. 

 
5. Zajištění bezpečnosti pracovníků a návštěvníků v případě vzniku havarijního či 

nestandardního stavu 
Bezpečí návštěvníků bude zajišťovat Evakuační rozhlasový systém. V celé budově 

budou osazeny jak podhledové tak i nástěnné reproduktory, zajišťující požadovanou 
slyšitelnost poplachových hlášení. V prostoru haly budou osazeny reproduktory pro evakuační 
hlášení, jenž zároveň mohou zajistit ozvučení při pořádání sportovních, kulturních či 
společenských akcí. Napojení na řídící systém bude provedeno v místě rozhlasové ústředny. 
Rozhlasový systém bude navržen na patřičnou technickou a výkonovou vybavenost dle ČSN 
a počtu připojených reproduktorů. Celý systém bude svázán se systémem EPS, pro možnost 
bezobslužného řízení evakuace. 

 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy před 

zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky 
dle směrnic MSv. Ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů. Veškerá instalovaná zařízení 
musí být rozmístěna tak, aby bylo umožněno optimální ovládání, bezpečný přístup 
k ovládacím prvkům a armaturám a aby byl zajištěn prostor pro jejich případnou demontáž a 
zpětnou montáž v rámci prováděných oprav a údržby v souladu s požadavky vyhlášek. Při 
provádění veškerých prací je nezbytné dodržovat zásady bezpečnosti práce v souladu se 
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zákoníkem práce, vyhláškou ČÚBP č.48/82, prov. Vyhláška MV č.37/86 Sb., Nař.vlády č. 
523/2002, vyhl. 362/ 2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, vyhl. A 363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 21/2003 – ochrana zdraví při práci a další 
související vyhlášky a předpisy. Při montážích elektro prováděných pod napětím nebo v jeho 
blízkosti se musí postupovat v souladu s ČSN 34 3100 až ČSN 34 3106. Pro užívání stavby je 
provozovatel povinen zajistit zpracování provozního a návštěvního řádu. K bezpečnosti 
návštěvníků bude zajištěno vybavení a odborný dozor v souladu s bezpečnostním standardem 
pro provoz koupališť. Měření nezávadnosti vody bude prováděno v souladu s Vyhláškou 
135/2004 Sb. 

Souhrnně lze konstatovat, že vzhledem k povaze záměru a použitým technologiím je při 
vypracování a následném prosazování bezpečnostních směrnic či havarijního plánu 
pravděpodobnost vzniku závažné události malá.  

 
F.2. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 
 
Při zpracování oznámení bylo postupováno následovně: 
1) získání základních informací o investičním záměru 
2) orientační návštěvy lokality 
3) sběr existujících údajů o lokalitě 
4) porovnání investičního záměru s obdobnými, již realizovanými, záměry 
5) identifikace chybějících znalostí a následné doplnění 
6) konzultace se specialisty 
7) detailní terénní průzkum 
8) kompletace údajů o investičním záměru (ve spolupráci s investorem) 
9) kompletace údajů o lokalitě 
10) analýza možných vlivů včetně jejich významnosti (porovnání s legislativou) 
11) kompletace dokumentace 
 
Použitá základní legislativa 
 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ) 

Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí ) 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 17/1991 Sb. o životním prostředí  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ovzduší). 
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů 
Zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů ( zákon o obalech ) 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 
Zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 



 Sportovní a kulturní centrum Ostende                                                     VIA service s.r.o. 

 97
 
 

Zákon č. 260/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, …, ve znění 
vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 364/1992 Sb. o chráněných ložiskových 
územích 

Zákon 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci ) 

Zákon 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR  č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 327/98 Sb., 

kterou se stanoví charakteristika stanoví bonitovaných půdně ekologických jednotek a 
postup pro jejich vedení a aktualizaci. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení   
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 78/1996 Sb. o stanovení pásma ohrožení lesů pod 
vlivem imisí 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ( katalog 
odpadů ). 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s 
obaly 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů  ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti   a technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích.. 

Nařízení č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Nařízení vlády č. 342/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 

Nařízení vlády č. 502/2000., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v platném znění 

Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona 
ČNR č. 10/1993 Sb.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Vyhláška  546/02 Sb.,    kterou   se    mění   vyhláška   č.  327/98   Sb.,   kterou   se    stanoví     
charakteristiky bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení 
a aktualizaci. 

Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR z 31.7.1996 - kritéria znečištění 
zemin a podzemní vody. 

Tam, kde legislativa limity nestanovuje, byla významnost vlivu okomentována či 
porovnána s literárními údaji týkajícími se obdobných záměrů. Vstupní data byla získána jak 
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vlastním průzkumem, tak z publikovaných zdrojů. Významným informačním zdrojem byla 
technická studie dodaná investorem, soubor geologických map, mapy BPEJ a hydrologická 
mapa. Jako rámec pro lokalizaci zjištěných a klasifikovaných údajů v zájmovém území 
posloužily obecně geografické mapy v měřítku 1:10 000. 

Údaje o technických detailech záměru byly čerpány DÚR - Sportovní a kulturní 
centrum Ostende, zpracované společností BfB studio s.r.o. 

Údaje o existujících geologických, hydrogeologických a inženýrsko-geologických 
podmínkách v zájmovém území byly čerpány z DÚR. 

 
 

 
Název záměru    Sportovní a kulturní centrum Ostende 

 
Obchodní firma  Město Poděbrady 
IČ     239640 
Sídlo    nám. Jiřího 20/1 

290 31 Poděbrady 
 

Oprávněný zástupce  Ing. Jiřina Soukupová (I. místostarostka) 
Městský úřad Poděbrady 
nám. Jiřího 20/1 
290 31 Poděbrady 
tel: 325 600 203 

 
Zpracovatel oznámení VIA service s.r.o. 

     Dědinská 29 
161 01 Praha 6 
tel: 220 102 423 

 
Umístění záměru 
Kraj:    Středočeský 
Obec:    Poděbrady (537683) 
Katastrální území:  Poděbrady  (723495) 
Místo stavby:   Poděbrady, nábřeží Ostende, mezi ulicemi Na Vinici a  

Olbrachtova. 
GPS: 50°8'50.214"N, 15°6'30.394"E 

 
V souladu s § 6 zákonem 100/01 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí a o změně 

některých dalších zákonů v aktuálním znění resp. s přílohou č. 1 k tomuto zákonu předkládá 
město Poděbrady Oznámení záměru „Sportovní a kulturní centrum Ostende“. Řešená lokalita 
se nachází v západní části města Poděbrady, na pravém břehu řeky Labe. Na jižní straně 
sousedí se zadními trakty bytové zástavby při ulici Na Vinici, na západě ji lemuje břehový 
porost Labe, na severu je pak ohraničena topolovou alejí podél chodníku navazujícího na ulici 
Olbrachtova a na východě sousedí lokalita s areálem skláren, bývalých jatek a truhlárny. 

Záměrem investora, tj. města Poděbrady, je rekonstrukce a dostavba stávajícího krytého 
zimního stadionu a výstavba krytého plaveckého a rekreačního bazénu a objektu otevřeného 
parkoviště. Sportovní a kulturní centrum Ostende v Poděbradech bude sloužit ve své konečné 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU
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podobě jako jeden celek a bude poskytovat  nejrozmanitější služby obyvatelům Poděbrad, ale 
i obyvatelům větší spádové oblasti. Hlavními provozy jsou krytý bazén, přestavba zimního 
stadionu a sportovní hala, doplňkovými pak restaurace, kuželník, wellness, sportovní obchod, 
kadeřnictví, kosmetika, manikura, pedikura a kanceláře. Záměr je v souladu s platným 
územním plánem. 

Kapacita (rozsah) záměru: 
Rekonstrukce a dostavba stávajícího zimního stadionu  
(rekonstrukce se bude dít v rámci stávajícího objektu zimního stadionu) 
Zastavěná plocha   4.577,6 m2

Obestavěný prostor 85.904,5 m3

Celková náplň čpavku cca 350 kg
Náplň Coolstaru cca 8000 litrů
Novostavba krytého plaveckého a rekreačního bazénu 
Zastavěná plocha   2.652,7 m2

Obestavěný prostor 20.740,8 m3

Vodní plocha celkem 506,2 m2

Objem vody celkem 520,0 m3

Okamžitá kapacita vodní plochy 141 osob
Otevřené garáže 
Zastavěná plocha   911,2 m2

