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Ú V O D 
 
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „R6 

Park“ v Jenči  bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. 
v platném znění (ve znění zákona č.93/2004 Sb.) 

Záměrem investora v lokalitě Jeneč je vybudování moderního 
komerčního areálu na pozemcích v západní části katastru obce Jeneč ve 
Středočeském kraji, a to na území situovaném mezi stávající komunikací I/6 
Karlovarská a železniční tratí č.120 Praha – Kladno - Chomutov. Vybudování 
areálu je úzce spojeno s realizací rychlostní komunikace R6 Praha - Karlovy 
Vary a s možností přímého napojení na železniční vlečku.  

R6 Park v Jenči by se měl stát významným komerčním areálem ve 
Středočeském kraji. Architektonické řešení areálu vychází z požadavků na 
velkou flexibilitu objektů a jejich vnitřního uspořádání a velký důraz je kladen 
na soulad s okolním prostředím. Cílem projektu je vytvořit moderní pracovní 
prostředí a podmínky ve skladových i výrobních halách a v kancelářích. 
Projekt bude důsledně podřízen požadavkům na hospodárné využívání 
energií a bude striktně zakázáno používání vzácných dřevin, materiálů 
škodících zdraví nebo ohrožujících životní prostředí. Bude kladen důraz na 
nízké provozní náklady a spotřeby energií. Každý objekt bude navržen pro 
individuální využívání s vysokou mírou flexibility vnitřního uspořádání. 
Jednotlivé objekty budou uváděny do užívání v etapách, při čemž jejich 
pravděpodobné dokončení bude následovat po 6 měsících. Zahájení 
výstavby se předpokládá začátkem roku 2007, dokončení v průběhu roku 
2010. Jednotlivé objekty budou zprovozňovány včetně infrastruktury tak, aby 
se minimalizoval vliv na obec Jeneč i na stávající objekty. 

Hlavním principem řešení je soustředění zeleně do souvislých celků, a 
to jak v rámci zóny, tak i v jejím okolí a podél páteřní veřejné komunikace, 
kde bude vysázeno s předstihem dvojité stromořadí. Parkoviště osobních 
vozidel budou řešena v souladu s obecnými podmínkami pro výstavbu., tj. 1 
místo na 200 m2 skladové plochy. Parkování kamionů bude řešeno v rámci 
areálu R6 Parku a nebude zasahovat do komunikací obce nebo kraje. 
V rámci areálu bude vybudován dostatečný manévrovací prostor pro kamiony 
o délce 24 m. Stání u nakládacích ramp bude kolmé. 

Navrhovaná zástavba R6 Parku je v souladu s funkčním využitím 
ploch Územního plánu obce Jeneč (ÚPO) a jeho závaznými regulativy včetně 
změny ve využití pozemku č.520/1 na plochu (VS (nerušící výroby a služby), 
která je předmětem změny č.1 územního plánu obce Jeneč (ÚPO Jeneč). 
Zadání této změny č.1 ÚPO bylo zastupitelstvem obce Jeneč schváleno dne 
13.4.2006. Výstavba areálu R6 Parku je tedy navrhována do území 
definovaného v Územním plánu obce Jeneč jako plocha VS „území 
nerušící výroby a skladů“, což je plně v souladu se záměrem investora. 

Navrhovaný areál bude zaujímat celkovou plochu 427 301 m2 a bude 
rozčleněn na 2 části: západní část, vzdálenější od obce Jeneč, východní 
část, která bude navazovat na pruh izolační zeleně mezi obcí Jeneč a 
vlastním areálem. Obě části budou od sebe odděleny páteřní komunikací, 
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přeložkou veřejné komunikace druhé třídy II/201, která převede tranzitní 
dopravu z obce Jeneč ve směru Kladno – Unhošť mimo obytnou zástavbu. 
Současně tato nová komunikace umožní napojení celého areálu komerčního 
R6 Parku na okolní silniční síť a zejména na hlavní dopravní tepnu, kterou 
bude nová rychlostní komunikace R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb – SRN. 
Bezprostřední návaznost na tuto páteřní dopravní tepnu je také hlavním 
důvodem, proč byla daná lokalita investorem pro výstavbu parku zvolena. Na 
tuto rychlostní komunikaci R6 bude areál napojen podle předpokladu v roce 
2008, kdy bude tato komunikace částečně zprovozněna. Plně v provozu by 
měla být v roce 2010.  

Se zahájením výstavby vlastního R6 Parku se počítá v roce 2007 a 
jednotlivé haly budou stavěny postupně až do roku 2010. V počáteční fázi, 
tedy v letech 2007 – 2008, bude areálová doprava vedena po stávajících 
komunikacích, a bude tedy do jisté míry zvyšovat zatížení této silniční sítě. 
Bude se však jednat jen o relativně malý nárůst, protože většina areálu v té 
době nebude ještě v provozu. 

Významný je z hlediska volby dané lokality rovněž fakt, že v novém 
areálu lze realizovat napojení jednotlivých skladových hal vlečkovými 
kolejemi na železniční síť ČD, což umožňuje přímé zavážení skladových hal 
zbožím po železnici – vykládka vagonů bude realizována vysokozdvižnými 
vozíky. Další distribuce zboží bude prováděna nákladními automobily a 
kamiony.  

Areál bude situován do optimální vzdálenosti od hlavního města 
Prahy, aniž by jakkoliv zhoršoval dopravní situaci v Praze. Napojením na 
rychlostní komunikaci R6 a jejím prostřednictvím na Pražský okruh a dálniční 
síť v ČR bude možno zajistit efektivně dopravní toky mezi vlastním areálem a 
cílovými místy, aniž by došlo ke zvýšení dopravního zatížení jak v samotné 
obci Jeneč, tak i jiných obcí v okolí. 

Stavba je, jak již bylo uvedeno, v souladu s územním plánem obce 
Jeneč. V tomto územním plánu je již s výstavbou parku R6 počítáno a je zde 
rovněž vytvořena dostatečná plocha pro izolační zeleň. Tento pruh izolační 
zeleně o šířce 50 m bude v rámci výstavby areálu parku R6 realizován, a to 
výsadbou zeleně na nově vytvořeném terénním valu. Tímto způsobem bude 
vytvořena nejen významná protihluková bariera mezi průmyslovou zástavbou 
parku a obytnou zástavbou Jenče, ale současně i pohledová dominanta, 
která při pohledu od obce z větší části zakryje halové objekty. Zeleň bude 
vysázena nejen podél protihlukového valu na východní straně areálu, ale 
prakticky uvnitř celého areálu, mezi jednotlivými Halami a podél komunikací. 
Menší valy budou vytvořeny podél železniční trati a částečně i u skladových 
hal, jejich výška je limitována průběhem ochranného pásma vzletové dráhy 
letiště Praha – Ruzyně. Zeleň pak bude doplněna vodními plochami, které 
poslouží současně jako retenční nádrže pro zachycování dešťové vody a její 
řízené vypouštění do vodoteče - Jenečského potoka. 

Terénní val, rozsáhlé plochy zeleně, vodní nádrže a další prvky, které 
budou v rámci výstavby areálu vybudovány, vytvoří z areálu parku R6 
vhodný prostor pro rekreaci obyvatel blízké obce, která bude mít do areálu 
volný přístup. V rámci areálu budou zřízeny cesty pro pěší, plochy pro 
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odpočinek s lavičkami. V centrální části parku bude zřízen objekt služeb 
s ubytovacími kapacitami a restauračním provozem, v rámci areálu bude 
rovněž vybudována čerpací stanice pohonných hmot. 

Areál parku R6 bude napojen i na městskou hromadnou dopravu 
stávajícími, případně nově zřízenými autobusovými linkami, které budou mít 
zastávky jak v obci, tak i v parku R6. Tyto linky budou zajišťovat rychlou 
dopravu do Prahy, a to zejména na terminál metra B ve Zličíně. Alternativní 
možností je využití železniční dopravy – cestujícím bude k dispozici nová 
vlaková zastávka Jeneč, která bude vybudována v souvislosti s modernizací 
železniční tratí v blízkosti zastávky stávající. 

Areál bude sloužit jako centrum, do kterého je přiváženo kamiony, 
nákladními automobily a železničními vagony zboží na paletách, je zde 
skladováno a následně distribuováno odběratelům. Provádí se zde tedy 
pouze manipulace se zbožím v uzavřených obalech, přičemž se jedná o 
materiály, které nemají nebezpečné vlastnosti a jejich skladování a doprava 
nepředstavuje riziko pro životní prostředí. V případě, že je prováděna i lehká 
výroba – montáž, jsou halové prostory vybaveny potřebným technologickým 
zařízením. Součástí hal jsou i administrativní části, obvykle vestavky, v nichž 
jsou umístěny kanceláře jednotlivých nájemců. Celý systém hal a 
souvisejících vnitrozávodních komunikací a zpevněných ploch, jakož i 
pomocných provozů, je dokonale propracován a svojí variabilitou umožňuje 
plně vyhovět požadavkům nájemců na skladové, montážní i administrativní 
prostory. 

Záměr investora se opírá o jeho zkušenosti s výstavbou a 
provozováním obdobných staveb. V průběhu projektových prací probíhají 
postupně jednání s potenciálními zájemci o jednotlivé objekty parku 
(skladové a výrobní haly) a projekt jednotlivých hal je přizpůsobován 
konkrétním požadavkům těchto klientů. Investor bude tyto haly tedy již stavět 
pro konkrétní zákazníky, kterým haly následně prodá nebo pronajme. 

Záměrem investora je vybudování moderního komerčního areálu 
s univerzálními halami pro skladování a nerušící výrobu, včetně přípojek 
inženýrských sítí, obslužných komunikací, odstavných ploch pro nakládání 
vozidel, parkoviště osobních automobilů a ploch zeleně.  

Toto oznámení popisuje komplexně výstavbu celého areálu, který 
zahrnuje celkem 8 univerzálních hal, centrální objekt služeb, čerpací stanici 
pohonných hmot a pomocné objekty sloužící pro zajištění provozu celého 
areálu. Výstavba parku bude probíhat po částech, při čemž první objekty 
budou postaveny podle předpokládaného harmonogramu v roce 2007 a celý 
areál bude dokončen v roce 2010, kdy už bude plně v provozu i příslušný 
úsek rychlostní komunikace R6. Tím bude rovněž zajištěno převedení 
veškeré tranzitní dopravy, která dnes projíždí obcí Jeneč, na novou přeložku 
komunikace II/201, procházející areálem.  

Výstavba této komunikace, kterou lze považovat významnou část 
obchvatu obce, spolu s novou silnicí R6 zcela zásadně sníží dopravní 
zatížení v Jenči. Obec Jeneč je v současné době, jak vyplývá ze sčítání 
dopravy i měření hluku, provedených v rámci zpracování tohoto oznámení, 
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zejména na hlavních komunikacích – Karlovarské a Lidické ulici, vystavena 
vysokým hladinám hluku a koncentracím emisí z automobilové dopravy, a to 
zejména dopravy tranzitní se silným podílem nákladní dopravy. Tato tranzitní 
doprava, která nemá počátek ani cíl v Jenči, bude v roce 2010 (částečně již 
v roce 2008) převedena na novou rychlostní komunikaci R6 procházející 
v zářezu severně od obce, čímž  dojde k významnému snížení dopravní 
zátěže v Karlovarské ulici. Nová přeložka komunikace II/201 do průmyslové 
zóny pak odlehčí i Lidické ulici. Spojkou z obce Jeneč na tuto komunikaci 
bude odvedena i doprava z vlastní obce, zejména z Lidické ulice. Tuto 
skutečnost je možno doložit na zátěžových diagramech pro současný provoz, 
rok 2007, rok 2010 a výhledový rok 2015. Údaje o stávajících intenzitách 
dopravy byly získány z dopravních průzkumů prováděných v roce 2006 
firmou ETC, s.r.o. Výhledové intenzity vycházejí z růstových koeficientů 
automobilové dopravy, určených ŘSD, a následně z modelových výpočtů 
prováděných pro nově budované komunikace a se započtením dopravní 
obslužnosti vyvolané vlastním provozem parku R6.  

Uvedené intenzity dopravy pro současný stav i pro výhled až do roku 
2015 byly použity jako vstupy do akustické a rozptylové studie, které jsou 
součástí tohoto oznámení. Je z nich patrný významný efekt navrhovaných 
investic do dopravní infrastruktury a komunikační sítě v okolí Jenče a 
současně i pozitivní efekt protihlukového valu s izolační zelení (lesoparkem) 
oddělujícího obec od R6 Parku. 

Protihlukový val bude hrát významnou roli i v etapě vlastní výstavby 
parku R6. Vzhledem k rozloze budoucího areálu je třeba provést poměrně 
rozsáhlé terénní úpravy, skrývku ornice, výstavbu inženýrských sítí, výkopy 
pro základy objektů. Tyto práce budou prováděny stavebními mechanizmy, 
které jsou zdrojem hluku, v suchém období jsou zemní práce i zdrojem 
prašnosti. Proto je snahou investora  využít maximální množství zeminy a 
ornice ve vlastním areálu, čímž bude významně omezeno množství zeminy, 
které by bylo nutno z lokality odvézt, a tím se sníží i negativní vlivy 
staveništní dopravy. Dále pak, v souladu s dohodami a smlouvami, 
uzavřenými s obcí Jeneč, bude přednostně budován zmíněný protihlukový 
val, aby již v počátečních fázích výstavby byly negativní vlivy stavby na obec 
v maximální možné míře eliminovány. 

V současné době není předmětný pozemek zastavěn a je prakticky 
celý využíván pro zemědělské účely. V obci Jeneč jsou v současné době 
prováděny přípravné práce pro napojení R6 Parku na vodovodní síť 
(přiváděcí vodovodní řad a zásobovací vodovodní řad pro obec Jeneč a 
Obchodní a průmyslovou zónu) a kanalizační napojení. 

Komerční areál R6 Parku bude navazovat na výstavbu 
infrastruktury, pro obchodní zónu Jeneč, která je nezbytnou podmínkou 
pro zahájení výstavby vlastního areálu R6 Parku. Pro výstavbu potřebné 
infrastruktury již byla vydána územní rozhodnutí na tyto objekty: SO 301 
Kanalizace splašková, SO 302 Kanalizace dešťová, SO 303 Retenční nádrž 
dešťových vod, SO 304 Vodovod, SO 401 Rozvod VN 22 kV včetně TS a SO 
501 STL Plynovod. 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 9 

Stavební povolení již byla vydána na tyto stavby: SO 102 Okružní 
křižovatka a SO 103 Paprsek OK – směr Unhošť. Jejich investorem je 
Středočeský kraj. 

Celková rozloha pozemku pro výstavbu R6 parku v Jenči bez 
započtení plochy veřejné komunikace je 427 301 m2, veřejná 
komunikace II/201, která dělí areál na západní a východní část  má 
plochu 15 067 m2. Plocha areálu parku R6 včetně veřejné komunikace je 
442 368 m2. Plocha zastavěná stavebními objekty areálu je 170 920 m2. 
Plocha vnitrozávodních komunikací, parkovišť, manipulačních ploch  a 
chodníků je 126 296 m2. Plochy zeleně v rámci areálu budou činit        
130 085 m2. Koeficient zeleně je 30,44 %. 

Ve vlastním území, do něhož je navrhováno umístění nového R6 
Perku, není provozována žádná výrobní ani jiná činnost, jejichž vlivy by se 
mohly s posuzovanými záměry výrazněji kumulovat či synergicky působit. 
Pokud jde o pozemky v blízkém okolí navrhovaného R6 parku v katastru 
obce Jeneč, je třeba uvést, že na území situované mezi stávající železniční 
zastávkou a severozápadní obytnou zástavbou obce Jeneč (západně od 
Lidické ulice) bylo v roce 2005 zpracováno oznámení pro zjišťovací řízení 
pro akci „Obchodně skladová zóna Jeneč“. Investorem byla firma Terra 
Optimum, Praha 6. Tato zóna zahrnuje podle údajů v oznámení 10 objektů 
s funkcí administrativa a služby, 5 objektů s funkcí administrativa a 
malovýroba a 2 objekty s funkcí prodejní hala a administrativa. Celková 
plocha pozemků této obchodně – skladové zóny je 62 905 m2, plocha 
zastavěná stavebními objekty 21 520 m2, plocha izolační zeleně je minimálně  
20 050 m2. Stavební práce na výstavbě této zóny nebyly dosud zahájeny. 

V severní části obce Jeneč se nachází rozsáhlý areál firmy Hödlmayr 
Logistics C.R. a.s. Jeneč. Firma se zabývá  komplexními službami 
souvisejícími s dovozem nových automobilů (komplexní logistika nových 
automobilů) a jejich předprodejním servisem (dekonzervace - odvoskování, 
tlakové mytí, suché čištění karoserie a vnitřku vozidla, dále drobnými 
opravami a lakováním eventuelně montáží doplňků). V rámci II.etapy 
rozšíření areálu tohoto závodu, která byla realizována v poslední době, došlo 
zejména k rozšíření zpevněných ploch pro parkoviště nových automobilů a 
výstavbu železniční vlečky. Investor parku R6 projednává v rámci přípravy 
projektu se zástupci firmy Hödlmayr optimální způsob společného napojení 
obou areálů na železniční trať ČD v souvislosti s připravovanou výstavbou 
železničních vleček ke skladovým halám parku R6 a celkovou rekonstrukcí 
komunikační sítě v severní části obce při výstavbě rychlostní komunikace R6. 

Situování navrhovaného R6 Parku a okolních areálů (stávajících i 
připravovaných) je patrno z následujícího leteckého snímku. 
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Z uvedeného je zřejmé, že charakter činnosti R6 Parku spočívá 
především ve skladování zboží dopravovaného nákladními automobily a po 
železnici a dále v nerušící výrobě, to znamená ve výrobní činnosti, která má 
pouze minimální výstupy do jednotlivých složek životního prostředí. 

Vlivy popsaných činností jsou tak spojeny prakticky především 
s dopravní obslužností (nárůst frekvence dopravního proudu na 
komunikacích používaných pro dopravní obsluhu a s tím spojený vliv hluku a 
emisí z automobilové dopravy). Vzhledem k velikosti parku a předpokládané 
spotřebě tepla je třeba uvažovat i vliv vytápěcích zdrojů areálu na ovzduší, 
dále pak i vliv čerpací stanice pohonných hmot, která bude v areálu 
vybudovány (v severní části u železniční trati). 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„R6 Park“ v Jenči slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle 
zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
komerčního areálu R6 Parku v Jenči zařazen do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.6 „Skladové 
nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.   

V daném případě zastavěná plocha činí 170 920 m2. 
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V areálu R6 Parku v Jenči bude zřízena čerpací stanice pohonných 
hmot. V tomto případě se jedná o záměr rovněž v kategorii II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), a to spadající pod bod 10.4. „Skladování 
vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, 
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“ 

Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru 
o hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 
citovaného zákona. 

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad 
Středočeského kraje. 

Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona 
č.100/2001 Sb. 

V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“. 

 Čtenář najde v části  B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a 
jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových 
komunikacích, inženýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány 
všechny známé vstupy a výstupy z této stavby. 

 V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“je 
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory, 
krajiny a ekosystémů. V rámci popisu stávajícího stavu životního prostředí 
v daném území byl na lokalitě pro navrhovanou výstavbu proveden již 
s předstihem biologický průzkum, dopravní průzkum, hydrogeologický 
průzkum a průzkum kontaminace. Výsledky těchto průzkumů jsou uvedeny 
v příloze oznámení a shrnuty v části C.II. 

 V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní 
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a 
zdraví obyvatel, které může stavba představovat. 

 V závěru oznámení jsou uvedeny v přílohách v mapové části situace 
areálu Parku R6 s vyznačením objektů ve vlastním areálu i situace širších 
vztahů a rovněž je zde přiložena fotografická dokumentace lokality pro 
navrhovanou výstavbu a její okolí. 

 Samostatnou přílohu tvoří rovněž rozptylová studie škodlivin 
produkovaných jednotlivými dopravními i vytápěcími zdroji v areálu a rovněž 
hluková studie, zahrnující i vliv nového řešení dopravy v Jenči v souvislosti 
s výstavbou rychlostní komunikace R6, přeložky silnice II/201 z obce do 
průmyslové zóny a se zahrnutím navýšení dopravy související s provozem 
parku R6. V rámci zpracování hlukové studie bylo provedeno měření hluku 
na dopravně nejexponovanějších místech obce Jeneč a výsledky měření jsou 
porovnány s výsledky modelových výpočtů. Bylo provedeno i měření 
leteckého hluku, a to na severním okraji obytné zástavby Jenče, nejblíže ke 
vzletové a přistávací dráze letiště Praha – Ruzyně. 
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ČÁST A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1      Oznamovatel: 
  Jans, s.r.o. 
 sídlo: Neratovická 1635/11 
 182 00  Praha 8 

kancelář: Ostrovského 253/3 
150 00  Praha 5 

 
A.2  IČO: 62584120 

DIČ: CZ62584120 
Zástupce oznamovatele: 
Ing. Richard Janouch, jednatel 
telefon: 257 003 412 

 
A.3  Investor: 
  Skanska R6 Logistics Park, a.s. 