Obestavěný prostor 2.915,8 m3

Kapacita 78 osobních automobilů
 
Technickým podkladem pro předkládané Oznámení byla DÚR zpracované projekční 

společností BfB studio s.r.o. 
Dostavba zimního stadionu 
Navrhovanou rekonstrukcí a dostavbou stávajícího krytého zimního stadionu by mělo 

dojít hlavně k optimalizaci a ekonomizaci provozu celého areálu. Současný stavebně 
technický stav hlavní nosné konstrukce zastřešení není v nejlepším stavu a tak by měla 
plánová výstavba přispět i k jejich sanaci. Je navržena vestavba čtyřpodlažního 
železobetonového skeletu, na který budou stávající dřevěné vazníky překotveny a část 
vazníků bude poté pokrácena (do úrovně podlahy 4.NP). Zbylá část průběhu vazníku bude 
ponechána. Nově navržený zimní stadion bude vzhledem ke snížené světlé výšce nad ledovou 
plocho opatřen kompletní vzduchotechnikou a dojde k vytvoření kompletní nové zateplené 
dvouplášťové střechy umístěné nad horními pásnicemi stávajících vazníků. Objekt 
multifunkční haly bude z hlediska využití upraven vestavbou haly nad stávající ledovou 
plochu. 

Krytý bazén 
Novostavbu krytého plaveckého a rekreačního bazénu tvoří relativně konstrukčně a 

hmotově jednoduchý dvojpodlažní objekt spojený s multifunkční halou krčkem na úrovni 
2.NP. Stavba se skládá ze dvou funkčních a konstrukčních částí. Prvním celkem je vstupní 
objekt s hlavním vstupem do areálu a šatnovým blokem v 2.NP a technické a technologické 
zázemí bazénu na úrovni 1.NP. Základní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet 
v základním půdorysné modulaci 6 x 6 metrů. Druhou část tvoří vlastní obdélníková bazénová 
hala v 2.NP, pod kterou se nachází akumulační nádrže a  chodby kolem jednotlivých 
bazénových van s technologickými rozvody. 

Otevřený parkovací objekt 
Nový parkovací objekt v severním cípu areálu velikosti 54 x 17 m je dvojpodlažní ze 

dvou stran zapuštěný do terénu a ze dvou stran otevřený ke sportovištím a k Labi. Kapacita je 
38 + 40 = 78 parkovacích míst. 
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Otevřené hřiště pro basketbal 
Stávající otevřené basketbalové hřiště bude v souvislosti s umístěním centrálního vstupu 

a v souvislosti s plánovanou dostavbou divácké tribuny ke stávající hale Bios přemístěno 
severním směrem. Hřiště bude mít půdorysné rozměry 32,0 x 18,5 m, vlastní hrací plocha pak 
26,0 x 14,0 m. 

Výstavba má být realizována na pozemcích charakterizovaných v katastru nemovitostí 
jako „ostatní plocha“ a „zastavěná plocha“. Záměr si nevyžádá žádný zábor ZPF či PUPFL. 

V zájmovém území či v jeho blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Na lokalitě se nenachází žádný prvek ÚSES. Lokalita neleží v 
CHOPAV. Na pozemku a v jeho bezprostředním okolí není registrován žádný významný 
krajinný prvek (VKP) a neroste  zde ani žádný památný strom či stromořadí. V zájmovém 
území se nenachází žádná lokalita (SPA či SCI) navržená k zařazení do soustavy evropsky 
významných stanovišť - NATURA 2000. 

Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území a není zde vyhlášen 
žádný dobývací prostor. Území není sesuvné a není poddolováno. 

Zájmové území leží v záplavovém území Labe, nejedná se však o záplavu aktivní. 
Nespadá do CHOPAV. Recipientem dešťových i odpadních vod bude přímo Labe, kam bude 
areál odkanalizován přes městskou ČOV. 

Odhad průměrné denní spotřeby vody činí 100,23 m3/den, přičemž maximální hodinový 
odběr činí cca  3,23 l/sec. Za rok lze očekávat odběr ve výši cca 30.069 m3/rok. Tato 
projektovaná spotřeba vody odpovídá danému typ aktivity a za běžného stavu vodovodu lze 
vyloučit negativní ovlivnění systému zásobování vodou v lokalitě. Přípojka resp. výše odběrů 
budou předmětem vyjádření správce vodovodu. Vzhledem k tomu, že odběr se bude dít 
z veřejné sítě mající charakter pitné vody, nevznikají nároky na úpravu vody. V území 
nebudou otvírány žádné vlastní zdroje vody. Zásobování okolní obytné zástavby Poděbrad 
pitnou vodou je kompletně realizováno vodovodem a lze tudíž vyloučit negativní vliv 
zemních prací na využívané vodní zdroje. 

V areálu zimního stadionu je v současné době funkční dešťová kanalizace, do které jsou 
napojeny střechy budov a odvodnění zpevněných ploch. V rámci řešení odvodnění budovy 
plaveckého bazénu je do navržené dešťové kanalizace zaústěna jihovýchodní část střechy, 
která je situována nevhodně pro vsakování do podloží – odtok z této části střechy je směrován 
mezi budovy areálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o minimální plochu, pouze 380 m2 a tedy i 
odtok je poměrně malý – pouze 5,5 l/s, nebude toto navýšení odtoku znamenat přetížení 
stávající dešťové kanalizace. Dešťové vody ze střech nových budov budou v případě 
parkovacího objektu zcela a v případě bazénu z převážné většiny odváděny do vsakovacích 
objektů a likvidovány vsakem do podloží. 

Splaškové odpadní vody budou samostatně svedeny do stávající areálové splaškové 
kanalizace. V objektech se jedná o odvodnění splaškových vod ze sociálních zařízení, 
úklidových komor, umyváren, prodejen, občerstvení, restaurace a technologie. Celková 
produkce splaškových vod z celého areálu bude činit cca 100,23 m3/den, které budou výše 
uvedeným systémem odkanalizovány na městskou ČOV. V areálu budou vznikat (stejně tak 
jako za současného stavu) odpadní vody z technologie chlazení. Jedinou kvalitativní změnou 
po průchodu technologií bude jejich „zahuštění“ vlivem odpařování v chladícím agregátu. 
Praní filtrů probíhá v průběhu cca 1 – 2 hodiny po ukončení provozu. Celkové množství 
technologické vypouštěné vody je cca 19 m3/den. Tyto vody budou po udělení souhlasného 
stanoviska správce kanalizací vypouštěny do splaškové kanalizace.  

Dodávka tepla pro objekty bude zajišťována vlastními plynovými kotli. Odhad roční 
spotřeby plynu činí 259.931 m3/rok. 

V lokalitě jsou k dispozici základní sítě inženýrské infrastruktury. Posuzovaný areál má 
být dopravně napojen přímo na ulice Olbrachtova a Na Vinici výjezdy z parkovišť. 
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V rámci areálu budou umístěna parkovací stání pro 179 vozidel. Bude se jednat o 30 
míst podél Labe a 63 míst na stávajícím parkovišti (+ 4 autobusy), 8 míst u trafostanice v jižní 
části stadionu a 78 míst v parkovacím objektu. Je obtížné přesně stanovit režim příjezdů a 
odjezdů návštěvníků areálu. Lze očekávat, že po většinu doby bude provoz vyvolaný 
návštěvou areálu malý. Bude se jednat o návštěvníky menších akcí, kdy počet příjezdů a 
odjezdů ze všech směrů nepřesáhne 100 jízd tam a 100 zpět (tj. cca 50 jízd po ulici Na Vinici 
a 50 jízd po ulici Olbrachtova), a to nepravidelně rozložených v průběhu celého dne (cca 8,00 
– 21,00). Největší dopravní zátěž lze očekávat při velkých sportovních utkáních. Tato utkání 
lze očekávat 1 – 2 x týdně, spíše však o něco méně. Pro potřeby dalších výpočtů je nicméně 
uvažováno s nejnepříznivější variantou. Režim příjezdů a odjezdů za takovýchto akcí bude 
spočívat v postupném zaplňování všech parkovacích míst o celkové kapacitě 179 vozidel 
v průběhu cca 1 hod před začátkem akce a naopak nárazové opouštění parkoviště po jejím 
ukončení. Pořádání takovýchto akcí lze očekávat mezi 5,00 a 21,00 hod. Vzhledem 
k situování jednotlivých parkovacích míst lze přitom počítat, že ulicí Olbrachtova bude 
projíždět 78 vozidel a ulicí Na Vinici cca 101 vozidel. Nepatrný podíl bude činit také doprava 
spojená s obsluhou provozu areálu (automobily zaměstnanců, zásobování atd.). 