Olivova 2096/4, 110 00  Praha 1 
IČO: 26713161 
DIČ: CZ26713161 
Zástupce investora:  
Ing. arch. Vít Řezáč 

 

A.4 Zpracovatel oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.: 
LI-VI Praha spol. s r.o. 
Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3 
Ing. Jiří Blažek, CSc. 
Telefon: 222 580 933 
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ČÁST B.    ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B.I.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
B.I.1.   NÁZEV ZÁMĚRU 
 

 

„R6 PARK“ v Jenči 
 
 

 

B.I.2.  KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 
Záměr investora popisovaný v tomto oznámení, představuje výstavbu 

nového moderního obchodního a průmyslového areálu na pozemcích 
v západní části katastru obce Jeneč ve Středočeském kraji.  

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru obce Jeneč je 
předmětné území stabilizováno jako plocha VS „území nerušící výroby a 
skladů“.  

Severovýchodní část území na parcele č. 520/1 byla stabilizována 
jako izolační zeleň. V současné době probíhá schvalovací proces změny č. 
1 ÚPO Jeneč, po jejímž schválení bude tato plocha změněna na VS 
(nerušící výroba a sklady) - v současné době je projednán Návrh zadání 
změny ÚP se všemi dotčenými orgány státní správy a tento návrh zadání byl 
již schválen zastupitelstvem obce Jeneč dne 13.4.2006. 

Komerční areál R6 Parku bude situován  i na těchto nových 
plochách VS, které byly schváleny změnou č.1 ÚPO Jeneč. 

Územím prochází dopravní plocha, vymezená v územním plánu pro 
obchvat obce - komunikaci II/201. Tato komunikace bude současně páteřní 
komunikací celé zóny R6 Parku a bude sloužit i pro napojení na novou 
rychlostní komunikaci R6. Její realizací dojde k významnému omezení 
tranzitní dopravy v Jenči na ulicích Karlovarské a Lidické. 

Podél východní hranice areálu je územním plánem vymezen pás šířky 
cca 50 m s funkcí lesopark. 

Lokalita zvolená investorem pro výstavbu R6 Parku je situována v 
katastrálním území Jeneč, západně od této obce, v blízkosti dokončované 
rychlostní komunikace R6. Je ohraničena na jihu stávající silnicí I/6 a na 
severu pak železniční tratí ČD č. 120 Praha – Kladno – Chomutov. Pozemky 
pro navrhovaný areál jsou v současnosti využívány pro zemědělskou činnost. 
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Základní údaje o navrhovaném areálu uvádí následující tabulka: 

 

Objekt  

Stavební objekty celkem - zastavěná plocha 170 920 m2 

Koeficient zastavěné plochy 40 % 

Plochy zeleně v rámci areálu 130 085 m2 

Koeficient zeleně 30,44 % 

Celková plocha pozemku parku R6 bez veřejné 
komunikace II/201 

427 301 m2 

 

Navrhovaný areál je rozdělen trasou nově budované komunikace 
II/201 na dvě části: 

- větší - západní část, a menší – východní část. 

V centrální části v přímé návaznosti na páteřní komunikaci bude 
zřízen objekt služeb s ubytovacími a restauračními službami a 
administrativou. 

V areálu R6 Parku je navrženo celkem 8 halových objektů, centrální 
objekt služeb, čerpací stanice pohonných hmot a pomocné objekty. Celková 
zastavěná plocha stavebních objektů včetně centrálního objektu služeb 
bude 170 920 m2. 

Koeficient zeleně byl vypočítán z celkové plochy pozemku R6 
Parku bez veřejné komunikace. Severní retenční nádrž je umístěna 
mimo vlastní areál R6 Parku v územním plánem vymezené ploše VO 
(vodní plochy a toky), kolem níž je plocha IZ izolační zeleně. Plocha této 
retenční nádrže ani izolační zeleně není do koeficientu zeleně 
započítávána. 

Investor předpokládá zahájení stavby v průběhu roku 2007. Výstavba 
areálu bude probíhat po částech, tak ,aby celý R6 Park byl v plném provozu 
v roce 2010. Paralelně s výstavbou R6 Parku probíhá výstavba rychlostní 
komunikace R6 Praha – Karlovy vary. Její částečné otevření s omezeným 
provozem se předpokládá v roce 2008, do plného provozu by měly být 
uvedena v roce 2010, který je také cílovým rokem výstavby R6 Parku. 

V počátečních fázích výstavby areálu R6 Parku bude dopravní 
obslužnost vedena po stávajících komunikacích, čímž dojde přechodně 
k jejích zvýšené dopravní zátěži. Toto zvýšení však bude ve srovnání se 
stávající dopravní intenzitou zanedbatelné, R6 Park bude v této době pouze 
v částečném provozu. 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 15 

V roce 2008 při předpokládaném částečném provozu rychlostní 
komunikace R6 bude již vybudováno napojení R6 parku na tuto komunikaci a 
současně bude vybudován i obchvat obce, takže v tomto roce již bude 
veškerá automobilová doprava z R6 Parku vedena na R6. 

Nový komerční areál vytvoří optimální prostředí pro skladové, výrobní i 
administrativní pracovníky. Po realizaci celého areálu v cílovém roce 2010, 
která je popisována v tomto oznámení, se předpokládá, že v komerčním 
areálu bude zaměstnáno celkem 1 882 pracovníků, z toho bude cca 1 010 
pracovníků zaměstnáno ve výrobě (montážní práce, balení a pod.),  skladech 
a službách. Zbývající pracovníci (předpoklad je 872 pracovníků) nalezne 
uplatnění v administrativě. 

Vzhledem ke skutečnosti, že investor nalezl v zóně pro nerušící 
výrobu a sklady v Jenči pozemek odpovídající velikosti a určení a s velmi 
dobrým dopravním napojením na silniční a železniční síť, je zvažována 
pouze jedna varianta, a to v západní části katastru obce Jeneč v lokalitě 
připravované obchodní a průmyslové zóny, v souladu se schválenou 
1.změnou územního plánu obce Jeneč.  

Výstavba nového areálu parku R6 bude provedena na pozemcích, 
které jsou v katastru nemovitostí označeny jako orná půda, Výstavba na 
pozemcích označených jako orná půda vyžaduje zábor zemědělské 
půdy, proto bude požádáno o její vynětí ze zemědělského půdního 
fondu (ZPF). Skrývka ornice, která se nachází na pozemku, bude v rámci 
terénních prací provedena dle pokynů referátu životního prostředí. Podle 
předpokladu bude většina zeminy a ornice, získané při terénních úpravách, 
využita pro vybudování protihlukových valů, retenčních nádrží a různých typů 
zelených ploch a lesoparku v rámci izolační zeleně, oddělující areál parku od 
obce Jeneč a železniční trati. Částečně budou terénními valy a zelení 
odstíněny i vlastní halové objekty areálu. 

Více o vstupech půdy - pozemků – je uvedeno v kapitole B.II.1. 

Jedná o tedy o výstavbu tzv. "na zelené louce", a to v zóně pro 
nerušící výrobu a sklady. V průběhu výstavby areálu parku R6 bude 
vybudován protihlukový val oddělující průmyslovou zónu od obytné zástavby 
v obci. Tento val bude již budován v počátečních fázích výstavby areálu, aby 
bylo omezeno šíření hluku z výstavby do obytných částí obce Jeneč. 

Po skončení výstavby areálu nového komerčního parku budou v rámci 
celkové úpravy areálu zřízeny rozsáhlé zelené plochy zaujímající 30,44 % 
celkové plochy areálu a bude provedena výsadba vhodných druhů dřevin a 
keřů. Na plochách kolem vlastního areálu budou vybudovány terénní valy a 
podél východní hranice areálu bude zřízen veřejně přístupný lesopark 
s pruhem izolační zeleně, s retenční nádrží a dalšími doplňujícími prvky. 
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B.I.3.  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 
 

Kraj:              Středočeský 
Obec:    Jeneč 
Katastrální území:     Jeneč u Prahy, kód 658260 

 
 
B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI 

ZÁMĚRY 
Charakterem záměru „R6 Park“ v Jenči je výstavba nového 

komerčního areálu s úzkou návazností na v současnosti budovanou 
rychlostní komunikaci R6 Praha – Karlovy Vary, a to v Obchodní a 
průmyslové zóně Jeneč. Tato lokalita, nacházející se na dosud 
zemědělských pozemcích západně od obytné zástavby obce Jeneč ve 
Středočeském kraji je územním plánem obce Jeneč definována jako 
území pro nerušící výrobu a sklady.  

Plocha určená pro vlastní areál R6 Parku činí 427 301 m2, zastavěná 
plocha objekty areálu je 170 780 m2.  

Záměr bezprostředně navazuje na výstavbu rychlostní komunikace 
R6, a to konkrétně v úseku Praha – Pavlov.  

Při hodnocení návrhu je třeba z hlediska vlivu dopravy vzít v úvahu 
skutečnost, že celý areál bude z sice v první fázi, tj. do doby alespoň 
částečného zprovoznění rychlostní komunikace R6 napojen na stávající 
silnici I/6, ale v budoucnu, po dostavbě R6, výhradně na tuto rychlostní 
komunikaci. Umístění R6 Parku má strategický význam s ohledem na 
rozmístění cílových jednotek i dodavatelů v rámci ČR a v zahraničí. Význam 
areálu je celorepublikový a zároveň i mezinárodní, díky kvalitnímu 
komunikačnímu napojení, na ostatní země evropského společenství po R6.  

Park bude podle záměru investora rozdělen na 2 části. Obě tyto 
plochy budou od sebe odděleny páteřní komunikací této zóny, která bude 
současně veřejnou komunikací druhé třídy, a to přeložkou komunikace 
II/201, která dnes prochází obcí Jeneč a je silně zatížena především tranzitní 
osobní a nákladní automobilovou dopravou. Výstavba této komunikace je 
součástí výstavby celého parku a po jeho dokončení a uvedení do provozu 
nové rychlostní komunikace R6 poslouží jako velmi účinný silniční obchvat 
obce. na uvedenou komunikaci procházející Parkem R6 bude v severní části 
bezprostředně navazovat úsek komunikace vedený podjezdem pod 
železniční tratí ČD Praha – Kladno, který tuto komunikaci napojí na 
rychlostní komunikaci R6, a to mimoúrovňovou křižovatkou pro oba směry: 
do Prahy i Karlových Var. Současně bude vybudována nová propojovací 
komunikace do obce Jeneč s vyústěním v Lidické ulici. Na jižní straně bude 
komunikace parku R6 křižovatkou s kruhovým objezdem napojena na dnešní 
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komunikaci I/6 (Praha – Karlovy Vary), tedy Karlovarskou ulici. Z kruhové 
křižovatky bude západním směrem umožněn výjezd k obci Pavlov, 
jihozápadním směrem pak ke Středisku řízení letového provozu Jeneč a 
k městu Unhošť. 

Kromě silničního spojení bude areál parku R6 napojen soustavou 
vleček k jednotlivým skladovým halám i na železniční síť, a to trať č.120 
Praha – Kladno. Bude zřízeno nové propojovací kolejiště umožňující 
napojení vleček parku R6 i stávajícího areálu firmy Hödlmayr. V rámci 
přestavby železničního uzlu Jeneč bude vybudována i nová železniční 
zastávka. 

Cílem výstavby R6 Parku je vytvořit skladové a výrobní prostory 
dostatečné kapacity s napojením na novou rychlostní komunikaci R6 a 
železniční síť ČD. Investor zajišťuje výstavbu areálu jako developer s tím, že 
jednotlivé skladové a výrobní objekty budou pronajímány, případně 
prodávány, jednotlivým uživatelům, kteří zde budou provozovat svoji činnost. 
V areálu nebudou skladovány ani vyráběny látky, které představují riziko pro 
životní prostředí nebo zdraví obyvatel. 

 
Principem návrhu jednotlivých objektů je: 

• umožnit postupnou výstavbu jednotlivých budov po částech velikosti 5 
až 10 000 m2 

• umožnit samostatnou výstavbu a provoz jednotlivých budov 

• umožnit variabilitu a flexibilitu budov vzhledem k rozdílným potřebám 
budoucích uživatelů 

• kancelářské vestavky budou přednostně umisťovány nad 
zásobovacími a manipulačními plochami v přízemí hal tam, kde není 
potřeba větší světlá výška. 

 
Cílem záměru je zejména: 

• Výstavba nového moderně koncipovaného komerčního areálu se 
skladovou a výrobní částí, určenými pro skladovací účely a pro lehkou 
nerušící výrobu (především montážní práce) a vybavené 
administrativními vestavky, umožňující pro budoucí nájemce vytvoření 
optimálních podmínek pro skladové, výrobní i montážní pracovníky. 

• Zvýšení kapacity skladových a výrobních prostor  v lokalitě v blízkosti 
hlavního města Prahy. 

• Vybudování dostatečně dimenzovaných vnitrozávodních komunikací a 
parkovišť umožňujících bezproblémové zásobování surovinami a 
expedici hotových výrobků a parkování nákladních vozidel 
jednotlivých firem, osobních automobilů pracovníků areálu i 
zákazníků.  
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• Výstavba páteřní areálové komunikace, která bude současně sloužit 
jako přeložka silnice II/201 (obchvat obce Jeneč) a umožní napojení 
areálu na rychlostní komunikaci R6. Tato komunikace zabrání tomu, 
aby dopravní obsluha areálu Parku R6 zvýšila dopravní zatížení v obci 
– naopak, povede k jeho významnému snížení. Komunikace bude po 
svém dokončení předána do správy Středočeskému kraji. 

• Napojení skladových hal železničními vlečkami na síť ČD umožňující 
přímou dopravu zboží po železnici a vykládání a nakládání vagónů 
přes rampy bez nutnosti jeho dopravy automobily. 

• V rámci parku R6 bude vybudován v centrální části objekt služeb 
s restauračním provozem a ubytovacími kapacitami. V severní části 
areálu bude zřízena veřejně přístupná čerpací stanice pohonných 
hmot. 

• Vytvoření zelených ploch dotvářejících celkový vzhled areálu a 
přispívajících k začlenění průmyslové architektury do stávajícího 
životního prostředí. Za východní hranicí pozemku R6 Parku, již mimo 
jeho areál, je navrhováno v souladu s územním plánem vybudování 
veřejně přístupného lesoparku s parkovým vybavením a jezírkem,  
které bude sloužit jako retenční nádrž pro dešťové vody.  

• Pro oddělení komerčního areálu od ploch stávající i v současné době 
probíhající obytné zástavby v katastru města Jenče je plánována 
výstavba zemního valu podél východní hranice komerčního areálu.  
Tento val bude sloužit jako významná protihluková bariera, jejíž účinek 
bude posílen vysázenou kombinovanou zelení (stromové i keřové 
porosty, travní pokryv). 

• Cílem investora je při výstavbě i provozu R6 Parku zachovat stávající 
vzrostlou zeleň, která se vyskytuje podél silnice I/6 na jihu a podél 
železniční trati na severu. 

 

Toto oznámení řeší kompletní výstavbu areálu R6 Parku v jeho cílové 
podobě zahrnující celkem 8 univerzálních skladových hal se sdruženou 
funkcí skladů a administrativy a skladů a nerušící výroby, centrálním 
objektem služeb, čerpací stanicí a s kompletní infrastrukturou.  

Dopravní zatížení areálu je zde uvedeno pro průběžný nárůst v době 
výstavby s počátečním napojením na I/6 a následným napojením na R6 
v okamžiku jejího částečného zprovoznění, dále pak pro cílový rok 2010, kdy 
bude celý areál dokončen a napojen na plně zprovozněnou silnici R6. Dále je 
řešen výhledový stav pro rok 2015, kdy bude zachováno dopravní řešení 
stejné jako v roce 2010, ale dojde k mírnému nárůstu dopravní zátěže. 
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B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, 
VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A 
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. 
ODMÍTNUTÍ 

Lokalita pro navrhovanou výstavbu areálu R6 Parku v Jenči má podle 
schválené 1.změny územního plánu obce Jeneč charakter území pro 
nerušící výrobu a sklady (VS). Investiční záměr odpovídá vymezení 
činností, pro které je dané území přednostně určeno. 

Investor se pro výstavbu nového komerčního  areálu rozhodl proto, že 
se stále zvyšují požadavky na pronájem dostatečně dimenzovaných hal pro 
skladování a lehkou výrobu převážně montážního charakteru, s variabilním 
uspořádáním skladových, výrobních a administrativních modulů, a to 
v relativně malé vzdálenosti od hlavního města, s dobrým dopravním 
napojením na silniční a železniční síť a v místech s dostupnou pracovní silou. 

Záměr spočívá ve výstavbě nového komerčního areálu s 8  
univerzálními halami se sdruženou funkcí skladů a administrativy a skladů a 
nerušící výroby, centrálním objektem, čerpací stanicí a páteřní veřejnou 
komunikací. Skladové haly budou vybaveny vlečkovými kolejemi s napojením 
na trať ČD č.120 Praha – Kladno – Chomutov.  

Před vlastním zahájením výstavby jednotlivých objektů, komunikací a 
zpevněných ploch bude z dotčených ploch sejmuta ornice, jejíž mocnost a 
celkové množství bude určeno v pedologickém průzkumu, který bude 
přiložen k žádosti o vyjmutí ze ZPF. Sejmutá ornice bude po skončení 
výstavby použita pro ozelenění areálu a pro tyto účely bude po dobu 
výstavby deponována na vhodném místě pozemku. Případné přebytky ornice 
budou použity podle rozhodnutí ŘŽP. 

Po sejmutí ornice budou následně provedeny terénní úpravy a zemní 
práce.  

Na připraveném pozemku budou vybudovány moderní výrobní 
(montážní) a skladové haly s požadovanými parametry. Tepelné ztráty 
nových hal budou vyhovovat platným předpisům. Administrativní části nových 
objektů budou vytápěny z plynových kotelen umístěných v každém objektu a 
vybavených kotli s nízkoemisními hořáky. Skladové a montážní části hal 
budou vybaveny teplovzdušnými agregáty a vzduchotechnickým zařízením 
pro větrání a distribuci vzduchu, zajišťujícími požadované větrání a ohřev 
výrobních a skladovacích prostorů na teploty předepsané pro tento druh 
prostor a pracovišť. Tím budou dodrženy požadované mikroklimatické 
podmínky nutné pro technologii i pracovní prostředí. Ohřev těchto větracích 
jednotek bude rovněž zajištěn teplou vodou připravovanou v kotelnách, 
případně samostatným plynovým ohřevem.  

Důvodů, proč byla  investorem zvolena právě lokalita v průmyslové 
zóně obce Jenče, je několik. Hlavním a rozhodujícím důvodem pro výběr 
dané lokality bylo přímé napojení areálu na nově budovanou rychlostní 
komunikaci R6 Praha – Karlovy Vary. Tato průmyslová zóna byla 
vytvořena především proto, aby byla dána investorům možnost využít pro 
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výstavbu svých areálů pozemky odpovídající velikosti a tvaru s možností 
napojení veškeré potřebné infrastruktury na stávající inženýrské sítě v obci 
Jeneč. Na tuto infrastrukturu již bylo stavebním úřadem Hostivice vydáno 
samostatné územní rozhodnutí.  

Významnou roli v tomto rozhodnutí obce a následně i investora byla 
skutečnost, že území pro budoucí R6 Park leží v ochranném pásmu vzletové 
a přistávací dráhy letiště Praha – Ruzyně, takže je nevhodné pro využití pro 
obytnou zástavbu. Ochranné pásmo rovněž znemožňuje výstavbu vyšších 
objektů než jsou haly o výšce 10 – 12 m nad úrovní terénu (na pozemku je 
přesně stanovena odstupňovaná nejvyšší nadmořská výška horní hrany 
objektů v závislosti na průběhu vzletové dráhy). Pozemek se rovněž nachází 
v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha – Ruzyně. 

Komerční centra rozsahu odpovídajícím navrhovanému Parku R6 
generují automobilovou dopravu, která zajišťuje zásobování jednotlivých hal. 
Vysoká stávající dopravní zátěž obce Jeneč již neumožňuje další nárůst 
automobilové, a zejména nákladní dopravy. Proto byla podmínkou souhlasu 
s výstavbou areálu rovněž výstavba nové veřejné komunikace, která bude 
průmyslovou zónou procházet a která na sebe převede stávající tranzitní 
dopravu a současně umožní vjezd a výjezd automobilů do R6 Parku přímým 
napojením na silnici R6 bez průjezdu obcí Jeneč. Tato podmínka byla 
investorem v plné míře akceptována, stejně jako požadavky na vybudování 
potřebné infrastruktury, zelených ploch, izolační zeleně - lesoparku a dalších 
podmínek stanovených platným územním plánem obce Jeneč. 

Z tohoto důvodu se navržená lokalita pro daný záměr jeví natolik 
vhodná, že nebylo uvažováno s jinými variantami. Variantně bylo pouze 
řešeno vlastní uspořádání komerčního areálu včetně komunikací a 
zpevněných ploch a stavební dispozice jednotlivých hal, při čemž optimální 
varianta v tomto oznámení popisovaná je výsledkem intenzivních jednání 
mezi investorem a projektanty z projektového Atelieru A6 z Prahy. 

Lokalita zóny pro nerušící výrobu a sklady se nachází na západním 
okraji obce Jeneč. Vlastní pozemek pro navrhovanou výstavbu je vymezen 
na severu mírným obloukem železniční tratí ČD, na jihu pak stávající 
komunikací I/6 Praha – Karlovy Vary. Na západě jsou zemědělské pozemky 
a na východě obytná zástavba obce Jeneč, která bude od areálu oddělena 
pruhem lesoparku šířky 50 m, s vegetací izolační zeleně vysázené podél 
obou stran zemního valu.  

V bezprostředním okolí pozemku areálu parku R6 se nevyskytuje 
obytná zástavba. Nejbližší stávající obytná zástavba je situována až za 
pruhem izolační zeleně – jedná se o stávající zástavbu rodinnými domky i 
nově probíhající výstavbu domků v pruhu od Karlovarské ulice na západním 
okraji obce. 

Význam zemního valu s izolační zelení byl doložen modelovými 
výpočty šíření hluku z areálu parku a výsledky výpočtů a navrhované řešení 
bylo projednáno se zastupiteli obce Jeneč. 

V rámci areálu Parku R6 budou zřízena dostatečně dimenzovaná 
parkoviště pro nákladní automobily jednotlivých firem i osobní automobily 
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pracovníků a návštěvy. Mezi halami budou pro vlastní vykládání a nakládání 
vozidel OA, NA, TIR zřízeny manipulační plochy pro kolmé najetí 
k zásobovacím vratům, vybaveným těsnícími límci a vyrovnávacími můstky 

Sortiment skladovaného zboží není v současné době znám, vyloučeno 
bude skladování všech látek negativně působících na životní prostředí. 
Nerušící výroba bude spočívat v třídění a balení zboží nebo v ruční montáži 
výrobků z hotových součástek a jeho následném balení. Při tomto provozu 
nebudou vznikat žádné škodlivé látky a nebezpečné odpady. Přesnější popis 
sortimentu skladovaného zboží a provozu nerušící výroby bude blíže 
specifikován po určení uživatelů budov a v tomto oznámení nemůže být 
detailněji uveden. 

Vzhledem k tomu, že obdobné areály jsou již provozovány na mnoha 
místech v ČR, je možno v tomto oznámení vycházet z konkrétních údajů o 
obdobném provozu a přesněji popsat očekávané vstupy i výstupy do 
životního prostředí.  

 

 

B.I.6. POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO  A 
TECHNOLOGICKÉHO  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU 

 
a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení 

Architektonické a stavebně technické řešení univerzálních halových  
objektů je úzce spjato s technologickým procesem, který v nich probíhá, a 
plně respektuje provozní požadavky výrobního toku a manipulace 
s materiálem a skladovaným zbožím. V daném případě se jedná o skladování 
zboží převážně v paletových regálech a o nerušící výrobu, která bude 
spočívat v třídění a balení zboží nebo v ruční montáži výrobků z hotových 
součástek a jeho následném balení. 

Navrhované budovy tedy budou univerzálními halami pro skladování 
zboží a nerušící výrobu s tím, že konkrétní uspořádání regálů a dalšího 
vybavení hal a jejich jednotlivých částí bude navrženo až v okamžiku, kdy 
budou známy požadavky jednotlivých nájemců. 

Údaje o stavebním řešení byly převzaty z rozpracované studie 
výstavby Parku R6 z dubna 2006, připravované architektonickou kanceláří 
Atelier 6, s.r.o., Praha 3, Rokycanova 30, která je generálním projektantem 
celé stavby. Vedoucím projektu je Ing. arch. Michal Nekola. 

Předkládané oznámení podle zákona č.100/2001 Sb. je zpracováno 
na cílový stav výstavby celého areálu, který bude dokončen  v roce 2010. 
Podle předpokladů investora bude výstavba zahájena v roce 2007 a v 
průběhu let 2007 – 2010 budou postupně dokončovány jednotlivé objekty 
podle připraveného harmonogramu. V cílovém roce 2010 bude také podle 
předpokladu plně zprovozněna nově budovaná rychlostní komunikace R6, na 
niž bude areál napojen. S napojením je však počítáno již v době 
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rozestavěnosti areálu v roce 2008, kdy bude komunikace R6 již podle 
předpokladu v částečném provozu. 

Rozloha pozemku Parku R6 v Jenči je 427 301 m2, se zahrnutím 
veřejné komunikace II/201 o ploše 15 067 m2 je celková plocha komerčního 
centra 442 368 m2. 

 Základní principy navrhovaného areálu je možno popsat 
následujícími body: 

• vybudování moderního skladového a průmyslového parku 
doplněného velkým množstvím zeleně a parkově upravených 
ploch, zejména podél páteřní komunikace II/201 

• přímá návaznost na rychlostní komunikaci R6 

• přímá návaznost na železniční trať, zavedení železniční vlečky do 
západní části areálu přímo k velkým skladovým halám - výhoda 
možnosti přenesení části zásobovací kapacity na ekologický 
způsob dopravy po železnici 

• oddělení vlastního areálu komerčního parku od obytné zóny obce 
pásem izolační zeleně a terénním valem 

• zpřístupnění areálu veřejnosti napojením na obec Jeneč pěšími 
cestami, místní komunikací a veřejnou autobusovou dopravou 

• vybudování silničního obchvatu obce Jeneč převedením stávající 
tranzitní dopravy na novou komunikaci procházející R6 Parkem a 
napojenou na navazující komunikační síť a nově budovanou 
rychlostní komunikaci R6.  

V západní části areálu jsou umístěny 4 větší  haly, z nichž 3 budou 
přímo napojeny na železniční vlečku.  

Hlavní vjezd do areálu je situován z nově navržené severní okružní 
křižovatky tak, aby většina nákladní a osobní automobilové dopravy pro 
obsluhu západní části zóny co nejdříve opustila obchvat obce (II/201). 

Ve střední části areálu je u páteřní komunikace navrženo 
administrativně správní centrum areálu včetně základní vybavenosti - 
restaurace, služby, administrativa a motel. Okolí páteřní komunikace je 
koncipováno jako „zelený bulvár“ lemovaný širokými pásy zeleně s parkovou 
úpravou, doplněnou vodními plochami vsakovacích jezírek a výsadbou nízké 
a vzrostlé zeleně. 

Východní část areálu obsahuje haly  se samostatnými vjezdy z páteřní 
komunikace a sadovými úpravy nezpevněných ploch. 

V severní části areálu, v blízkosti železniční trati, bude zřízena 
čerpací stanice pohonných hmot. 

Vzhledem k poměrně velké rozloze areálu budou při výstavbě areálu 
vznikat přebytky zeminy. Cílem návrhu je snaha o uplatnění převážné části 
zeminy na pozemcích areálu a využití přebytků zeminy pro zmírnění rušivých 
vlivů areálu na obytnou zástavbu obce Jeneč a krajinný ráz lokality. 
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Proto je navrženo částečné zasypání jižních a severních průčelí 
skladových hal západní části areálu, které ve spojení s ozeleněním těchto 
svahů pohledově sníží hmoty těchto budov.  

Terén nezastavěných ploch areálu bude rovněž modelován zemními 
valy spojenými s výsadbou zeleně a umístěním vsakovacích vodních ploch. 

Pás izolační zeleně mezi areálem a obcí bude doplněn zemním valem, 
který eliminuje hlukové působení dopravy a provozu areálu na obytnou 
zástavbu obce. 

Na hlavní areálovou komunikaci navazují komunikace k parkovištím 
osobních automobilů a komunikace k zásobovacím a manipulačním plochám 
hal. 

V halách budou zřízeny dvoupodlažní administrativní vestavky se 
sociálním zázemím. Tyto administrativní části budou dispozičně a kapacitně 
řešeny podle konkrétních požadavků jednotlivých nájemců – zvolený systém 
se vyznačuje maximální flexibilitou. 

Podél příjezdové komunikace jsou vedeny hlavní přípojky a řady 
inženýrských sítí, které pokračují dále k jednotlivým budovám. 
 

Zemní práce 
Limitujícím požadavkem pro výškové řešení založení hal je ochranné 

pásmo vzletové a přistávací dráhy letiště Praha – Ruzyně, které na území 
pro navrhovanou výstavbu komerčního parku přesně stanovuje nejvyšší 
nadmořskou výšku jednotlivých objektů v závislosti na jejich umístění v rámci 
areálu. 

Pro dosažení požadovaných čistých skladovacích výšek jednotlivých 
objektů (u skladových hal je optimální čistá skladovací výška 10 m a stavební 
výška 12 m) bude třeba haly částečně zapustit do terénu a odpovídajícím 
způsobem snížit i nivelitu příjezdových komunikací a zpevněných ploch 
v jejich okolí. V důsledku těchto úprav vzniknou přebytky zeminy, které 
budou použity k terénním úpravám a vybudování izolačních protihlukových 
valů. 

Přesné bilance zemin a ornice budou provedeny v rámci zpracování 
projektové dokumentace k územnímu řízení. Snahou bude uplatnit maximální 
možné množství zeminy a ornice v rámci areálu a jeho bezprostředního okolí 
při úpravě ploch izolační zeleně. Případné přebytky budou odvezeny na 
deponie určené podle požadavků RŽP MÚ Černošice. Dopravní trasy budou 
zvoleny tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na obytnou zástavbu. 
Uvažuje se s využitím pozemků jenečské firmy Arboreal. 
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Popis jednotlivých objektů, koncepce řešení 
 

Architektonické řešení 
Nové univerzální objekty pro skladování a nerušící výrobu jsou 

navrženy jako jednopodlažní halové objekty s dvoupodlažními vestavky. 
Světlá výška hal je 10 m, konstrukční výška hal je 12 m.  

Haly jsou zastřešeny plochou sedlovou střechou. Sklon střechy bude 
kryt atikou. 

Úroveň podlahových desek hal je zvýšena o 1,2 m nad úroveň 
venkovních zásobovacích a manipulačních ploch.  

Principem návrhu jednotlivých budov je: 

• umožnit postupnou výstavbu jednotlivých budov po etapách velikosti 5 
až 10 000 m2 

• umožnit samostatnou výstavbu a provoz jednotlivých budov 

• umožnit variabilitu a flexibilitu budov vzhledem k rozdílným potřebám 
budoucích uživatelů 

• kancelářské vestavky budou přednostně umisťovány nad 
zásobovacími a manipulačními plochami v přízemí hal, kde není 
potřeba větší světlá výška 

 
Dispozice skladových a montážních částí, způsob skladování 

Skladové části hal a části určené pro lehkou výrobu (montáž, balení a 
pod.) jsou navrženy jako velkoprostorové haly s nosnými sloupy po obvodu 
hal a v třetinách rozponu obou hal. Rozteč sloupů v podélném směru je 12m. 

Uvažováno je skladování zboží na paletových regálech v pěti patrech 
nad sebou. Regály budou umístěny vedle příčných nosných rámů střešní 
konstrukce a mezilehle v osách dvanáctimetrových modulů. 

Mezi dvěma řadami regálů bude obslužná ulička pro obslužný 
vysokozdvižný vozík typu „retrack“ s minimální šířkou 2,9 m.  

Zásobování hal bude zajištěno sekčními vraty s elektrickým pohonem. 
Před vraty jsou navrženy těsnící límce pro příjezd nákladních automobilů. 

Zásobovací rampy budou vybaveny hydraulickými zvedacími 
plošinami nebo vyrovnávacími můstky.  

 

Dispozice vestavků 
Vestavky jsou navrženy tak, aby umožňovaly dělení po jednotlivých 

modulech na pronajímatelné jednotky. 

V přízemí vestavku jsou umístěny oddělené kanceláře u fasád budovy, 
za nimi je navržena halová kancelář, přisvětlená střešními světlíky nad 
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schodišti. V zadním traktu jsou navržena sociální zázemí zaměstnanců 
administrativy a oddělené sociální zázemí zaměstnanců skladů. 

V patře vestavku jsou navrženy u fasády oddělené kanceláře, ve 
středním traktu halová kancelář, přisvětlená střešními světlíky nad 
schodištěm a v zadním traktu sociální zázemí, archivy a zasedací místnosti. 

 
Stavebně – technické řešení univerzálních hal 

Založení hal bude navrženo podle výsledků inženýrsko-geologického 
posudku (způsob založení bude rozpracován v projektové dokumentaci 
k územnímu řízení). 

Podlahová deska hal bude železobetonová s rozptýlenou výztuží 
s broušeným povrchem se vsypem, povlaková hydroizolace bude provedena 
pod celou plochou desky. 

Nosná konstrukce hal bude tvořena nosnými železobetonovými nebo 
ocelovými rámy, z nichž budou tvořené nosné sloupy a střešní vazníky 

Rozpon konstrukce dle typu haly, podélná osová vzdálenost rámů 
12m, rámy budou v podélném směru spojeny ztužidly. 

Konstrukce štítových stěn bude tvořena sloupy a ztužidly. 

Střešní plášť bude lehký, skládaný, ocelový, se zateplením z minerální 
vlny nebo ze sandwichových plechových panelů, vyplněných PUR pěnou.  

Prosvětlení hal bude zajištěno pevnými obloukovými světlíky 
s polykarbonátovým prosklením, případně prosklenými částmi střešního 
pláště v ploše cca 5 % plochy střechy. Denní osvětlení v halách bude 
odpovídat požadavkům normy ČSN 730580 a § 3 odstavec e Nařízení vlády 
č.178. V dalším stupni dokumentace bude po upřesnění technologického 
procesu na těchto pracovištích posouzena hodnota činitele denní 
osvětlenosti dle ČSN 36 0020-1, a to v závislosti na tom, zda se jedná o 
trvalá pracoviště montážní, balící a výrobní, nebo o pracoviště skladová, kde 
není předpokládán pobyt pracovníků po celou pracovní dobu. 

Obvodový plášť obou hal bude ocelový, skládaný, s vnitřními nosnými 
kazetami, montovanými na nosné sloupy a pomocnými rámy. Tepelná izolace 
bude provedena z minerální vlny s vnějším trapézový plechem šedostříbrné 
barvy nebo ze sandwichových plechových panelů s výplní z PUR pěny nebo 
minerální vlny (dle  požární odolnosti) 

Haly budou mít betonové základové prahy a budou vybaveny 
požárními žebříky na střechu pro požární zásah. 

Okna hal budou kovová nebo plastová, otevíravě sklopná, vrata 
sekční s elektrickým pohonem, plechová, zateplená. Vstupní dveře budou 
ocelové, zateplené, částečně prosklené. 

Nosné konstrukce administrativních vestavků budou tvořeny 
železobetonovým nebo ocelovým skeletem dle konstrukce haly. Stropní 
panely budou typu SPIROLL nebo trapézové stropní plechy,  



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 26 

Schodiště mezi oběma podlažími vestavku budou železobetonová 
nebo ocelová.  

Vnitřní dispozice bude vymezena sádrokartonovými příčkami, 
oddělujícími jednotlivé samostatné kanceláře  

Fasády v místech halových kanceláří budou prosklené, podhledy 
v místnostech vestavku budou minerální kazetové. 

Stěny mezi administrativními vestavky a prostorem skladové nebo 
montážní haly budou zděné - z důvodu požární odolnosti. 

Obvodový plášť haly v prostorách kanceláří vestavků bude obložen 
z vnitřní strany sádrokartonem. 

Volba konstrukčního systému haly bude záviset na druhu 
skladovaného zboží a bude definitivně rozhodnuta v projektové dokumentaci 
k územnímu řízení. 

 

Centrální budova areálu 
V středním prostoru areálu mezi skladovou a výrobní částí u páteřní 

komunikace bude vybudována třípodlažní centrální budova objektu 
služeb.  

V 1.NP této budovy bude obchodní a stravovací část, je uvažováno 
s jídelnou pro 250 osob a restaurací pro 50 osob. Bude zde zřízena kuchyně 
s odpovídajícím zázemím s předpokládanou kapacitou 1000 jídel za den. 

Ve 2. a 3. NP objektu budou zřízeny hotelové jednolůžkové a 
dvoulůžkové pokoje pro celkem 60 osob a kanceláře pro celkem 180 
administrativních pracovníků. 

Centrální objekt bude tvořen dvěma vzájemně propojenými částmi 
dispozičně uspořádanými do „L“. Zastavěná plocha budovy bude 1650 m2, u 
objektu budou vytvořeny parkovací plochy pro 130 parkovacích stání a 
plochy pro zásobování. V okolí objektu budou zřízeny plochy zeleně 
s parkovou úpravou, uvažováno je i s fontánou. 

 

Čerpací stanice pohonných hmot 
V severní části areálu R6 Parku bude vybudována veřejně přístupná 

čerpací stanice pohonných hmot s předpokládaným nepřetržitým provozem.  

Veřejná čerpací stanice pohonných hmot bude sestávat z kiosku,  
stáčecích stojanů, vysavače, vzduchového kompresoru a nádrží pohonných 
hmot. V této stanici budou skladovány a prodávány 3 druhy pohonných hmot 
– Natural 91, Natural 95, nafta motorová (NM). 

Obvodový plášť čerpací stanice je vyzdívaný. Je to jednoduchá 
stavba, založená na základových pasech a zastropená trapézovým plechem 
položeným na železobetonovém věnci. 
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Čerpací stanice bude osazena 2 podzemními dvouplášťovými 
ocelovými nádržemi na skladování produktů. Nádrže o obsahu 60 m3 
budou dělené. Nádrž č.1 bude dělena v poměru 20 + 40 m3 a bude sloužit 
pro skladování benzinu Natural 91 a motorové nafty. Nádrž č.2 bude 
naplněna benzinem Natural 95. V prostoru objemu 10 m3 bude vytvořena 
úkapová nádrž, do které budou svedeny případné úkapy vzniklé při čerpání a 
stáčení pohonných hmot. 

Nádrže budou uloženy cca 4 m pod terénem a osazeny šachtami 
barevně označenými podle skladovaných produktů. Budou vybaveny 
příslušnými stáčecími, sacími, měrnými, odkalovacími a odvzdušňovacími 
armaturami a armaturami pro kontinuální měření hladiny, hlídáním 
mezipláště a signalizacemi přeplnění. 

Stanice bude osazena výdejními stojany ve složení  3 x 3produktový 
(BA 91, BA 95, NM), 1 x duo (NM + NM Max). Stojany na výdej benzinu 
budou vybaveny zařízením pro zapojení rekuperace II. stupně. Zásobování 
nádrží pohonnými hmotami bude probíhat třikrát týdně externím dopravcem. 

Čerpací stanice bude vybavena řídícím systémem prodeje pohonných 
hmot kompatibilním s navrženými stojany a rekuperací I. a II. stupně. Kiosek 
s prodejnou, kanceláří, sklady,  WC, umývárnou, bude tvořit jedno těleso.  

 

Pomocné objekty, oplocení 
Součástí areálu jsou i pomocné objekty – vrátnice, trafostanice, 

objekty se strojovnou se sprinklery a další. 

Vlastní areál bude veřejně přístupný, oploceny budou pouze vlastní 
pozemky jednotlivých nájemců (uživatelů). Oplocení bude systémové - 
tvořené betonovými prefabrikovanými patkami, ocelovými sloupky a výplněmi 
z drátěných sítí. Všechny kovové prvky budou žárově zinkovány, 

 

Vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy 
K bezproblémového provozu nového R6 Parku je potřeba zajistit 

odpovídající dopravní připojení na silniční síť, v případě parku R6 i  na 
železnici. Přístupová komunikace musí umožnit zásobování areálu a rozvoz 
skladovaného zboží a výsledných produktů výroby nebo montáže. 

Hlavní areálová komunikace bude veřejnou komunikací druhé třídy 
II/201 s odpovídajícími parametry. 

Součástí výstavby areálu je tedy vybudování nové veřejné komunikace 
druhé třídy II/201 v úseku mezi novým podjezdem pod železniční tratí, 
navazujícím na novou rychlostní komunikaci R6 a již schválenou okružní 
křižovatkou na Karlovarské ulici. 

Tento úsek bude financován investorem areálu a po dokončení 
předán do správy Středočeskému Kraji. 

Nová komunikace II/201 vytvoří dopravní obchvat obce a významně 
zredukuje stávající vysoké dopravní zatížení obce Jeneč, a to jak na dnešní 
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komunikaci I/6 (Karlovarské), tak i na místní komunikaci III/0066 (Lidické 
ulici). 