Zdroj znečištění ovzduší představují čtyři kotle se samostatnými komíny. Za plošné 
zdroje znečištění, byť nepříliš významné, je třeba považovat jednotlivá parkoviště. Z velké 
čísti se však jedná o dopravu, která v území již je. 

Na základě provedené rozptylové studie lze konstatovat, že vnesení „nového“ zdroje 
znečištění ovzduší do zájmového území nebude mít za následek překročení imisních limitů, 
nebude obtěžovat pachem ani nebude v rozporu s poznatky o vlivech daných látek na zdraví 
či pohodu lidí. Koncentrace všech modelovaných škodlivin jsou dostatečně nízké a výsledný 
stav při zohlednění pozadí s dostatečnou rezervou vyhovuje legislativním limitům. 
Instalované chladící zařízení není za běžného provozu zdrojem žádných škodlivin či 
nebezpečných odpadních látek a  svým provozem nezatěžuje životní prostředí. 

Skutečností, mající zásadní význam při hodnocení vlivů na faktory pohody je přístavba, 
která má být realizována v západní, tedy vůči obytné zástavbě nejbližší, části zimního 
stadionu. Tato část haly je tvořena „kancelářskými“ prostorami, které ve srovnání 
s existujícím stavem zásadním způsobem odcloní „netechnologický“ hluk ze zimního 
stadionu (údery hokejek, hlasité projevy návštěvníků atd.). Ve srovnání s existujícím stavem 
tak v tomto smyslu dojde k jednoznačnému zlepšení. 

V souvislosti s realizací záměru nedojde v chráněných venkovních a vnitřních 
prostorech staveb  a chráněných venkovních prostorech k překročení hygienických limitů 
hluku a  ke  zvýšení rizika poškození zdraví hlukem. Zvýšení ekvivalentní hladiny hluku,  
k němuž dojde v nejbližší zástavbě v ulicích Olbrachtova a Na vinici i v ubytovně 
s chráněnými byty může být kompenzováno plošnou obnovou povrchu vozovek v těchto 
ulicích resp. povrchu parkoviště před ubytovnou.  

V zájmovém území není žádné archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné 
historické či kulturní památky ani zákonem chráněné budovy mající zvláštní historický 
význam. 

V zájmovém území se nachází následující hmotný majetek, který bude vlivem realizace 
záměru demolován - šatna, strojovna chlazení a basketbalová hala s ocelovou kostrou a 
provizorní ubytovna. V době realizace záměru bude mít investor k těmto objektům vyřešen 
majetkoprávní vztah. 

S ohledem na existující zkušenosti s podobnými projekty není známa žádná skutečnost, 
která by signalizovala možná zdravotní rizika. Pro sportovní areály specifickým rysem je 
velké množství fanoušků a před a po konání větších utkání. Je však třeba zdůraznit, že 
v případě hokeje tyto sociálně patologické projevy nenastávají (= hokejoví fanoušci se chovají 
slušně) a projevy fenoménu zvaného „sportovní vandalismus“ jsou u tohoto sportu minimální. 
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Nebezpečí narušování faktorů pohody obyvatel k okolní zástavby je záležitostí organizace 
pořadateli ve spolupráci s městskou policií, napomáhající plynulému zakončení akcí. 