Navrhované řešení komerčního parku upravuje původně 
naplánovanou trasu komunikace tak, aby byla uvolněna větší část území 
v západní části areálu pro vybudování větších skladových budov s přímou 
vazbou na železniční vlečku. Přiblížení trasy veřejné komunikace obci však 
nemá negativní dopad na hlukové zatížení obytné zástavby dopravou, což je 
doloženo akustickou studií a srovnávacími modelovými výpočty.  

Podél páteřní komunikace II/201 budou vybudovány hlavní řady 
inženýrských sítí. Bilance velikosti pozemků původní a nové trasy 
komunikace jsou shodné. 

Na páteřní komunikaci jsou napojeny jednotlivé areálové účelové 
komunikace, střídavě obsluhující parkoviště osobních automobilů a 
zásobovací a manipulační plochy. Zásobovací a manipulační plochy jsou 
dimenzovány pro provoz přívěsových a návěsových souprav při kolmých 
stáních u fasád skladových a výrobních budov. 

Podél páteřní komunikace je navržen jednostranný chodník šířky 2 m. 

Parkoviště osobních automobilů je navrženo pro vozidla kategorie O2 
s dimenzí parkovacích stání 2,5 x 5 m, stání pro vozidla osob se sníženou 
schopností pohybu mají šířku 3,5 m. 

Pro vlastní vykládání a nakládání osobních, dodávkových a 
nákladních vozidel a kamionů TIR jsou navrženy manipulační plochy pro 
kolmé najetí k zásobovacím vratům, vybaveným těsnícími límci a 
vyrovnávacími můstky. Úroveň venkovních manipulačních ploch je snížena o 
1,2 m pod úroveň podlahové plochy hal. Zásobování dodávkami a pick-upy 
z úrovně komunikace v úrovni podlahy haly je umožněno u štítových 
západních fasád budov. 

Ostatní nezastavěné a nezpevněné plochy jsou navrženy jako zeleň 
s úpravou pomocí zatravnění a osázení nízkou a vzrostlou zelení. 

Vnitroareálový provoz bude navržen se sníženou rychlostí v celém 
areálu (od 5 do 20 km/hod) a s vymezením pomocí areálového svislého a 
dopravního vodorovného značení a stanovených provozních řádů pro 
jednotlivé vlastníky (nájemce) s přihlédnutím i na samostatnou 
vnitroareálovou dopravu. Na páteřní komunikaci II/201 bude navržena 
v prostoru Parku R6 snížená rychlost na 50 km/hod. 

Provoz areálu bude nepřetržitý, v noční době však bude provoz 
významně redukován, zejména pokud jde o dopravní zátěž. 
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Provedení komunikací, dopravních ploch a chodníků 

Pojízdné komunikace budou kryty betonovou dlažbou.  

Parkovací stání osobních automobilů budou kryta polovegetační 
dlažbou s barevným odlišením jednotlivých parkovacích stání, umožňující 
zatravnění a vsakování dešťových vod.  

Chodníky budou kryty betonovou dlažbou. 

 

Dopravní značení  

Dopravní značení na areálových komunikacích bude podrobně řešeno 
v dalším stupni projektové dokumentace. Svislým značením bude označena 
přednost v jízdě a parkovací plochy. 

 
Dopravní obsluha areálu 
Osobní a nákladní automobily 

Hlavní vjezd a výjezd do západní části areálu je navržen z nové 
okružní křižovatky v severovýchodní části území. Vnitroareálové komunikace 
budou obousměrné, dimenzované pro těžkou nákladní dopravu. Zásobování 
hal bude probíhat oboustranně s prostřídáním dokovacích stanic a parkovišť 
osobních automobilů a pick-upů. Veškeré zpevněné plochy a parkoviště 
budou doplněny zelení. 

Východní část areálu je navržena s více sjezdy z páteřní komunikace 
k jednotlivým budovám tak, aby byl umožněn jejich nezávislý provoz. 

 

Železniční vlečka 
Výhodou polohy pozemků je přímá návaznost na železniční trať č.120 

Praha – Kladno - Chomutov, která umožňuje vybudování železniční vlečky do 
areálu, což odlehčí zejména četnosti obsluhy těžkými nákladními automobily. 
Uspořádání areálu umožňuje přivedení vlečky přímo k velkým halám A, B, C, 
kde vlečka kombinované zásobování hal nákladními automobily a 
železničními vagony. 

 

Hromadná doprava 
V současné době jsou na území obce Jeneč vedeny 2 linky Pražské 

integrované dopravy (PID). Jedná se o linku č. 306 Zličín  - ŘLP a linku č. 
319 Terminál jih letiště Ruzyně - ŘLP. Zajíždí sem i další autobusové linky 
jiných dopravců s napojením na město Kladno a další obce. 

V rámci úprav je navrženo zřídit přestupní uzel hromadné dopravy v 
místě budoucího nového vlakového nádraží u Lidické ulice. Do tohoto bodu 
je navrženo zavést obě autobusové linky (a možná i případné další, budou-li 
zřízeny) a sladit jízdní řády s vlakovými a zajistit tak návaznost vlak - bus v 
rámci jízdního řádu Pražské integrované hromadné dopravy. 
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Zastávky jsou navrženy tak, aby nezhoršovaly stávající dostupnost 
Jenče, naopak přivedením obou linek až k nádraží se dostupnost ještě 
zlepší.  

Pro areál R6 Parku je navrženo přímé zavedení autobusů PID do 
areálu (zastávky na II/201 poblíž okružní křižovatky na severovýchodě 
území). V rámci přepravní strategie osob v rámci zóny, která bude 
zpracována v projektové dokumentaci, lze doporučit i případné zřízení 
shuttle busu mezi vlakovým nádražím a areálem pro zaměstnance zóny. Tato 
účelová místní autobusová linka by současně mohla zlepšovat dopravní 
obsluhu ŘLP, které by se podílelo na financování jejího provozu a v případě 
zájmu by mohla zajíždět i do obce a zajišťovat tak dopravu pracovníků do 
areálu. 

 Přepravní strategie představuje přístup k řešení obslužnosti areálu, 
který je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí. To znamená, že je 
preferována hromadná doprava před individuální, v případě individuální 
dopravy jsou zvýhodňováni zaměstnanci, kteří jezdí do práce společně, např. 
3 jedním vozidlem. Je dále preferována např. cyklistická a pěší doprava, což 
bude podpořeno vybudováním kvalitní sítě pěších cest  mezi obcí a zónu. V 
této souvislosti je kladen důraz na bezpečnost chodců přicházejících od 
obce, a to tím, že v místě křížení pěších tras se silnicí II/201 (přechodů pro 
pěší) dochází ke zřizování dělících ostrůvků doplněných výrazným bílým 
přisvětlením. 

 
Pěší doprava 

Hlavní navrhované pěší tahy, které je možno doprovodit cyklistickou 
stezkou, spojují obec se stávající železniční zastávkou podél lesoparku a 
parkových ploch kolem jezera retence, dále vedou do areálu, kde lemují 
páteřní automobilovou komunikaci a pokračují jižním směrem k areálu ŘLP. 

Cílem návrhu je propojit pro pěší a cyklisty všechna významná centra 
zeleně a vytvořit tak nový prostor pro vycházky a odpočinek v přírodním 
prostředí. 
 

Venkovní osvětlení areálu 
Venkovní prostory areálu v okolí hal, centrálního objektu i veřejné 

komunikace a čerpací stanice,  manipulační prostory u můstků a vrat, přilehlá 
parkoviště pro osobní a nákladní auta a další vybrané prostory budou 
osvětleny venkovním osvětlením – svítidla budou umístěna převážně na 
jednotlivých halách, částečně i na sloupech veřejného osvětlení. 

Osvětlení komunikací bude výbojkami 150 W na výložníku na 
ocelovém stožáru 10 m (12 m). Parkoviště a manipulační plochy budou 
osvětleny výbojkami 100 W na raménku na fasádách skladových hal. 
Napojení bude z rozvaděče RH v rozvodně a spínání bude fotobuňkou 
doplněnou týdenním časovým spínačem. Časový spínač umožní odpojení 
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části osvětlení v nočních hodinách a provoz tlumeného venkovního 
osvětlení. 
 

Ozelenění areálu a sadové úpravy vegetačních ploch 
 
Plochy zeleně jsou významným architektonickým a estetickým prvkem 

každé stavby a u komerčních areálů s velkými halovými objekty přispívají 
zelené plochy s keři a stromy, případně i vodními plochami k významnému 
estetickému ztvárnění jinak poměrně strohých komerčních areálů. Plochy 
zeleně se vzrostlými stromy rovněž vytvářejí izolační pásy, které v kombinaci 
s terénními valy mohou vytvářet účinné protihlukové bariery mezi komerční a 
obytnou zástavbou a jsou i významným estetickým prvkem. 

Areál parku R6 spadá dle rajonizace rostlinných společenstev do 
výrobního typu řepařského s půdami hlinitými až jílovitými, typu přechodných 
hnědozemních. Roční srážky činí kolem 600 mm při průměrné teplotě 8,5°C 
ročně. Původní rostlinné společenstvo lze charakterizovat  jako Dubinu 
habrovou-Querceto Carpinetum. V současnosti je území bez jakékoliv 
vegetace – s výjimkou stromořadí podél silnice I/6 na jižní straně pozemku. 

Hlavní zásady sadových úprav pro ozelenění areálu R6 Parku jsou 
následující: 

• zapojit průmyslový areál do systému krajinné zeleně v zájmu obnovit 
ekologickou stabilitu krajiny. 

• vytvořit prostředí, ve kterém se zaměstnanci i zákazníci budou cítit 
dobře, rádi jej budou navštěvovat a jejich pracovní aktivita bude díky 
kultivovanému okolí trvale vysoká 

• údržba zeleně bude snadná a efektivní 

Zeleň bude tvořit protihlukovou a pohledovou bariéru po celém 
obvodu areálu, podél páteřní komunikace je navržena jako souvislý 
park,propojující tři zelená náměstí s vyšší funkční a programovou 
vybaveností. 

Příznivý vliv na vzhled i mikroklima areálu budou mít vodní plochy 
napájené srážkovou vodou z přilehlých stavebních objektů – retenční nádrže. 
Nádrž v severní části (leží již mimo areál R6 Parku) bude s ohledem na svou 
polohu v ochranném pásmu vzletové a přistávací dráhy letiště Praha – 
Ruzyně a ochranném ornitologickém pásmu řešena jako „suchý poldr“. Další 
záchytné plochy srážkových vod jsou uvažovány jako mokřady. Od obce 
bude areál oddělený lesoparkem, jehož terénní modelace i vybavenost 
obohatí program volného času obyvatelům obce Jeneč. 
 
Popis hlavních prvků ozelenění areálu a souvisejících staveb  

Náměstí s fontánou - vytvoří důstojný nástup ke správní budově a 
bude reprezentačním a odpočinkovým prostorem s bohatou zelení, kvalitní 
dlažbou a mobiliářem. Dominantou náměstí se stane vodní fontána na 
principu úplné recirkulace vody. Fontánu bude možné scénicky nasvětlit. 
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Zelené náměstí se světelnou fontánou - uvítá návštěvníka areálu při 
příjezdu od severu. Barevně nasvětlené vertikály ve středu okružní 
křižovatky vytvoří výrazný orientační a signální prvek, výtvarně zajímavý, 
bezpečný a snadno udržovatelný. Kolem okružní křižovatky je navržena 
bohatá zeleň a odpočinkový mobiliář. 

Třetí zelené náměstí je navrženo v jižní části areálu opět v prostoru 
okružní křižovatky. Střed křižovatky je uvažován jako kamenná zahrada, kde 
sochařsky sestavené balvany budou dominovat oblázkovým polím, 
vybíhajícím od středu křižovatky až k jezírkům po vnějším  obvodu zeleného 
náměstí. Kolem křižovatky je opět navržena bohatá zeleň a odpočinkový 
mobiliář.       

Park podél páteřní komunikace - bude sestávat z oboustranného 
pásu zeleně, která v podobě skupinové a solitérní skladby stromů bude zeleň 
aleje rozvádět do jednotlivých částí areálu. Chodníky spojující vstupy do 
objektu s jednotlivými budovami budou na vhodných místech rozšířeny o 
odpočívadla s mobiliářem. Ve směru hlavních pohledů bude mít chodec nebo 
řidič výhledy na dominanty prostoru, na vodní plochy nebo na zajímavé 
skupiny zeleně. 

Terénní modelace - při stavbě objektů vznikne určitý přebytek kvalitní 
zeminy. Pro daný areál by byl určitým ochuzením její odvoz mimo území 
areálu. Proto je doporučeno zeminu v co největší míře smysluplně využít 
v místě stavby. Navrhuje se boční fasády zeminou překrýt v podobě zelených 
svahů nebo jako sochařsky modelované kompozice zeminu navýšit, zejména 
na jižním, východním a severním obvodu areálu. Zemní útvary lze doplnit 
balvany, tesařskými konstrukcemi, strukturálními povrchy nebo pokryvnou 
zelení. 

Retenční nádrže - srážková voda ze střech nebude přímo odvedena 
do kanalizace, ale bude sváděna do retenčních nádrží s biozónou. Severní 
retenční nádrž bude z důvodů ochranného ornitologického pásma řešena 
jako suchý poldr, nebude tedy mít stálou hladinu vody. 

Mokřady, retenční a vsakovací prohlubně - ekologicky šetrné 
hospodaření se srážkovou vodou bude realizováno svedením vody do 
přírodních jezírek, mokřadů, vsakovacích kanálů a proláklin. Vedle 
stabilizační krajinné funkce se plánované mokřady stanou vysoce estetickým 
a zároveň bezúdržbovým prvkem zeleně v areálu. Jezírka, mokřady a 
vsakovací prohlubně budou v počtu 12-16 prvků zabírat plochu 6 000 -8 000 
m2. Jejich okraje budou většinou pozvolné s plynulým přechodem do trávníku 
nebo do štěrkových ploch. 

Zeleň v okolí retenční nádrže - bude řešena jako krajinný prvek 
spojující retenční nádrž s lesoparkem. Navržena bude jako zeleň skupinová 
nebo soliterní s parterem květnaté louky. 

Veřejný lesopark - vhodně propojí zeleň průmyslového areálu s obcí. 
Terén lesoparku bude lehce převýšen, přičemž zemní vlny, sochařsky 
pečlivě modelované, vytvoří určitou pohledovou a protihlukovou bariéru ve 
směru od sídelního útvaru. Zeleň bude rozmístěna zejména po obvodu 
terénních vln. Lesopark umožní tyto aktivity: procházky zajímavými 
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přírodními útvary, program pro děti a mládež, zimní sáňkování a stavby ze 
sněhu, naučné a poznávací přírodní koutky, oddechový a rekreační prostor 
pro obyvatele obce. 

 
Povrchy vegetační: 

• střechy průmyslových objektů, kolejiště, příkré svahy zemních valů 
kryjících budovy lze řešit bezúdržbovými povrchy vegetace, 
zapěstované v ekorastrech nebo na vegetační rohoži. Vyšší náklad na 
tyto povrchy je rychle návratný v úsporách energie, delší životnosti 
střešní krytiny a ve snížení údržbových nákladů.  

• plochy parku a kolem budov budou kryty trávníkem parkovým, 
pravidelně koseným a popř.zavlažovaným. 

• lesopark, okolí retenčních nádrží a obvodová zeleň jsou uvažovány 
s vegetačním krytem typu květnatá louka,kosená 1 až 2 x ročně. 

• obvodová ochranná pásma zeleně budou doplněna skupinami 
domácích keřů vhodných jako úkryty pro hmyz a živočichy. 

• méně užívané odstavné plochy mohou být provedeny jako zatravněné 
ekorastry, štěrkotráva a štěrkomech. 

• obtížně udržovatelné plochy, aleje, zelené stěny budou kryty zásypem 
barevné drti, oblázky nebo pískem 

• balvany v oblázkových polích budou dotvářet břehy retenčních nádrží 
a mokřadů a zčásti budou krýt svahy lesoparku 

Vegetační povrchy spolu s vysokou zelení budou v mnoha směrech 
propojovat vnitřní areál s obvodovou zelení a vytvoří tak jakési zeleně mosty 
směrem k okolní krajině. 

Povrchy pevné - musí být dokonale funkční, snadno udržovatelné a 
esteticky souladné. V areálu budou navrženy tyto povrchy: 

• dlažba kamenná, velkoformátová 

• kostka žulová silniční 

• kostka žulová chodníková maloformátová 

• živice strukturální a barevné povrchy kalené, pískované 

Zeleň vysoká - použity budou domácí, pro dané stanoviště vhodné 
druhy dřevin. Složení porostů bude sestávat ze 70% listnáčů a ze 30% 
jehličnanů. Hlavními zástupci budou dub letní, habr, javor mléč, lípa, hloh, 
jeřáb, bříza. Z jehličnanů borovice, modřín, douglaska a tis. 

Respektován je požadavek ochranného pásma letové dráhy na výšku 
stromů 8, 10 a 12 m. Prakticky bude realizován tak, že stromy vyšší než je 
dovolená výška budou redukovány řezem v rámci údržby zeleně v areálu. 

Mobiliář - pro areál Parku R6 bude odolný, bezúdržbový a stylově 
nadčasový.  
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Technologie výsadeb 

Při realizaci stavby budou dodrženy normy ČSN DIN 18 915 Práce 
s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání 
trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, 
ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny. 

Po provedení hrubých terénních úprav bude rozprostřena vrstva 
humusu v tloušťce cca 25 cm. Terén bude upraven hrabáním, válením atd. 

Při realizaci sadových úprav nebude kladen důraz na výsadbu dřevin 
co možná nejvyššího vzrůstu.  

Stromy budou při výsadbě kotveny třemi kůly, budou vysazeny do 
náležitých jam se 100% výměnou zeminy.  

Plochy budou zatravněny výsevem travním semenem v běžných 
agrotechnických lhůtách parkovou směsí, kdy technologie úpravy zeminy pro 
výsev bude konzultována s architektem.  

Podrobný projekt sadových úprav bude součástí projektové 
dokumentace.  

Lesopark 
Navržené výsadby vychází ze stávajících a předpokládaných 

stanovištních podmínek a z charakteru okolí s ohledem na původní skladbu 
domácích dřevin. K výsadbě je navržen ochranný zahuštěný pás zeleně šířky 
20 až 30 m. Do pásu keřů jsou navrženy k výsadbě alejové stromy jako 
kosterní dřeviny.  Návrh řešení zeleně respektuje obecně platné technické 
normy a předpisy. Cílová výška dřevin je omezena letovým koridorem a 
v prvním pásmu činí 10 m a v druhém pásmu 20 m. 

 Cílem biologických opatření je podpořit stávající kvalitní jedince 
pozitivní probírkou porostů a odstranit nevhodné a poškozené dřeviny. Je 
nutné postupně obnovit základní kosterní dřeviny, které by měly vytvářet 
základní kostru sadovnické kompozice a dlouhodobě ji podržet.  

Pro výsadbu dřevin jsou navrženy smíšené keřové skupiny složené 
z nestejných dřevin, které jsou malebnější, proto mají ve výsadbě přednost. 
Před založením výsadeb bude zrušen trávník a půda bude obdělána.  

Středně mohutné keře, kterých je většina, budou podle podmínek 
vysazeny ve sponu 75 - 125 cm. Keře dosahující vyššího vzrůstu a keře 
odnožující se sázejí na horní hranici rozmezí. Keře budou vysazeny do 
připraveného záhonu se zpracovanou půdou. Pro keře se vykope jamka 0,02 
– 0,05 m3, pro jehličnany 0,125 m3.  

Stromy vysazované v zelených pásech podél chodníků budou 
vysázeny v 6 m rozponu a v min. vzdálenosti od chodníku 2 m. Vzhledem ke 
kolizi se sloupy a inženýrskými sítěmi je možno jednotlivé stromy posouvat 
v ose o 1m. Jehličnany budou vysazeny ve sponu cca 4  m. Pro stromy 
budou vyhloubeny jámy o objemu 1m3 se 100% výměnou půdy. Kmen stromů 
bude při výsadbě opatřen chráničkou a ukotven 3 kůly. Pro zálivku a 
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provzdušnění kořenového systému budou do každé jámy osazeny dvě 
flexibilní perforované hadice. Pro výsadbu stromů solitérních bude upravena 
stromová mísa o průměru 1 m2. Součástí výsadby stromů budou chráničky 
kořenové soustavy pro vymezení kořenového prostoru stromů. Součástí 
založení výsadeb je zálivka dřevin  po výsadbě (10 l keř a 100 l strom). 

Navržené výsadby vychází ze stávajících a předpokládaných 
stanovištních podmínek a z charakteru okolí s ohledem na původní skladbu 
domácích dřevin. Při výběru dřevin je dána přednost nenáročným druhům, 
nejlépe z místního společenstva. Je zvolen bohatší sortiment, aby byl 
zaručen dobrý vývoj dřevin. V návrhu se  přednostně vychází ze sortimentu 
domácích dřevin (zákon číslo 114/92 Sb. „O ochraně přírody a krajiny“) a 
jejich výběr je upraven dle nadmořské výšky a podmínek využití území. Pro 
výsadbu je uvažováno zejména s těmito dřevinami: 

Střední keře (do 3 m): 
Salix caprea - vrba 

Lonicera nigra – zimolez  

Viburnum lantana – kalina tušalaj 

Cornus mas – dřín obecný 

Cornus sanguinea – svída krvavá – příměs (V ) 

Viburnum opulus – kalina obecná příměs (V) 

Euonymus europaea – brslen evropský (V) 

Salix viminalis – vrba košíkářská (V) 

Philadelphus coronarius - jasmín 

Kolkwitzia amabilis – kolkvicie  

Forsythia x intermedia  

Spiraea van Houtetteii 

Philadelphus lemonei 

Nízké keře : 
Ribes alpinum – meruzalka alpská                     

Jehličnany : 
Picea abies – smrk ztepilý                                                                

Juniperus comunnis – jalovec                                                    

Pinus mugo - kleč 

Taxus baccata - tis                                           
 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 36 

Stromy listnaté :  
Acer platanoides „Columnare“  - javor  

Acer platanoides „Crimson Sentry“  - javor  

Tilia tomentosa „Szeleste“ - lípa                                                      

Acer platanoides „Cleveland“– javor 

Fraxinus excelsior  „Jaspidea“ - jasan                                                

Ulmus x holandica „Commelin“– jilm                               

Tilia cordata „Gren globe“ – lípa 

Acer pseudoplatanus „Brillitissium“ – javor klen 

Robinia pseudoacacia „Microphylla“ – akát 

Acer campestre „Nanum“ – javor 

Tilia cordata „Lico“  - lípa  

 

Význam sadových úprav je diskutován rovněž v kapitole D.I.7 tohoto 
oznámení, v níž jsou hodnoceny vlivy na flóru. 

 
Kapacitní údaje – zastavěná plocha, komunikace a zeleň 

 

Objekt Plocha (m2) 

Stavební objekty celkem - zastavěná plocha 170 920 

Vnitrozávodní komunikace a zpevněné plochy  126 296 

Plochy zeleně v rámci areálu 130 085 

Celková plocha pozemku parku R6 bez veřejné 
komunikace II/201 

427 301 

Veřejná komunikace II/201 procházející areálem  15 067 

Celková plocha pozemku parku R6 včetně 
veřejné komunikace II/201 

442 368 

Celková rozloha pozemku pro výstavbu R6 parku v Jenči bez 
započtení plochy veřejné komunikace je 427 301 m2, veřejná 
komunikace II/201, která dělí areál na západní a východní část, má 
plochu 15 067 m2. Plocha areálu parku R6 včetně veřejné komunikace je 
442 368 m2. Plocha zastavěná stavebními objekty areálu je 170 920 m2. 
Plocha vnitrozávodních komunikací, parkovišť, manipulačních ploch  a 
chodníků je 126 296 m2. Plochy zeleně v rámci areálu budou činit 130 
085 m2. Koeficient zeleně je 30,44 %.  
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Průkaz splnění limitů dle požadavků ÚP: 
Navrhovaná zástavba splňuje zásady prostorového uspořádání území 

dle 1.změny územního plánu obce Jeneč: 

- koeficient zastavěné plochy 40% plochy pozemku u nových areálů 

- minimální plocha zeleně 30% plochy pozemku 

- výškové omezení: 12 m; výška staveb může být ve zvláštních případech 
upravena, a to po individuálním posouzení dotčení krajinného rázu a s 
podmínkou souhlasu příslušných DOSS. Maximální výška zástavby je 
v lokalitě navrhovaného R6 Parku dána požadavky ochranného pásma 
vzletové a přistávací dráhy letiště Praha – Ruzyně a požadavky ÚPO obce 
Jeneč. V územním plánu jsou uvedeny výšky v absolutních hodnotách, 
faktická výška objektů je pak dána rozdílem mezi stávajícím a upraveným 
terénem. Pro zóny ekonomických aktivit na severním a jižním okraji území se 
doporučuje zpracovat ověřovací studie, která bude vycházet z měřeného 
výškopisu území. Tato studie je v rámci zpracování projektové dokumentace 
zpracovávána.  

Shrnutí je uvedeno v následující tabulce. 

 

Druh koeficientu Park R6 
v cílovém stavu 

Požadavek dle ÚP 

Koeficient zastavěné plochy 40 % maximálně 40 % 

Koeficient zeleně 30,44 % minimálně 30 % 

Konstrukční výška objektů maximálně12 m dle ochranného pásma 

V okolí R6 Parku budou zřízeny další plochy zeleně na obecních 
pozemcích a bude vybudován lesopark v místě izolační zeleně mezi vlastním 
areálem a obcí Jeneč. 

 
Ochranná pásma 

Část pozemků navrhovaného nového komerčního areálu Parku R6 se  
nachází v ochranném pásmu ČD, které je vymezeno v šířce  60 m od krajní 
koleje železniční trati. Kolem pozemku prochází po severní straně železniční 
trať č.120 Praha – Kladno – Chomutov. Z této železniční trati budou do 
areálu vyvedeny 3 vlečkové koleje k halám A, B a C. 

Podmínky výstavby v ochranném pásmu železnice byly konzultovány 
v průběhu zpracování studie s ČD - Stavební správa, Správa dopravní cesty. 
Do ochranného pásma ČD bude zasahovat pouze severní části skladových 
hal A a přilehlé komunikace a parkoviště. Podél železniční trati bude 
vytvořen terénní val se zelení. 

Střední část pozemku podél vedení páteřní komunikace leží 
v silničním ochranném pásmu silnice druhé třídy (v šířce 15 m od osy 
vozovky). Areálem bude vedena přeložka komunikace II/201. 
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Severní část pozemku leží v ochranném pásmu rychlostní 
komunikace R6 (100 m od přilehlého pásu rychlostní silnice). Toto pásmo 
se vztahuje na umísťování objektů, pro reklamní poutače platí rozšířené 
pásmo o dalších 150 m. 

Hlavním ochranným pásmem významně limitujícím výstavbu v daném 
území je ochranné pásmo vzletové a přistávací dráhy letiště Praha – 
Ruzyně (ochranné pásmo vzletového prostoru). Toto ochranné pásmo 
prochází ve směru SV – JZ přes celý areál budoucího Parku R6 a přesně 
definuje pro každé místo areálu nejvyšší nadmořskou výšku zástavby. 
Objekty proto nebudou přesahovat výšku 12 m a budou částečně zapuštěny 
do terénu, čímž bude požadavkům tohoto pásma vyhověno. V souvislosti 
s ochranným pásmem vzletového prostoru je na tomto území vyhlášeno i 
ornitologické ochranné pásmo pro zajištění bezpečnosti letového provozu 
(zabránění střetu letadel s letícími ptáky). Areál se rovněž nachází 
v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha Ruzyně. 

Ochranná ornitologická pásma se stanovují pro letiště s cílem 
zamezit střetům letadel s ptáky a dělí se na vnitřní a vnější. 

- vnitřní ornitologické OP se stanovuje se ve tvaru obdélníku s podélnou 
osou totožnou s osou přistávací a vzletové dráhy o šířce 1000 m a o délce 
přesahující za kratší strany ochranných pásem provozních ploch o 1000 m. V 
tomto ochranném pásmu nesmí být zřizovány skládky, stohy, hnojiště, 
krmelce a jiná zařízení zvyšující výskyt ptactva na letišti. Režim obdělávání 
zemědělské půdy dohodne provozovatel letiště s uživatelem zemědělských 
pozemků. 

- vnější ornitologické OP navazuje na vnitřní ornitologické ochranné pásmo 
a stanovuje se ve tvaru obdélníku s podélnou osou totožnou s osou 
přistávací a vzletové dráhy o šířce 2000 m a o délce přesahující za kratší 
strany ochranných pásem provozních ploch o 3000 m. V tomto ochranném 
pásmu lze zřizovat zemědělské stavby, jako například drůbežárny, kravíny, 
bažantnice, střediska sběru a zpracování hmotných odpadů, vodní plochy a 
další stavby a zařízení s možností vzniku nadměrného výskytu ptactva, 
pouze se souhlasem Ústavu civilního letectví ČR. 

V posuzované ploše stavby není žádné území chráněné podle 
zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Staveniště se nachází na volné ploše v zóně pro nerušící výrobu a 
sklady. Stavební práce tedy nijak nenaruší provoz na okolních pozemcích ani 
jejich zemědělské využívání. Při dopravě materiálu na staveniště bude třeba 
dbát zvýšené opatrnosti při vyjíždění na frekventovanou komunikaci I/6 
karlovarskou, zejména s ohledem na skutečnost, že v době zahájení 
výstavby nebude ještě dokončena výstavba rychlostní komunikace R6, na niž 
bude v roce 2010 převedena převážná část dopravní zátěže ze silnice první 
třídy I/6. 

Veškeré zařízení staveniště, stejně tak skládkové plochy pro stavební 
materiál, bude budováno na pozemku investora. 
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Areál parku R6 bude napojen na inženýrské sítě a podél areálových 
rozvodů budou vytvořena nová ochranná pásma. 

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských 
sítí. 

• Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem 
č.458/2000Sb.  

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho 
strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  

35 kV až 110 kV  12 m  

110 kV až 220 kV  15 m  

220 kV až 400 kV  20 m  

nad 400 kV  30 m  

závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  

zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence  1 m  

 

u podzemního vedení: 

do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 

nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic:  

u venkovních elektrických stanic s napětím větším než 52 kV v 
budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 
kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 

u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z 
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 

u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 

u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc 
obvodového zdiva elektrické stanice. 

• Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 
458/2000 Sb.  
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u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, 
jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od 
půdorysu, 

u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od 
půdorysu 

u technologických objektů  - 4 m na všechny strany od půdorysu. 

• Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 
Sb. 

u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 

u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

• Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno 
zákonem č.274/2001 Sb. 

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího 
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 
1,5m, 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 

• Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle 
zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:  

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo 
rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek  

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. 
třídy a ostatních místních komunikací I. třídy 

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo 
III. třídy a místní komunikace II. třídy 

V souvislosti s výstavbou areálu Parku R6 vzniknou nová ochranná 
pásma přípojek elektrického proudu, plynu, vody, kanalizace a 
telekomunikačních kabelů, 
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b) Technické řešení 
Vytápění objektů, vzduchotechnika, chlazení 
 
Potřeba příkonu tepla pro vytápění objektů – tepelné ztráty, spotřeba 
tepla 

Tepelné ztráty objektů byly odborným odhadem z objemových 
charakteristik pro výše uvedené parametry konstrukcí podle 
předpokládaného stavebního řešení.  

V konečném provedení mohou být u jednotlivých obvodových 
konstrukcí zlepšeny tepelně technické vlastnosti na doporučené hodnoty, ale 
zde dále uvažované parametry a dimenzování zdrojů však budou zatím 
předpokládat maximální tepelné nároky. 

Tepelná ztráta objektů je dále po jednotlivých objektech : 

Objekt „A“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 2 300 kW  

Objekt „B“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 2 200 kW 

Objekt „C“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 2 100 kW 

Objekt „D“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….………..    620 kW 

Objekt „E“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….………..    520 kW 

Objekt „F“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….………..    520 kW 

Objekt „G“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….     520 kW 

Objekt „H“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ………….……….. 2 500 kW 

Objekt „Služby střed“ s konstrukcemi dle požadavků ČSN ….…..     140 kW 

V této hodnotě je zahrnuta : 

• tepelná ztráta prostupem 

• tepelná ztráta přirozenou výměnou vzduchu 

 

Potřeba příkonu tepla pro větrání objektu – ohřev vzduchu 
Potřeba příkonu tepla pro nucené větrání je převzata z požadavku 

výpočtu profese VZT. Předpokládá se u objektů „A,B,C,D“ větrání pouze 
prostorů kanceláří a zázemí pracovníků, vlastní prostor skladových hal 
nebude nuceně větrán. V ostatních objektech bude instalováno zařízení VZT 
pro nucenou výměnu vzduchu i pro větrání hal. V koncepci ohřevu větracího 
vzduchu je uvažováno s rekuperací tepla z nuceným způsobem odváděného 
vzduchu. 

Objekt „A“ - příkon tepla pro zařízení VZT ……………….………….  70 kW 

Objekt „B“ - příkon tepla pro zařízení VZT ……………….………….  70 kW 

Objekt „C“ - příkon tepla pro zařízení VZT ……………….………….  70 kW 

Objekt „D“ - příkon tepla pro zařízení VZT ……………….………….  20 kW 
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Objekt „E“ - příkon tepla pro zařízení VZT ……………….……….    340 kW 

Objekt „F“ - příkon tepla pro zařízení VZT ……………….……….    340 kW 

Objekt „G“ - příkon tepla pro zařízení VZT ……………….……….   340 kW 

Objekt „H“ - příkon tepla pro zařízení VZT ……………….…….    1 600 kW 

Objekt „Služby střed“ - příkon tepla pro zařízení VZT …….…….      50 kW 

 

Potřeba příkonu tepla pro ohřev vody  
Podle způsobu využití objektů bude spotřeba teplé vody 

pravděpodobně velmi proměnlivá, a to jak v celkovém množství, tak 
v charakteru odběru. Předpokládá se jednak spotřeba pro hygienické zázemí 
zaměstnanců a dále pro mytí a oplachy. Pro účely tohoto stupně 
dokumentace bude předběžně uvažováno s potřebným maximálním 
příkonem tepla pro veškeré systémy průtokového ohřevu s částečnou 
akumulací celkem cca 1 300 kW. Tato hodnota však nebude navyšovat 
celkový instalovaný výkon zdrojů, protože bude přípojná hodnota stanovena 
pouze v závislosti na potřebných kapacitách ÚT a VZT. 

 

Příkon tepla pro ohřev vody …………………….……………..… cca  1 300 kW 

 

Potřeba příkonu tepla pro technologické účely  
Pro technologické účely není v této fázi zpracování podkladů a 

projektové přípravy uvažováno se žádnou potřebou příkonu tepla. Zatím není 
předpokládáno instalování zařízení technologického charakteru, které by 
bylo zásobováno topným médiem ze zdrojů tepla. 

 

Provozní doba 
Obecně se předpokládá provozní doba objektu nejčastěji jako 

dvousměnný provoz, v některých objektech může být provoz nepřetržitý. 
 

Objekt Celkový výkon (kW) Výkon kotlů (kW) 

Hala A 2 400 1 200 + 1 200 

Hala B 2 300 1 150 + 1 150 

Hala C 2 200 1 100 + 1 100 

Hala D 650 325 + 325 

Hala E 900 450 + 450 

Hala F 900 450 + 450 

Hala G 900 450 + 450 
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Hala H  4 100 1 700 + 1 700 + 700 

Centrální objekt 
služeb 

200 100 + 100 

Celkem 14 550 - 

(předpokládaná maximální přípojná hodnota výkonu zdrojů). 

 

Požadavky na provoz vytápění 
Požadavky na mikroklima prostor byly stanoveny investorem. Níže 

uvedené podmínky mají zabezpečit zejména stabilitu prostředí pro poměrně 
široké spektrum činností dle zadání a současně maximální variabilitu 
systémů. 

Z hlediska teplotních parametrů se předpokládá dodržení 
následujících hodnot ve všech výrobních zónách : 

Období vytápění – normální provozní režim: opt. te = od +12oC do +20 (±2°C) 

Období vytápění – útlumový základní režim: opt. te = od + 8oC  do +15 (±2°C) 

 

Technologická zařízení - zdroje a rozvody tepla 
Základní charakteristika zdrojů tepla 

Základním předpokladem pro volbu zdrojů tepla je dostupnost 
primárních energií. Zde se z tohoto pohledu uvažuje zemní plyn z veřejné 
sítě. Zdroje budou umístěny vždy ve vymezené části prostoru haly 
v samostatné technické místnosti spolu s dalšími technologiemi rozvodů 
tepla. K odvodu spalin budou sloužit komínová tělesa vedená po fasádě 
objektu. 

 

Celková koncepce zdrojů na ZP 
Bude jednat vždy o plynovou kotelnu II.kategorie ( s výkonem nad 

500 kW a do 3 500 kW). Z hlediska produkce škodlivin se jedná o kotelnu 
nad 200 kW, tedy o střední spalovací zdroj – střední zdroj znečištění. 
Výjimkou bude jeden ze zdrojů (pro centrální objekt služeb) se zatím 
předpokládaným výkonem 200 kW, kde se bude při zachování maximálně 
této hranice jednat o kotelny III.kategorie a současně o malý zdroj znečištění. 

V kotelnách budou instalovány dva (přednostně) až maximálně tři 
(variantní řešení dle odběrových charakteristik) nízkoteplotní kotle 
s nízkoemisními přetlakovými hořáky (hodnoty emisí NOx budou garantovány 
na maximální úrovni do 80 mg/m3 spalin). Předpokládá se technologie od 
výrobců kotlových jednotek LOOS, Buderus, Viessmann, či obdobný 
alternativní standard. Dále bude ve zdroji technologie ohřevu teplé vody a 
distribuční a regulační systém ÚT, resp. VZT. 
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Topným médiem pro ÚT a VZT bude topná voda (o jmenovitých 
parametrech pro návrh systému ÚT i VZT max 80o/60oC) rozvedená potrubím 
k hlavním větvím. Primární topná voda bude zásobovat topné okruhy 
v jednotlivých prostorech nebo v samostatných zónách - navržené 
s možností přizpůsobení parametrů dle provozu.  

Každá z větví ÚT tedy bude umožňovat samostatnou regulaci teploty 
topné vody podle zadání a potřeb např. i s respektováním vnitřní teploty 
v zóně a případně měření dodaného tepla.  

Teplá voda (TeV) bude připravována centrálně v kotelně, kde budou 
zapojeny nepřímotopné zásobníkové ohřívače TeV. Ty opět budou navrženy 
v souladu s provozním charakterem odběrů a potřebami měření celkových 
dodávek vody a tepla pro ohřev. Při zvýšených distribučních vzdálenostech 
se ohřev TeV bude přednostně řešit decentralizovaně nebo v kombinaci 
obou systémů. 

Poznámka: v případě požadavků uživatelů jednotlivých hal budou 
alternativně navrženy VZT jednotky vytápěné zemním plynem. V tom případě 
se instalovaný příkon kotelny odpovídajícím způsobem sníží. Z hlediska 
emisí do ovzduší se nejedná o změnu, která by se projevila v okolí areálu R6 
Parku. 

Základní údaje o zdrojích na ZP 
Plynové kotelny budou sloužit jako zdroj primární topné vody. Jejich 

instalovaný výkon bude navržen na základě výpočtu tepelných ztrát pro 
potřeby vytápění prostoru a podle požadavků VZT.  

Podle zjednodušeného výpočtu tepelných ztrát s uvažováním 
stávajících tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, lze 
uvažovat s potřebným příkonem pro vytápění, pro VZT a s 
celkovým maximálním okamžitým příkonem pro průtokový ohřev TeV dle 
výše uvedených propočtů. 

Základní technické řešení zdroje na ZP 
Každá plynová kotelna bude vždy osazena dvěma až třemi 

nízkoteplotními kotli s nízkoemisními přetlakovými hořáky. Kotle budou 
spalovat zemní plyn. 

Z hlediska instalovaného výkonu a podle velikosti instalovaných kotlů 
se bude jednat o teplovodní nízkotlakou plynovou kotelnu II. kategorie ve 
smyslu Vyhláška č.91/1993 Sb., resp. o kotelnu III.kategorie (u centrálního 
objektu služeb). 

Kotelny budou provozovány v plně automatickém režimu s možností 
dálkového ovládání a budou vybaveny veškerým předepsaným aktivním 
zabezpečením. 

Přívod vzduchu pro větrání a pro spalování bude podle možností 
řešení přívodu a odvodu vzduchu zajištěno přednostně přirozeným 
způsobem.  

Odvod spalin bude ocelovými komínovými průduchy vedenými  po 
fasádě. Maximální výška nad úrovní podlahy hal je omezen na cca 13m. Při 
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řešení spalinových cest je nutné věnovat pozornost možnému šíření 
hlučnosti. Řešení spalinové cesty by mělo umožnit vsazení tlumiče hluku 
v případě překročení přípustných hodnot po změření skutečného stavu za 
provozu.  

Zdroj bude produkovat primární topné médium pro navazující rozvody 
ÚT, napojení VZT o základní předregulované teplotě s ohledem na vnější 
podmínky (ekvitermní regulace), kde přesná úprava teplotních parametrů 
podle vnitřních podmínek a dispozičních tlaků topné vody bude realizována 
až v příslušných větvích. 