Vzhledem k přímému způsobu chlazení obsahuje existující zařízení značné množství 
čpavku (cca 3000 kg), což v blízkosti vodního toku představuje značné ekologické riziko, 
zejména s přihlédnutím ke stavu trubkovnice ledové plochy a ostatnímu zařízení strojovny. 
Nový systém chlazení ledových ploch je zvolen jako nepřímý, tj. pomocí sekundární 
teplonosné látky Coolstar. Tento způsob chlazení společně s navrženým systémem chlazení 
umožňuje náplň čpavku v zařízení snížit ze stávajících cca 3000 kg na cca 300 kg, přičemž 
náplň čpavku bude obsažena pouze ve strojovně. Použitá teplonosná látka Coolstar 20 je 
ekologicky zcela nezávadná, nejedovatá a nehořlavá. Látka obsahuje indikátor úniku, který 
pomocí UV lampy velmi snadno identifikuje případné netěsnosti na potrubním systému. 
Navržená koncepce řešení strojovny navazuje na předpokládanou současnou rekonstrukci 
strojního zařízení (viz. popis výše) s tím, že bude do maximální míry využito nově 
instalované zařízení. Jedná se zejména o vzduchový kondenzátor, který je navržen výkonově 
tak, že vyhoví požadavkům nové strojovny a dále o systém detekce úniku čpavku. Strojovna 
chlazení je umístěna mimo půdorys shromažďovacího prostoru. Pro strojovnu bude zpracován 
provozní řád a havarijní plán. 

Systém úpravy bazénové vody bude rozdělen do čtyř recirkulačních okruhů. Pro každý 
okruh je navržena samostatná úpravna vody s akumulační nádrží. Úprava bazénové vody je 
navržena klasickým, ověřeným způsobem jednostupňové koagulační filtrace na pískových 
filtrech o filtrační rychlosti  30m/hod. Úprava vody v každém bazénovém okruhu spočívá  
v následujících  úkonech: odvod vody z bazénů, předčištění vody, recirkulace vody, 
koagulační filtrace, korekce pH, zajištění bakteriologické nezávadnosti vody, ohřev vody, 
ozonizace, UV záření. Nedílnou součástí provozu bazénu ve smyslu péče o kvalitu vody je 
pravidelné   doplňování objemu bazénů vodou v množství 30 l/návštěvníka.den (u plaveckých 
bazénů) resp. 45 l/návštěvníka.den (u koupelových bazénů). Lze předpokládat, že celkové 
nutné množství doplňkové vody bude pokryto při nutném dopouštění vody do systému po 
vyprání filtrů. 

Z hlediska fauny je druhová diverzita v okolí zájmového území velmi nízká. Jedná se 
především o synantropní druhy schopné přežívat i v antropogenně silně pozměněných 
podmínkách. V prostoru uvažované výstavby se vyskytují pouze běžné živočišné druhy 
nepodléhající ochraně. Z hlediska flóry se v zájmovém území nevyskytují žádná přirozená 
společenstva ani chráněné druhy rostlin.   V území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh 
dle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb,., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/92 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v uvažovaném prostoru realizace záměru zjištěn a povaha 
biotopu ani nedává předpoklad jeho výskytu v budoucnosti. 

Realizací záměru nedojde k zásahu do lesa a záměr nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 
zákona č. 289/1995 Sb. ani do 50ti metrového ochranného pásma lesa. Rozsah kácení 
„mimolesní“ zeleně je zanedbatelný. Součástí záměru je ozelenění areálu výsadbou dřevin. 

Významnou součástí předkládaného Oznámení je návrh sady eliminačních a 
kompenzačních opatření, snižujících vlivy záměru na životní prostředí. 

Záměr lze za skutečností uvedených v tomto Oznámení doporučit k realizaci. 
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Krytý bazén – jižní pohled 
 

 
Multifunkční hala – jižní pohled 
 

 
Krytý bazén – východní pohled 
 

H. PŘÍLOHY 
POHLEDY NA HALU 
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Krytý bazén – západní pohled 
 

 
Krytý bazén – severní pohled 
 

 
Multifunkční hala – severní pohled 
 
 
 
 
 
 



 Sportovní a kulturní centrum Ostende                                                     VIA service s.r.o. 

 107
 
 

 
Navržené sadové úpravy 
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Obr.1: Prostor realizace záměru                Obr. 2: Dtto obr. 1 
 

         
Obr. 3: Prostor realizace záměru                Obr. 4: Dtto obr. 1 
včetně stavebních objektů určených k  
odstranění 

FOTODOKUMENTACE 
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Obr. 5: Zadní štít stávajícího zimního         Obr. 6: Stávající zatravněné plochy kolem 
stadionu bude obestavěn tak, že dojde ke           chátrajících sportovních objektů. 
snížení emisí hluku tímto směrem.               
 

        
Obr. 7: Břehový porost vzrostlých stromů 
podél Labe zůstane nedotčen.           
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