Ohřev TeV bude většinou centrální a bude tedy součástí zdroje. 
Nepřímotopené zásobníky TeV s integrovanou výhřevnou plochou budou 
napojeny na společný výstup z hlavního primárního rozdělovače v kotelně, 
kde bude topné médium regulované na konstantní výstupní teplotu se 
základní předregulací horní meze teploty podle venkovních podmínek (může 
být zajištěno již přímo provozem kotle kotlovou regulací ). Na tuto horní mez 
budou také v návrhu přizpůsobeny ohřívače TeV tak, aby bylo možno TeV 
ohřívat i sníženou teplotou primáru a bylo tak dosahováno maximální možné 
účinnosti kotlů. 

Sekundární systémy rozvodů tepla a TeV 
Návrh rozdělení větví sekundárního systému bude vždy v každém 

objektu předpokládat nezávislé napojení jednotlivých samostatných okruhů a 
zón podle charakteru využití a podle rozdělení tepelných ztrát a zisků. 
Primární rozdělovač bude zásobovat odděleně hlavní větve ÚT, VZT a 
zásobníkové ohřívače TeV. 

Sekundární rozvod tepla v jednotlivých zónách bude mít horizontální 
charakter, rozvody budou vedeny po stěnách, resp. po sloupech a 
pomocných konstrukcích podle dispozice v objektu. Veškerá potrubí budou 
tepelně izolována. 

Jako vytápěcí elementy budou dle konkrétních požadavků jednotlivých 
prostorů osazeny : 

• ocelová desková tělesa s termostatickými, resp. ručními hlavicemi ( 
kanceláře a zázemí) 

• teplovzdušné jednotky (hlavně velkoprostorové části objektů ) 

Teplovzdušné jednotky budou pro zlepšení dosahu temperančního 
vzduchu vybaveny indukčními žaluziemi. Dále mohou být pro lepší využití 
tepla v cirkulačním vzduchu a lepší celkovou cirkulaci doplněny o přídavnou 
komoru s potrubním nástavcem, který bude pro cirkulaci umožňovat 
odebírání teplejšího vzduchu z horních částí haly. 

Návrh počtu jednotek bude přizpůsoben prostorovým možnostem pro 
osazení a hlavně podle požadavku investora možnosti dosažení co největší 
rovnoměrnosti rozložení teplot v prostoru. 

Provoz teplovzdušných jednotek bude kromě regulace teploty vstupní 
vody řízen také prostorovými termostaty. Předpokládá se možnost provozu 
ve dvou základních režimech, a to v normálním provozním na požadovanou 
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technologickou teplotu a v režimu útlumovém na základní temperanční 
(sníženou) teplotu objektu. 

 

Zásobování zemním plynem 
Palivem pro všechny vytápěcí zdroje v areálu Parku R6 bude zemní plyn o 
průměrné výhřevnosti 34 MJ/Nm3 : 

maximální hodinová potřeba ……………………….         1 410 Nm3/hod 

předpokládaná roční spotřeba  ……………………   3 540 000 Nm3/rok 

 
Vzduchotechnika - popis navrhovaného řešení 

Pro jednotlivé objekty bude dle charakteru využití prostor navrženo 
přirozené, resp. nucené větrání zajišťující odpovídající mikroklimatické 
podmínky uvnitř objektů. 

Podkladem pro návrh vzduchotechniky jsou požadavky hygienických, 
protipožárních a bezpečnostních předpisů, požadavky technologie a 
specifické požadavky klienta.  Z předpisů platných pro výstavbu se 
v současné době jedná především o následující závazné podklady včetně 
jejich aktuálních revizí: 

• Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci  

• ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních 
zařízení“ 

• ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“ 

• ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti 
šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“ 

• ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody“ 

• ČSN 07 0703 „Plynové kotelny“ 

Dále pak budou respektovány specifické požadavky technických 
zařízení umístěných v jednotlivých objektech, resp. budou vytvořena taková 
technická opatření umožňující jejich budoucí instalaci. Jedná se především o 
rezervy v zásobování objektů elektrickou energií a teplem, dále pak o 
vytvoření prostorové rezervy pro budoucí umístění technických zařízení 
techniky prostředí staveb – větrací a klimatizační zařízení, chladící jednotky, 
suché chladiče. 

Dle účelu využití objektů se uvažuje s instalací následujících zařízení : 

Haly budou vybaveny nástřešními ventilátory pro občasné provětrání 
vnitřních prostorů. Náhrada vzduchu bude řešena podtlakem bez filtrace a 
tepelné úpravy venkovního vzduchu.  
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Pro 10% skladovací plochy se předpokládá s technologickým 
chlazením (skladování potravin, léků, kosmetiky apod. ) 

Kancelářské prostory budou vybaveny teplovzdušným větráním se 
zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Předpokládá se obsazenost 
kanceláří 1 osoba na 8 m2 kancelářské plochy. Větrání bude doplněno 
cirkulačním chlazením pomocí fan-coilů. Zdrojem chladu pro fan-coily bude 
výrobník ledové vody. 

Šatny a umývárny zaměstnanců budou větrány teplovzdušným 
zařízením se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. 

Hygienické prostory budou větrány podtlakově. 

Na základě požadavků projektu požární bezpečnosti objektů bude 
navrženo požární větrání a odvod tepla a kouře při požáru. Tato 
vzduchotechnická zařízení budou napojena na náhradní zdroj elektrické 
energie. 

Části hal určené pro nerušící výrobu budou vybaveny teplovzdušným 
větráním se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Předpokládá 
se výměna vzduchu v prostoru 2 x / hod, tato hodnota bude upravena na 
základě požadavků instalované technologie a dle charakteru vykonávané 
práce. 

Kancelářské prostory budou vybaveny teplovzdušným větráním se 
zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Předpokládá se obsazenost 
kanceláří 1 osoba na 8 m2 kancelářské plochy. Větrání bude doplněno 
cirkulačním chlazením pomocí fan-coilů. Zdrojem chladu pro fan-coily bude 
výrobník ledové vody. 

Šatny a umývárny zaměstnanců budou větrány teplovzdušným 
zařízením se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. 

Hygienické prostory budou větrány podtlakově. 

Na základě požadavků projektu požární bezpečnosti objektů bude 
navrženo požární větrání a odvod tepla a kouře při požáru. Tato 
vzduchotechnická zařízení budou napojena na náhradní zdroj elektrické 
energie. 

 

Čerpací stanice pohonných hmot 
Pro prodejní kiosk se předpokládá s instalací chlazení pomocí SPLIT 

jednotky, hygienické zázemí bude větráno podtlakově. Stojany pro čerpání 
pohonných hmot budou vybaveny zařízením na rekuperaci par. 

 

Objekt služeb střed 
Pro objekt bude navrženo vzduchotechnické zařízení zajišťující 

nucené větrání dle hygienických předpisů, nebo požadavků technologie 
instalované v objektu ( kuchyně se zázemím, sklady, jídelna).  
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Pro vybrané prostory se předpokládá s instalací chlazení pomocí 
SPLIT jednotek, hygienické zázemí bude větráno podtlakově. 

 

Požadavky na energie pro VZT 
Pro provoz výše popsaných zařízení bude nutno zajistit následující energie: 

 

Teplo pro VZT (kW) Elektrická energie (kW) 
Stavební objekt 

Haly Kanceláře Haly větrání Haly 
chlazení 

Kanc. 
větrání 

Kanc. 
chlazení 

HALA A  0 67 82 370 10 50 

HALA B  0 67 165 370 10 50 

HALA C  0 67 165 370 10 50 

HALA D  0 17 39 87 3 12 

HALA E  278 51 22 0 8 37 

HALA F  278 51 22 0 8 37 

HALA G  278 51 22 0 8 37 

HALA H  1083 197 86 0 29 145 

ČERPACÍ 
STANICE 0 0 0 0 0 5 

SLUŽBY STŘED  0 475 0 0 34 135 

Celkem  1962 1042 602 1197 118 557 

 

Roční potřeba tepla pro větrání: 

Haly A až H     8 541 GJ/rok 

Kanceláře     1 012 GJ/rok 

 

Vstupní data použitá při stanovení nároků na energie: 
Kanceláře: 

- obsazenost 1 osoba na 8 m2 

- dávka čerstvého vzduchu pro osobu 50 m3/hod 

- tepelná zátěž od vnitřních a vnějších tepelných zdrojů 75 W/m2 

- teplota v zimě + 20°C 

- teplota v létě + 25°C 

- účinnost rekuperace při větrání min 50% 
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Skladové části hal: 

- tepelná zátěž pro 10% plochy skladů 300 W/m2 

 

Části hal pro nerušící výrobu: 

- intenzita větrání 2x/hod 

- teplota v zimě + 18°C 

- teplota v létě + 28°C 

- účinnost rekuperace při větrání min 50% 

 
Zásobování elektrickou energií – silnoproud, slaboproud 

Areál R6 Parku v Jenči bude zásobován elektrickou energií pomocí 
kabelové přípojky VN 22 kV pro  nové  trafostanice  v průmyslové zóně 
Jeneč  (trafostanice TS 1 až TS 8)   Pozemky dotčené pokládkou kabelu 22 
kV – 520/156, 520/162, 520/193, 520/194, 520/214, 520/215 a 598/1 – kat. 
území Jeneč. 

Kabelová přípojka pro nové trafostanice TS1 až TS 8  bude provedena   
na  dvě kabelové smyčky. Výchozím bodem bude nová rozpínací stanice 
(náhrada projektované distribuční trafostanice), umístěné u hlavní 
komunikace  u benzínové stanice. První smyčka povede z TS ČEZ  přes 
objekty  E,F, G a H (trafostanice TS1 až 4) . Z trafostanice TS 4 se bude 
smyčka uzavírat zpět do TS ČEZ. Dála bude TS4 propojena do  stávající sítě  
kabelem do TS Sportovců  na par.č. 520/162 – stávající zástavba. 

Druhé kabelová smyčka povede z TS ČEZ podél nové komunikace a 
přes nové trafostanice v objektech D, C, a B  ( TS 5 až 7) do objektu A , kde 
bude TS 8.  Kabelové propoje budou provedeny kabely AXEKVCEY 3x1x120 
mm2 a 3x1x240 mm2. 

Délka výkopu cca 2725 m, délka kabelových  smyček  cca 4365 m. 

Kabely budou uloženy v chodníku (terénu) jeden metr pod úrovní 
terénu. Pod komunikacemi budou chráněny v PVC chráničkách o průměru 
200 mm.Kabely VN budou v zemi uloženy vedle sebe a vysvazkovány 
stahovacím páskem po jednom metru.  

Ochranné pásmo: Dle zákona 458/2000 par.46 odstavce 5 je 
ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajních kabelů. 

Zařízení bude uvedeno do trvalého provozu po vydání výchozí revize 
a kolaudaci stavebním úřadem.Stavbou ani provozem zařízení pro veřejný 
rozvod elektrické energie nevznikají žádné škodliviny, které by mohly 
zhoršovat životní prostředí. 

Na tato zařízení platí samostatná ČSN a proto se na ně nevztahuje 
ČSN 73 08 02. Beznapěťový stav zajišťuje poruchová služba ČEZ Distribuce 
a.s. 
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Kabel bude respektovat stávající zeleň. Nejbližší možná vzdálenost 
kabelu od kmene stromu je 1,5 m. Stavbou ani provozem zařízení pro veřejný 
rozvod elektrické energie nevznikají žádné škodliviny, které by mohly 
zhoršovat životní prostředí. 

Z hlediska elektromagnetické kompatibility (ECM) se předpokládají 
připojované zařízení kompatibilní. V případě zařízení s elektronickými 
napájecími zdroji se předpokládá, že splňují požadavky ČSN 33 3433,EN 
50081-2 a bude k nim dodán protokol o shodě. 

 
Elektro silnoproud 

Ochrana před nebezpečným dotykem bude podle ČSN 332000 čl.4-41 
samočinným odpojením od zdroje.  

V objektech bude provedeno potenciálové vyrovnání na hlavní 
přípojnici PAS v rozvodně NN. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí 
revize a vypracována revizní zpráva. 

Provozní soustava: 3x230/400V, 50Hz 

Napěťová soustava:  

TN - C – přívod NN, rozvody k podružným rozvaděčům 

TN - S - rozvody z podružných rozvaděčů 

Třífázová soustava s uzemněným nulovým bodem a samostatným 
pracovním(N) a ochranným (PE) vodičem. 

Umělé osvětlení bude provedeno podle ČSN 360450 a EN 12 464-1 

Sklady :  200 lx  

Kanceláře :  500 lx 

Schodiště, chodby :  200 lx 

Strojovny, rozvodny : 200 lx  

Venkovní prostory :            10 – 30 lx 

 
Způsob napojení 
Každá  hala bude mít   napojení  z vlastní transformovny vestavěné do 

objektu.  . 

Podrobnosti jsou obsaženy v kapitole Trafostanice. 

V transformovně bude umístěn transformátor 22/0,4kV o velikosti 
1000kVA  ( 1250 kVA) (velikost transformátoru bude upřesněna v dalším 
stupni projektové dokumentace na základě požadavků projektantů 
jednotlivých profesí). 

Transformovna bude připojena kabelovou smyčkou. 
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V transformovně bude velkoodběratelské měření spotřeby elektrické 
energie na sekundární straně pro celý areál.   

Ve skladové hale je možno sledovat spotřebu elektrické energie 
v jednotlivých částech haly, podle rozmístění podružných rozvaděčů (zatím 
5ks). Elektroměry budou umístěny v rozvaděči RH nebo v podružných 
rozvaděčích. 

V návrhu se nepředpokládá zálohování dieselagregátem při výpadku 
sítě, proto se provoz skladové haly při výpadku sítě ukončí. Bude svítit jen 
nouzové osvětlení na hlavních komunikacích skladu, které umožní odchod 
zaměstnanců z pracoviště nejbližšími nouzovými východy.  

Výpočetní technika v servrovně bude zálohována náhradním zdrojem 
UPS, který budou součástí dodávky uživatele.  

Osvětlení 
Osvětlení ve skladové hale bude zářivkovými svítidly 2x58W, které 

budou součástí lištového rozvodu. Ve středu uliček mezi regály bude lištový 
systém se svítidly (hlubokozářiči), v místě skladování na paletách  bude 
lištový systém se svítidly (širokozářiči).  

Ovládání bude tlačítky v ovládacích skříňkách, které budou umístěny u 
vstupů do jednotlivých prostorů skladu. Osvětlení bude spínáno ve 2 
stupních (1/3, 2/3+3/3). Jako pochůzkové osvětlení bude možno využít 
režimu (1/3 z celkového osvětlení). 

V administrativní části bude v kancelářích zářivkové osvětlení svítidly 
umístěnými v podhledu 60x60cm. Na sociálním zařízení budou zářivková 
svítidla Downlights. V prostorách kde jsou  pracoviště s obrazovkami 
(výpočetní technika) budou svítidla se zrcadlovou rastrovou mřížkou, pro 
vedlejší prostory s bílým rastrem. 

Všechna svítidla ve skladové hale a v administrativním přístavku 
budou s elektronickými předřadníky. 

Venkovní osvětlení, pylon, a reklama budou ovládané fotobuňkou 
doplněnou týdenním časovým spínačem pro možnost odpínání části 
osvětlení v nočních hodinách. Napojení venkovního osvětlení a reklamy bude 
z rozvaděče RH. 

Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení bude zajištěno invertery osazenými v zářivkových 

svítidlech. Nouzové osvětlení bude zřízeno v administrativní části na 
chráněné únikové cestě typu A a ve skladové hale (jako bezpečnostní). Nad 
nouzovými východy budou osazena svítidla s bateriemi a piktogramy, které 
ukazují směr úniku. Svítidla s piktogramy nad nouzovými východy ve 
skladové hale budou svítit stále. 

Doba zálohování nouzového osvětlení je 1 hodina. 

Po vypnutí sítě při požárním zásahu budou svítidla nouzového 
osvětlení svítit na baterie. 
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Požární řešení 
Po vypnutí sítě velitelem hasičů při požárním zásahu (STOP tlačítkem) 

bude celý objekt s oběma přístavky bez napětí, mimo baterií ve svítidlech a 
baterií v náhradních zdrojích UPS pro výpočetní techniku. 

STOP tlačítko bude obsahovat 2 pakety z nichž jednou se vypíná 
hlavní jistič sítě a druhou se vypíná náhradní zdroj UPS. 

Podle požární zprávy nejsou v objektu zařízení, které je nutno napájet 
ze 2 na sobě nezávislých zdrojů. V požární zprávě není zatím nouzové 
osvětlení ve skladové hale předepsáno a proto nouzové osvětlení je 
navrhováno jen z bezpečnostních důvodů pro bezpečné opuštění pracoviště. 

Zásuvkové obvody  
Jsou navrženy v prostorách skladové haly, strojovnách, v technických 

místnostech a v administrativní části. V administrativní části budou kabelové 
rozvody vedeny v parapetních žlabech společně s kabely strukturované 
kabeláže odděleny kovovou přepážkou. 

V kancelářích bude u každého stolu pracoviště, které obsahuje 2 
silové zásuvky (bílé), 2 zásuvky pro napájení výpočetní techniky (béžové), 2 
datové dvojzásuvky. 

Mimo zásuvek na pracovištích v administrativní části budou zásuvky 
pro úklid u dveří. 

Výpočetní technika v servrovně bude zálohována náhradním zdrojem 
UPS, po dobu nezbytnou k ukončení prováděných operací. V současné době 
se neuvažuje se zálohováním dalších pracovišť s výpočetní technikou, ať už 
ve skladovací hale nebo v administrativní části.  

V objektu bude provedena dvoustupňová ochrana proti přepětí tak, že 
v rozvaděči RH bude kombinovaná ochrana třídy B+C (ochrana I. a II. 
stupně) a v podružných rozvaděčích budou umístěny svodiče přepětí třídy C 
(ochrana II.stupně).  

Technologie ve skladové hale       
Ve skladové hale budou umístěny podružné rozvaděče. Z příslušného 

podružného rozvaděče v části haly bude napojeno: 

- osvětlení 

- zásuvky, zásuvkové skříně 

- můstky, vrata (v dalším stupni bude upřesněno zda budou elektrická)  

- světlíky 

- nabíjecí místa u vrat 

Nabíjárna baterií akuvozíků bude připojena samostatným kabelem a 
pro nabíjení vozíků bude použit přípojnicový systém se zásuvkami 230V/16A, 
400V/16A a 400V/32A po obvodu nabíjárny. 

U vrat budou umístěny zásuvky pro výpočetní techniku. 
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Rozvody budou provedeny kabely CYKY uloženými v perforovaných 
žlabech. 

Vzduchotechnika 
Zařízení vzduchotechniky budou napojeny z podružných rozvaděčů, 

budou ovládány z MaR s možností ručního přezkoušení. Před ventilátory 
budou osazeny  servisní vypínače z důvodu bezpečnosti. 

Kotelny    
V kotelnách bude umístěn podružný rozvaděč z kterého budou 

připojeny kotle, čerpadla topení a oběhové čerpadlo TVU. Chod kotlů bude 
blokován na chod ventilátoru. U vstupu do kotelny bude STOP tlačítko pro 
odpojení přívodů ke kotlům. 

Strojovny sprinklerů    
Podle požadavku projektanta sprinklerového hasícího zařízení  bude 

ve strojovně osvětlení, zásuvky 230V/16A, 400V/16A a nezálohovaný přívod 
max 7kW pro ostatní technologii. Napájení sprinklerového čerpadla je 
zajištěno z náhradního zdroje a připojení na el. síť areálu není požadováno. 

Společné uzemnění  
V základech objektů bude provedeno společné uzemnění elektrického 

zařízení a hromosvodu. Ze společného uzemnění budou vývody pro 
uzemnění hromosvodu, vývod pro centrální uzemňovací přípojnici v rozvodně 
nn, vývod pro PAS u podružných rozvaděčů, vývody pro kovovou konstrukci 
haly, pro schodiště únikových východů a pro můstky. 

Na centrální uzemňovací přípojnici ( PAS ) bude připojen rozvaděč 
RH, potrubí plynu, vody, topení a vzduchotechniky a velké kovové 
konstrukce objektu. 

Max hodnota společného uzemnění bude 2 ohmy. 

Hromosvod 
Na objektech bude proveden hromosvod podle ČSN 34 13 90 

„Předpisy pro ochranu před úderem blesku“. Jímací zařízení bude soustava 
tvořená vodičem FeZn D=8mm, doplněná jímacími tyčemi. Jímací zařízení 
bude uzemněno svody přes zkušební svorky na společné uzemnění. 

Jako náhodné svody budou použity kovové sloupy nosné konstrukce a 
event. železobetonové sloupy s připravenými ocelovými destičkami dole a 
nahoře. 

 

Venkovní osvětlení 
Venkovní prostory areálu , manipulační prostory u můstků a vrat, 

přilehlé parkoviště pro osobní a nákladní auta budou osvětleny venkovním 
osvětlením. 

Osvětlení komunikací a parkoviště bude výbojkami 150W na výložníku 
na ocelovém stožáru 10m (12m) a výbojkami 100W na raménku na fasádě 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 54 

skladové haly. Napojení bude z rozvaděče RH v rozvodně a spínání bude 
fotobuňkou doplněnou týdenním časovým spínačem. Časový spínač umožní 
odpojení části osvětlení v nočních hodinách a provoz tlumeného venkovního 
osvětlení. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s elektrickými zařízeními 
Dle vyhlášky ČUBP č.324/1990Sb o bezpečnosti práce investor předá 

dodavateli vyjádření správců existujících podzemních inženýrských sítí. 
Zajistí vyznačení směrového  a hloubkového  vyznačení sítí. Před 
odevzdáním staveniště investor písemně předá a dodavatel písemně 
převezme vyznačení sít příp. jiných překážek 

Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v ZB. Před 
rozvodnicí udržovat volný prostor min 0,8 m  Obsluhu ( zapínání, vypínání ) 
mohou provádět osoby seznámené, údržbu a opravy osoby  znalé s vyšší 
kvalifikací dle příslušných vyhlášek. Práce na elektrických zařízeních se musí 
provádět dle bezpečnostních předpisů. Údržba světelných zdrojů 
v pravidelných intervalech. 

Pomůcky určené k obsluze zařízení  a zajištění bezpečnosti  dle ČSN 
381081 musí být před zajištěním zkušebního provozu uloženy na 
předepsaných místech (dle provozního řádu).  

Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí elektrododávky. 
Uživatel je povinen v pravidelných lhůtách provádět periodické revize 
v souladu s ČSN 331500. 

 Dodavatel je povinen dodržet vytýčenou kabelovou trasu 
z koordinačních výkresů – vypracuje generální projektant.  Před započetím 
zemních prací musí být vytýčena existující podzemní vedení. Při  kladení 
kabelů ,křížení a souběhu s ostatními sítěmi dodržovat ČSN 33 2000-5-52, 
ČSN 736005.  Při styku s jinými podzemními  zařízeními postupovat dle 
pokynů správců jednotlivých dotčených sítí. Veškeré elektroinstalační práce 
provede firma s oprávněním dle vyhl. č. 50/79 Sb. s dodatkem č. 553/91 o 
práci na vyhrazených elektrických zařízeních. Před uvedením zařízení do 
provozu se provede výchozí revize dle ČSN 331500 a vydá revizní zpráva ve 
smyslu ČSN 331500. Před předáním elektroinstalace dodavatel poučí 
obsluhu ve smyslu ČSN 331310 a dodá dokumentaci skutečného provedení. 
Dodavatel předá  zaměření kabelových tras a stožárů v digitální formě i 
formě výkresů. Zajistí předání veřejného osvětlení do správy správci sítí. 

Zemní práce - Pro zemní práce je závazné dodržení mezních 
odchylek a přípustných tolerancí a to zejména dle ČSN 73 30 50, čl. 152 - 
157. 

Zemina v násypech musí byla hutněna po vrstvách tl. max. 0,3 m s 
dokladovými zkouškami (potvrzené akreditovanou laboratoří).  

Požadovaná míra hutnění je cca 96-97% zkoušky Proctora standart 
(pod komunikacemi požadovaná míra únosnosti jednotlivých vrstev pod 
komunikacemi bude Edef.2 > 45 Mpa (mimo automobilové komunikace 
Edef.2 > 25 Mpa) při poměru modulů Edef.2 < 2,5. 
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Potrubní nebo kabelové vedení bude uloženo do výkopu 
(elektrokabely budou umístěny do chrániček z PVC). Je nutné provádět 
hutnění jednotlivých vrstev podsypu, obsypu a zásypu. Potrubní nebo 
kabelové vedení bude uloženo na dno pažené rýhy do pískového lože tl. 100 
mm, v místě výskytu spodní vody bude kanalizace uložena na betonové 
desce tl. 100 mm. Potrubí bude po provedení zkoušky vodotěsnosti 
obetonováno, popř. obsypáno jako kabelové vedení pískem v tl. vrstvy 200 
mm (nad vedením).  

V průběhu hutnění jednotlivých vrstev se použije takový technologický 
postup, který zabrání poškození materiálu, tvaru, sklonu a směru stávajících, 
přeložených nebo nových inženýrských sítí. 

V průběhu zemních prací je potřeba zabezpečit svahy výkopů, jam, 
rýh, násypů a dostatečně odvodnit plochu staveniště.  

Povrchová a podzemní voda  bude v případě potřeby odváděna a 
přečerpávaná do blízké kanalizace. Zhotovitel si zajistí souhlas správce 
kanalizační sítě.  

Pro případ výskytu podpovrchových vod bude mít dodavatel na 
staveništi připravenou čerpací souprava s dostatečnou výtlačnou výškou 
kalového čerpadla. 

Při výkopu rýhy se svislými stěnami se bude postupovat proti sklonu 
potrubního nebo kabelového vedení. Po hrubém výkopu se odstraní všechny 
nerovnosti dna a stěn rýh, zajistí se trvale osa a výškové uložení inženýrské 
sítě.  

Dno výkopu musí být vyrovnáno a upraveno do předepsaného sklonu 
a tvaru. V případě, že dno bude narušené vodou, mrazem je nutno tyto vrstvy 
odstranit a v místech podzemní vody nahradit betonem min. třídy B10.  

V místech s podzemní vodou bude odstraněná vrstva zeminy 
nahrazena vrstvou štěrku v celé šířce rýhy. Funkce drenáže bude končit vždy 
po vybudování stoky. Tato drenáž nesmí být napojena do kanalizace ani 
stok.  

Potrubní a kabelové vedení bude v celé délce opatřeno výstražnou 
fólií příslušné barvy.  

Nad kabely budou uloženy příčně plné cihly; nad potrubní nekovové 
vedení bude umístěn signalizační vodič (průřezu 2,5 mm2). 

Na vstupu do objektu (při průchodu stavební konstrukcí) bude 
chránička/ průchodka. 

 Pažení výkopu - Při pokládání inženýrské sítě bude tato pokládána 
do nového samostatného výkopu. Při pokládce inženýrské sítě je nutno 
zajistit výkop pažením. Tento výkop bude zajištěn rozepřeným pažením při 
hloubce výkopu vyšší než 1,3 m (musí být v zastavěné území dle 
ČSN 73 3050).  

S ohledem na stav zeminy a zejména s opakovanými otřesy při 
pojezdu automobilové techniky doporučujeme snížit propustnost 
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neroubených stěn na 0,7 m. Toto pažení bude provedeno v souladu 
s posouzením geologa dodavatele souboru.  

Po dokončení všech stavebních prací na inženýrských sítích bude 
pažení těsně před zásypem demontováno. 

Doplňkové výkopy, přemístění a uložení zeminy v rámci staveniště, 
resp. dle nutnosti mimo staveniště, jsou součástí souboru včetně dopravy a 
skládkovného. 

Součástí zemních prací je uvedení povrchu do původního stavu. 

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat správce 
stávajících a předpokládaných inženýrských sítí o jejich vytýčení na 
staveništi a tyto inženýrské sítě zajistit.  

 

Řešení požární bezpečnosti jednotlivých objektů R6 Parku a celého 
areálu 

Požární bezpečnost celého areálu bude řešena v souladu 
s požadavky ČSN 73 0804 – výrobní objekty a přidružených norem požární 
bezpečnosti.  

Skladové objekty budou dále řešeny v souladu s požadavky ČSN 73 
0845 – skladové objekty – skladové jednopodlažní objekty sloužící, kromě 
doprovodných provozů, pouze pro skladování, s plochou větší než 1000 m2. 

V případě prostorů skladů s půdorysnou plochou PÜ větší než 600 m2, 
které se budou nacházet ve výrobních jednopodlažních objektech, se bude 
při řešení požární bezpečnosti těchto prostorů postupovat dle požadavků 
ČSN 73 0845. 

 
Rozdělení objektů do požárních úseků 

Jednotlivé objekty musí být dělena do samostatných požárních úseků 
dle zásad požární bezpečnosti v souladu s požadavky ČSN 73 0804 a ČSN 
73 0845.  

Dělení do požárních úseků bude provedeno tak, aby nebyly 
překročeny mezní velikosti požárních úseků, požadované normami. 
Samostatné požární úseky budou tvořit prostory, u kterých je to vyžadováno 
příslušnými ČSN – viz. čl. 5.2.3 a čl. 5.2.4 ČSN 73 0804 a čl. 4.2 ČSN 73 
0845. 

Samostatné požární úseky musí mj. tvořit  skladové prostory, 
přesahující limity čl. 4.1 ČSN 73 0845. 

V případě jednopodlažních objektů, s nehořlavým konstrukčním 
systémem s požárními úseky s 1. až 5. skupinou výrob a provozů, ve kterých 
je součinitel „c“ menší nebo roven 0,55 (PÚ je vybaven EPS, SHZ a ZOKT) 
se mezní velikosti požárních úseků nestanovují.  
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Požární úseky skladů, které nejsou určeny pro konkrétní druh zboží, 
ve kterém se ale neskladují hořlavé kapaliny a plyny se dle ČSN 73 0845 
zařazují do V. skupiny provozu skladu.  

Mezní výška skladování je pro tyto sklady dle tabulky 1 ČSN 73 0845: 

o 6 m sklady v jednopodlažním objektu, který slouží i jiným účelům 

o 12 m sklady v jednopodlažních objektech, které slouží kromě 
 doprovodných provozů, pouze skladování. 

 

Požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 Stavební konstrukce objektu musí být navrženy tak, aby byla splněna 
jejich požadovaná požární odolnost. 

 Na rozhranní požárních úseků musí být vytvořeny v obvodových 
stěnách požární pásy min. šířky 1200 mm  - část obvodové stěny 
s požadovanou požární odolností, bez požárně otevřených ploch, konstrukce 
DP1 (nehořlavé). 

 V otvorech v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požární 
uzávěry otvorů s požadovanou požární odolností a typu. 

Jelikož je plocha střešního pláště všech objektů větší než 1500 m2 a 
nenachází se v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu, musí být celý 
střešní plášť v provedení mimo požárně nebezpečný prostor požár nešíří (dle 
zkoušky B podle ZP 2/1991), popř. bude v provedení bez požadavku na 
šíření požáru a bude dělen pásy širokými min. 2 m, provedené ve skladbě, 
která v požárně nebezpečném prostoru požár nešíří (dle zkoušky A podle ZP 
2/1991),  na plochy, nepřesahující 1500 m2. 

Dle čl. 9.2.4 ČSN 73 0804 se požární stěny musí stýkat s  s konstrukcí 
střechy s požární odolností.  

 

Požárně bezpečnostní zařízení 
 Elektrická požární signalizace (EPS) 

Jednotlivé objekty areálu budou vybaveny elektrickou požární 
signalizací. Ústředny EPS musí být umístěny v místnosti, která bude tvořit 
samostatný požární úsek a bude v ní nepřetržitě přítomna strážní služba (24 
hodin denně). V případě nesplnění podmínky nepřetržité obsluhy, bude 
systém EPS vybaven zařízením dálkového přenosu na pult HZS.  

Samočinné hlásiče požáru budou instalovány ve všech prostorách, 
kromě prostorů bez požárního rizika (WC, koupelny apod.). Tlačítkové 
hlásiče požáru budou instalovány na únikových cestách. 

Celý systém EPS bude navržen dle požadavků ČSN EN 54 a ČSN 73 
0875. 
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Zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOKT) 
- výrobní provozy 

Zařízením odvodu kouře a tepla musí být vybaveny požární úseky, 
jejichž půdorysná plocha je větší než 0,5 Smax, ve kterých je omezen 
přirozený odvod zplodin hoření a kouře a kde na osobu s trvalým pracovním 
místem připadá půdorysná plocha: 

- méně než 5 m2, jde – li o 3. nebo 4. skupinu výrob, 

- méně než 10 m2, jde – li o 5. nebo 6. skupinu výrob, 

- méně než 20 m2, jde – li o 7skupinu výrob. 

 

ZOKT musí být dále vybaveny požární úseky s delší dobou evakuace 
než je doba zakouření. 

Podrobně musí být nutnost vybavení požárních úseků výrobních 
provozů ZOKT spočtena v dalším stupni projektové dokumentace v závislosti 
na vyhodnocení výše uvedených požadavků – v této fázi nelze ještě tento 
podrobný výpočet provést. 

- sklady 

Zařízením odvodu kouře a tepla musí být vybaveny požární úseky 
skladů, jejichž půdorysná plocha je větší než čtyřnásobek plochy podle 
čl. 4.1  ČSN 73 0845, tj. např. v případě jednopodlažních skladových objektů 
větší než  4000 m2. 

 U skladových hal se jejich vybavení ZOKT předpokládá. 

 
Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 
- výrobní provozy 

Stabilním hasícím zařízením musí být vybaveny požární úseky 
výrobních provozů, jejichž půdorysná plocha je větší než 0,5 Smax, průměrné 
požární zatížení je u 3. a ž 5. skupiny výrob větší nebo rovno 75 kg/m2, nebo 
u 6. a 7. skupiny výrob větší nebo rovno 40 kg/m2, přičemž se jedná 
o požární úseky umístěné: 

- v 1. podzemním podlaží a 5. až 7. skupinu výrob, 

- ve 2. a nižším  podzemním podlaží a 3. až 7. skupinu výrob, 

- v 1. nadzemním podlaží a 7. skupinu výrob, 

- ve 2. nadzemním podlaží a 6. až 7. skupinu výrob, 

- ve 3. a vyšším  nadzemním podlaží a 5. až 7. skupinu výrob, 

V této fázi nelze přesně stanovit, které výrobní prostory musí být 
vybaveny SHZ. 
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- sklady 

Stabilním hasícím zařízením musí být vybaveny požární úseky skladů, 
jejichž půdorysná plocha je větší než čtyřnásobek plochy podle čl. 4.1  ČSN 
73 0845, tj. např. v případě jednopodlažních skladových objektů větší než  
4000 m2. 

 U skladových hal se jejich vybavení SHZ předpokládá. 

 Pro potřeby SHZ budou v areálu vybudovány nádrže zásoby vody. 
Pro objekty A, B, C, D se předpokládá jedna společná zásobní nádrž vody 
s objemem max. 1000 m3 vody pro všechny objekty. Vedle této zásobní 
nádrže vody bude situován samostatný objekt strojovny SHZ, která bude 
rovněž společná pro všechny čtyři skladové objekty. Čerpací zařízení SHZ 
budou elektrická a budou jištěna náhradním zdrojem el. energie – 
dieselagregátem. 

 V případě nutnosti zajištění SHZ i prostory výrobních provozů, budou 
již pro jednotlivé objekty vybudovány samostatné strojovny SHZ se 
samostatnými zásobními nádržemi vody. 

 

Nouzové osvětlení 
 Prostory výrobních i skladových objektů budou vybaveny nouzovým 

osvětlením. Nouzové osvětlení bude provedeno dle požadavků ČSN EN 
1838. 

 Nouzové osvětlení bude napojeno na dva na sobě nezávislé zdroje el. 
energie, popř. budou zvolena tělesa s vlastním zdrojem el. energie. 

 

Zařízení pro akustické vyhlášení poplachu 
 V požárních úsecích skladů musí být instalováno zařízení pro 

akustické vyhlášení poplachu. Ve skladech budou instalovány sirény, které 
budou spouštěny systémem EPS.  Tyto sirény musí být napojeny na dva na 
sobě nezávislé zdroje a musí u nich být zajištěna funkčnost po dobu min. 30 
minut. 

 Veškeré kabelové rozvody sloužící k napájení tohoto zařízení, včetně 
kabelů, které napájejí jednotlivé reproduktory budou provedeny jako kabely 
s funkční schopností v případě požáru dle požadavků ČSN IEC 60 331 po 
dobu min. 30 minut. 

 Zařízením pro akustické vyhlášení poplachu se doporučuje vybavit i 
prostory výrobních provozů. 

 
Zařízení pro protipožární zásah 
 Přístupové komunikace, zásahové cesty 

 K jednotlivým objektům areálu musí vést přístupové komunikace 
umožňující příjezd požárních vozidel, a to do vzdálenosti nejvýše do 10 m od 
vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu. 
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Dle čl. 13.2.3 ČSN 73 0804 se za přístupovou komunikaci považuje 
komunikace se šířkou vozovky min. 3 m provedená dle ČSN 73 6101, ČSN 
73 6110, ČSN 73 6114. Komunikace musí být provedena pro alespoň 
jednorázové použití vozidlem, jehož tíha na nejvýše zatíženou nápravu je 
nejméně 80 kN.  

 U objektů nemusí být dle čl. 13.4.4 ČSN 73 0804 zřizovány nástupní 
plochy pro jednotky HZS.  

 Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny – objekty budou 
provedeny tak, aby bylo na ně možnost provedení požárního zásahu z vnější 
strany objektu - viz. čl. 13.5.1 ČSN 73 0804. 

 Jako vnější zásahová cesta na objekty budou sloužit požární žebříky 
s nezavodněným požárním potrubím v jedné štěřině. Požární žebříky musí 
být na objektech instalovány tak, aby jejich vzájemná vzdálenost nebyla větší 
než 200 m. 

 

 Zásobování požární vodou 
Vnitřní odběrní místa  

Vnitřní požární voda bude zajištěna osazením vnitřních odběrných 
míst tvořených hadicovými systémy typu D 25 s 30-ti metrovou tvarově stálou 
hadicí, s průměrem hadice 25 mm. Hadicové systémy budou rozmístěny tak, 
aby byla zabezpečena dostupnost do všech míst jednotlivých požárních 
úseků objektu. 

V objektech, které budou chráněny SHZ se nemusí rozvody vnitřní 
požární vody zřizovat. 

 

Vnější odběrní místa 

 Pro požární zásah je dle ČSN 73 0873 zapotřebí zajistit venkovní 
požární vodu nadzemními požárními hydranty situovanými ve vzdálenosti 
max. 100 m od objektu a 200 m mezi sebou, umístěné na vodovodním 
potrubí Js 200 mm. Minimální požadovaný přetlak ve vodovodní síti je 0,2 
MPa.  

 Další možností řešení zásobování venkovní požární vodou jsou vodní 
požární nádrže  o velikosti min. 72 m3, situované ve vzdálenosti max. 300 m 
od vstupů do jednotlivých objektů, kterými se předpokládá vedení požárního 
zásahu.  

 Potřeba venkovní požární vody je 25 l/s.  

 Z hlediska požární bezpečnosti se upřednostňuje zajištění venkovní 
požární pomocí nadzemních požárních hydrantů na zavodněném potrubí. 

  

Elektroinstalace 
Elektroinstalace bude instalována v provedení do daného prostředí 

v jednotlivých prostorách objektu dotčených dostavbou na základě protokolu 
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o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51. Správnost provedení 
elektroinstalace bude dokladováno revizní zprávou elektroinstalace, která 
bude předložena při kolaudačním řízení. 

Zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení (zařízení EPS, SHZ, 
ZOKT, zařízení vyhlášení poplachu, nouzové osvětlení, apod.) musí mít 
zajištěnu dodávku el. energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.  

Ovládací a napájecí kabely k požárně bezpečnostním zařízením 
budou provedeny tak, aby splňovaly požadavek na zajištění funkčnosti 
v podmínkách požáru dle IEC 60331, s požadovanou funkčností při požáru. 

 

Závěr kapitoly o požárním zabezpečení 
Podrobně musí být stavba z hlediska požadavků požární bezpečnosti 

posouzena požárně bezpečnostní řešením stavby v jednotlivých stupních 
projektové dokumentace, které budou předloženy HZS ke schválení. 

 Ke stavebnímu řízení je nutno zpracovat požárně bezpečnostní řešení 
dle § 41 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 

Komunikační napojení areálu 
Osobní a nákladní automobily 

Hlavní vjezd a výjezd do západní části areálu je navržen z nové 
okružní křižovatky v severovýchodní části území. Vnitroareálové komunikace 
budou obousměrné, dimenzované pro těžkou nákladní dopravu. Zásobování 
hal bude probíhat oboustranně s prostřídáním dokovacích stanic a parkovišť 
osobních automobilů a pick-upů. Veškeré zpevněné plochy a parkoviště 
budou doplněny zelení. 

Východní část areálu je navržena s více sjezdy z páteřní komunikace 
k jednotlivým budovám tak, aby byl umožněn jejich nezávislý provoz. 

 

Železniční vlečka 
Výhodou polohy pozemků je přímá návaznost na železniční trať č.120 

Praha – Kladno - Chomutov, která umožňuje vybudování železniční vlečky do 
areálu, což odlehčí zejména četnosti obsluhy těžkými nákladními automobily. 
Uspořádání areálu umožňuje přivedení vlečky přímo k velkým halám A, B, C, 
kde vlečka kombinované zásobování hal nákladními automobily a 
železničními vagony. Výstavba železničních vleček bude předmětem 
samostatného územního řízení. 

 
Vnitroareálová doprava 

Vnitroareálová (závodová) doprava je navržena převážně pomocí 
motorových elektrických (doplňkově ručních) vysokozdvižných vozíků.  
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Celkový počet parkovacích stání pro osobní automobily v areálu je 
940 parkovacích míst, z toho 31 stání pro vozidla osob se sníženou 
pohyblivostí. 

Odvodnění areálových komunikací a zpevněných ploch bude řešeno 
pomocí uličních, případně horských vpustí, které budou zapojeny do dešťové 
kanalizace přes odlučovače ropných látek. V případě potřeby budou 
dešťové vody vedeny i přes vsakovací studně. Srážková voda bude svedena 
do retenční nádrže v severní části areálu s parkovou úpravou.  

Dopravní značení na areálových komunikacích bude podrobně 
řešeno v  projektové dokumentaci. Svislým značením bude označena 
přednost v jízdě a parkovací plochy. 

 

c) Technologické řešení 
Areál R6 Parku v Jenči bude v cílovém stavu po svém dokončení 

v roce 2010, který je předmětem tohoto oznámení, tvořen 8 univerzálními 
skladovými halami se sdruženou funkcí skladů a administrativy a 
skladů a nerušící výroby a jedním centrálním objektem, služeb a čerpací 
stanicí pohonných hmot. 

Uvažováno je skladování zboží na paletových regálech v pěti patrech 
nad sebou. Regály budou umístěny vedle příčných nosných rámů střešní 
konstrukce a mezilehle v osách dvanáctimetrových modulů. Mezi dvěma 
řadami regálů bude obslužná ulička pro obslužný vysokozdvižný vozík typu 
„retrack“ s minimální šířkou 2,9 m.  

Sortiment skladovaného zboží není v současné době znám, vyloučeno 
bude skladování všech látek s nebezpečnými vlastnostmi, jejichž skladování 
by mohlo mít negativní vliv na životní prostředí. 

Nerušící výroba bude spočívat v třídění a balení zboží nebo v ruční 
montáži výrobků z hotových součástek a jeho následném balení. Při tomto 
provozu nebudou vznikat žádné škodlivé látky a nebezpečné odpady ani 
emise do ovzduší. Přesnější popis sortimentu skladovaného zboží a provozu 
nerušící výroby bude blíže specifikován po určení uživatelů budov. 

Provoz celého areálu se předpokládá nepřetržitý, skutečný 
provoz jednotlivých hal bude spíše dvousměnný provoz hal, cca 16 h 
denně. Většina jízd nákladních automobilů se uskuteční v denní době. 
Vzhledem k situování příjezdových komunikací mimo obytnou oblast 
obce Jeneč a odhlučnění areálu terénními valy a zelení nevznikne ani 
v noční době problém s nadlimitním hlukem. 

Zázemí zaměstnanců a provozní kanceláře budou umístěny 
v dvoupodlažních vestavcích jednotlivých hal  Zásobování budov bude 
prováděno nákladními automobily, kamiony a železničními vagony, rozvoz 
zboží bude prováděn navíc i lehkými nákladními automobily a malými 
dodávkovými automobily (pick-up, tranzit). Četnost pohybu automobilů je 
uvedena v části dopravní řešení B.II.4.  
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Závěrem této kapitoly lze shrnout: 
Provozovaná technologie bude definována jednotlivými nájemci a 

uživateli výrobních hal. Podle předpokladu to bude výroba spočívající 
v běžné, převážně ruční manipulaci se zbožím (balení, montáž a podobně), 
která není zdrojem škodlivin emitovaných do životního prostředí. Vzhledem k  
využití zóny pro nerušící výrobu a sklady, jak je definováno územním 
plánem, není možno připustit do území vstup výrob, které by tomuto 
požadavku odporovaly. 

Emise škodlivin vznikají při provozu areálu Parku R6 ze spalování 
zemního plynu v plynových kotelnách jednotlivých objektů, při provozu 
čerpací stanice pohonných hmot a rovněž z dopravy související 
s provozem R6 Parku. 

Vlastní technologie není zdrojem hluku pronikajícího do 
venkovního prostoru. Akusticky se v exteriéru budou projevovat pouze 
chladící a vzduchotechnické jednotky umístěné v severních čelech 
skladových hal, tedy v místech nejvzdálenějších od obytné zástavby a 
akusticky odcloněných zemními valy i vlastními areálovými objekty. 
Akusticky se budou projevovat především dopravní prostředky uvnitř 
areálu a na příjezdových komunikacích. Z tohoto důvodu je uvažováno 
s vybudováním protihlukového valu s izolační zelení podél východní 
hranice areálu závodu směrem k obytné zóně obce Jeneč, která je 
navržena i v územním plánu obce. 

Plynová spalovací zařízení – kotle – budou vybaveny nízkoemisními 
hořáky. 

Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající 
dopravou v daném území minimální a dopravní řešení nového R6 Parku a 
zejména dopravní trasy pro příjezd vozidel do areálu budou vedeny tak, aby 
byl negativní vliv na obytnou zástavbu minimalizován. Přímé napojení R6 
Parku na rychlostní silnici R6 nově budovanými komunikacemi a současné 
vybudování obchvatu obce je jednoznačně pozitivním řešením. 

Jak vyplývá z rozptylové studie, která je součástí tohoto oznámení (v 
příloze), vliv emisí z provozu R6 Parku se v jeho okolí projeví pouze  
příspěvky ke stávajícímu znečištění ovzduší, které je způsobeno především 
intenzívní automobilovou dopravou po okolních komunikacích. (prakticky 
převážně po silnicích I/6 a II/201). Vypočtené imisní koncentrace jednotlivých 
škodlivin leží hluboko pod platnými imisními limity.  

Výsledky rozptylové studie jsou zrekapitulovány v kapitole D.I.2. 

Z hlediska hluku lze konstatovat, obdobně jako u emisí a 
automobilové dopravy, že umístění areálu do průmyslové zóny je optimální 
z hlediska omezení negativního působení hluku z areálu na okolní obytnou 
zástavbu. Stávající obytná zástavba nebude hlukem z areálu ovlivněna 
prakticky vůbec, a to díky dispozici objektů v areálu, vedení vnitroareálové 
veřejné komunikace a především vytvořením rozsáhlé plochy izolační zeleně 
na terénním protihlukovém valu. 
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Šíření hluku z technologie i ze VZT a chlazení do venkovního 
prostředí bude účinně tlumeno obvodovým pláštěm nových objektů hal. 
Umístění venkovních zařízení je navrženo převážně do severních čel 
skladových hal směrem k železniční trati. Vzhledem k omezení výšky objektů 
se nepředpokládá umísťování technických zařízení VZT a chlazení na 
střechy objektů. 

S ohledem na sousední obytnou zónu obce Jeneč byly voleny chladící 
jednotky a další technická zařízení objektů s nízkými akustickými výkony, 
takže na hranici obytné zóny budou s rezervou splněny denní i noční 
hygienické limity. 

Hluk manipulačních prostředků vnitrozávodní dopravy je omezen na 
vlastní areál a na jeho hranici již nepřesáhne hygienické limity stanovené 
nařízením vlády č.502/2000 Sb. v platném znění pro obytnou zástavbu.  

Vliv dopravy do areálu R6 Parku včetně dopravy zaměstnanců je 
pojednán v kapitole B.II.4. Z hodnot zde uvedených vyplývá, že dovoz zboží i 
expedice výrobků budou prováděny nákladními a dodávkovými automobily a 
železničními vagony, Vzhledem k tomu, že se nejedná o volně ložené sypké 
materiály, a že tyto automobily nebudou projíždět obytným územím, nýbrž 
přímo na rychlostní komunikace R6, bude vliv na obyvatelstvo 
minimalizován. 

Rovněž doprava zaměstnanců do závodu vlastními automobily 
nepředstavuje významnou zátěž pro okolní zástavbu. Pro parkování 
osobních automobilů jsou v areálu parku navržena dostatečně dimenzovaná 
parkoviště. Část pracovníků bude zřejmě využívat ekonomicky i ekologicky 
výhodnější veřejnou dopravu, případně jízdní kola. Zastávka integrované 
MHD s dojezdovou vzdáleností do 15 minut ke stanici metra Zličín bude 
situována přímo na obslužné areálové komunikaci. Zaměstnanci budou moci 
využívat i rychlé železniční spojení z nového nádraží Jeneč. 

 
Fond pracovní doby a směnnost 

Provoz celého komerčního Parku R6 v Jenči bude nepřetržitý, u 
většiny hal je však předpokládán spíše dvousměnný provoz, maximálně 16 
hodin za den. Tabulka udává předpokládaný počet zaměstnanců v cílovém 
stavu po plném obsazení celého parku R6.  

  

Počet zaměstnanců 
Stavební objekt 

Sklady a výroba Administrativa 

Hala A  75 80 

Hala B  70 80 

Hala C  70 80 

Hala D  20 20 

Hala E  110 60 
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Hala F a 110 60 

Hala G  110 60 

Hala H  400 250 

Čerpací stanice 4 2 

Služby střed 35 180 

Vrátnice 6  

Celkem 1 010 872 

Celkem 1 882 

 

d) Související stavby 

Výstavba navrhovaného R6 Parku je v přímém vztahu s budováním 
nové rychlostní komunikace R6 Praha - Karlovy Vary. Areál bude napojen 
na sjezd z této dálnice, převážná většina nákladních a osobních automobilů 
bude přijíždět do areálu po této rychlostní komunikaci. Z tohoto důvodu je 
hlavní vjezd do areálu navržen v severovýchodní části území z nové okružní 
křižovatky na páteřní komunikaci II/201, která bude procházet územím parku 
a bude napojena na již schválenou okružní křižovatku na Karlovarské. 

Z této okružní křižovatky bude vybudována odbočka místní 
komunikace do obce Jeneč a odbočka místní komunikace pro obsluhu 
stávajících drážních domků při severní hranici pozemku. 

Paralelně s tímto oznámením EIA je zpracovávána studie tohoto R6 
Parku a dokumentace pro územní řízení a je průběžně projednávána se 
stavebním úřadem v Hostivici (Ing.Gabaš), obcí Jeneč (starosta obce p. 
Doudera), odborem dopravy a odborem životního prostředí KÚSČ kraje a 
MěÚ Černošice, ŘLP a ÚCL a dalšími klíčovými dotčenými orgány státní 
správy a vlastníky a správci inženýrských sítí, jejichž připomínky jsou 
zapracovány do studie a do připravované dokumentace k územnímu řízení. 

 

Přípravná projektová dokumentace je koordinována s projekty okružní 
křižovatky na Karlovarské a podjezdem železnice na severovýchodě území 
(Metroprojekt) a s plánovanou rekonstrukcí železniční trati Praha – Kladno, 
jejíž součástí je i přemístění železniční zastávky Jeneč. 

Vzhledem k poměrně velké rozloze areálu budou při výstavbě areálu 
vznikat značné přebytky zeminy. Cílem návrhu je snaha o uplatnění velké 
části zeminy na pozemcích areálu a využití přebytků zeminy pro zmírnění 
rušivých vlivů areálu na obytnou zástavbu obce Jeneč a krajinný ráz lokality. 

Je navrženo částečné zasypání jižních a severních průčelí skladových 
hal západní části areálu, které ve spojení s ozeleněním těchto svahů 
pohledově sníží hmoty těchto budov. Terén nezastavěných ploch areálu 
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bude rovněž modelován zemními valy spojenými s výsadbou zeleně a 
umístěním vsakovacích vodních ploch. 

Pás izolační zeleně – lesopark - mezi areálem a obcí bude doplněn 
zemním valem, který eliminuje hlukové působení dopravy a provozu areálu 
na obytnou zástavbu obce. 

Součástí výstavby areálu R6 Parku je vybudování nové veřejné 
komunikace II.třídy č. II/201 v úseku mezi novým podjezdem pod železniční 
tratí, navazujícím na R6 a již schválenou okružní křižovatkou na Karlovarské 
ulici v Jenči. Tento úsek bude financován investorem areálu a po dokončení 
předán do správy Středočeskému kraji. Nová komunikace II/201 vytvoří 
dopravní obchvat obce a významně zredukuje stávající vysoké dopravní 
zatížení obce Jeneč. 

Podél páteřní komunikace II/201 budou vybudovány hlavní řady 
inženýrských sítí, 

Investor předpokládá zahájení stavby v průběhu roku 2007. Výstavba 
areálu bude probíhat po částech, které budou plynule navazovat na realizaci 
rychlostní komunikace R6 tak, aby po jejím zprovoznění (částečné 
zprovoznění předpokládáno v roce 2008) byl současně dokončen obchvat 
obce (úsek komunikace II/201), na který bude areál dopravně napojen. 
napojení R6 Parku na rychlostní komunikaci R6 bude provedeno okamžitě po 
(i částečném) zprovoznění silnice R6. 

 
Připojení na existující technické vybavení území 

Nový areál R6 Park bude napojen prostřednictvím přípojek na 
vodovod, plynovod a elektrickou rozvodnou síť a kanalizaci obce Jeneč. 
V současné době probíhají projektové práce na řešení těchto přípojek a 
některé práce na výstavbě přípojek již byly zahájeny s předstihem 
v souvislosti s rekonstrukcí sítí v obci Jeneč. Na tyto stavební objekty již bylo 
vydáno platné územní rozhodnutí.  

 

Přeložky inženýrských sítí 
Výstavba si vyžádá některé přeložky a úpravy inženýrských sítí, jak již 

bylo výše popsáno. 

Vztahy k veřejnému a občanskému vybavení území 
Vlastní areál nemá žádné přímé vazby na stávající veřejné a 

občanské vybavení v předmětném území – jedná se o dosud nezastavěnou 
plochu využívanou k zemědělským účelům, bez stávající infrastruktury.  

Při jeho výstavbě a provozu bude respektována okolní vzrostlá zeleň i 
sousední pozemky. Jedná se především o stromořadí podél Karlovarské. 

Vybudování nové trasy komunikace II/201, která povede parkem R6 
bude mít pro obec Jeneč zcela zásadní význam – společně s rychlostní 
komunikací R6 bude představovat silniční obchvat obce, který odvede 
prakticky veškerou tranzitní dopravu mimo zastavěné území obce. 
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Napojení areálu Parku R6 na veřejnou dopravu PID posílí i dopravní 
spojení městskou veřejnou dopravou do Hlavního města Prahy. 

Areál parku bude napojen vlečkovými kolejemi na síť ČD a nové pěší 
trasy budou vedeny jak z Parku R6, tak i o obce Jeneč k nové vlakové 
zastávce Jeneč. 

 
 
B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE 

ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 
 

Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována 
postupně podle připraveného harmonogramu v letech 2007 až 2010, kdy je 
počítáno s celkovým dokončením R6 Parku a s jeho plným napojením na 
rychlostní komunikaci R6 a železniční trať č.120. 

 
Předpokládaná období realizace stavby :  
 

Etapa Termín 

Zahájení stavby  10/2006 

Dokončení realizace stavby  06/2010 

Zemní práce budou zahájeny počátkem roku 2007 a zemina získaná 
z terénních úprav pro výstavbu prvních halových objektů bude dopravována 
k východnímu okraji areálu parku, kde bude přednostně vytvářen terénní val, 
který ochrání obec před hlukem z výstavby. 
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B.I.8.  VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Navrhovanou výstavbou nového komerčního Parku R6 v Jenči je 
dotčen tento územně samosprávní celek: 

Kraj:   Středočeský kraj 
Obec:   Jeneč 
Katastrální území: Jeneč u Prahy, kód 658 260 

 

Dotčenou obcí je obec Jeneč. 
 
 
B.I.9.  ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE 

PŘÍLOHY Č. 1  K ZÁKONU Č. 100/2001 Sb. 
Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               

„R6 Park“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona 
č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
komerčního areálu R6 Parku v Jenči zařazen do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.6 „Skladové 
nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 
100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.   

V daném případě zastavěná plocha činí 170 920 m2 a počet 
parkovacích míst  pro osobní automobily je  940, z toho 31 parkovacích 
míst pro osobní automobily občanů se sníženou pohyblivostí. (Údaje pro 
cílový stav – rok 2010). 

V areálu R6 Parku v Jenči bude zřízena čerpací stanice pohonných 
hmot. V tomto případě se jedná o záměr rovněž v kategorii II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), a to spadající pod bod 10.4. „Skladování 
vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, 
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“. 

Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru 
o hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 
citovaného zákona. 

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad 
Středočeského kraje. 
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B.II.   ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1.  PŮDA 
 Plocha uvažovaná pro výstavbu nového areálu „R6 Park“ v Jenči je 
situována do lokality definované změnou č.1 územního plánu obce Jeneč 
jako VS - plocha pro nerušící výrobu a sklady.   

V současné době je tento pozemek, umístěný na západním okraji obce 
Jeneč součástí zemědělského půdního fondu a je na něm orná půda. 

Podle výpisu z katastru nemovitostí se navrhovaný areál  „R6 Park“ v 
Jenči nachází na následujících pozemcích v k.ú. Jeneč u Prahy. Pozemky 
č.520/1 a 520/193 jsou ve vlastnictví investora, o nákupu části pozemku 
520/156 se jedná s jeho majitelem. 

 

Číslo parcely Výměra (m2) Druh pozemku Způsob 
navrhovaného využití 

520/1 232 890 orná půda vlastní areál R6 

520/193 187 355 orná půda vlastní areál R6 

520/156 část 7056 

část 4921 orná půda 
část je vlastní areál R6, 

 část je lesopark mimo 
hranice areálu 

Související stavby budou vybudovány na pozemcích ve vlastnictví 
obce Jeneč. Jedná se o tyto pozemky: 

 

520/194 19 759 orná půda komunikace II/201 a 
hlavní řady 

inženýrských sítí 

520/216 27 236 orná půda lesopark – izolační 
zeleň, zemní val 

520/214 22 295 orná půda retenční nádrž a 
izolační zeleň *) 

*) na tuto stavbu již bylo vydáno stavební povolení 

Vlastní areál komerčního centra bude podle záměru investora 
vystavěn na pozemcích ve vlastnictví investora č.520/1, 520/193 a 520/156 
(u pozemku č. 520/156 bude část pozemku využita pro vlastní areál, část pro 
lesopark). 

Obě části R6 Parku bude od sebe oddělovat veřejná komunikace č. 
II/201, která bude sloužit jako obchvat obce Jeneč a současně bude 
využívána jako páteřní komunikace Parku R6, z níž budou vedeny 
komunikace k jednotlivým objektům. Tato komunikace bude přímo napojena 
v severní části podjezdem pod tratí ČD na rychlostní komunikaci R6, v jižní 
části pak na silnici I/6 směr Pavlov. 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 70 

Na pozemcích ve vlastnictví obce Jeneč pak budou v souladu 
s územním plánem vybudována zmíněná komunikace II/201, a to na 
p.č.520/194, dále místní komunikace vedoucí do obce Jeneč (p.č.520/215). 
Na pozemku p.č.520/216 bude zřízen protihlukový val oddělující vlastní areál 
od obytné zástavby v obci. Součástí tohoto valu bude lesopark vytvářející 
izolační zeleň o šířce cca 50 m. Na parcele č.520/14 bude vybudována, 
rovněž plně v souladu s územním plánem, retenční nárdž pro záchyt 
dešťových vod s plochami zeleně. Tyto plochy budou veřejně přístupné a 
budou parkově upraveny. 

Vzhledem k tomu, že pozemky jsou součástí zemědělského půdního 
fondu, bude na nich proveden pedologický průzkum, který bude přiložen 
k žádosti o vynětí ze ZPF. 

Skrývka ornice, která se nachází na pozemcích, bude provedena dle 
pokynů referátu životního prostředí. 

Předpokládá se, že většina ornice bude po dokončení výstavby 
využita pro ozelenění areálu v souladu se schváleným projektem sadových 
úprav, který bude součástí projektové dokumentace. 

Pozemky jsou určeny pro výstavbu areálu zahrnujícího vlastní 
skladové a výrobní objekty, centrální objekt služeb, vnitrozávodní 
komunikace a zpevněné plochy, vodní plochy a plochy zeleně. 

 
Plochy areálu Parku R6 v Jenči: 

Objekt Plocha (m2) 

Stavební objekty celkem - zastavěná plocha 170 920 

Vnitrozávodní komunikace a zpevněné plochy  126 296 

Plochy zeleně v rámci areálu 130 085 

Celková plocha pozemku parku R6 bez veřejné 
komunikace II/201 

427 301 

Veřejná komunikace II/201 procházející areálem  15 067 

Celková plocha pozemku parku R6 včetně 
veřejné komunikace II/201 

442 368 

 

Celková rozloha pozemku pro výstavbu R6 parku v Jenči bez 
započtení plochy veřejné komunikace je 427 301 m2, veřejná 
komunikace II/201, která dělí areál na západní a východní část, má 
plochu 15 067 m2. Plocha areálu parku R6 včetně veřejné komunikace je 
442 368 m2. Plocha zastavěná stavebními objekty areálu je 170 920 m2. 
Plocha vnitrozávodních komunikací, parkovišť, manipulačních ploch  a 
chodníků je 126 296 m2. Plochy zeleně v rámci areálu budou činit 130 
085 m2. Koeficient zeleně je 30,44 %. 
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Chráněná území 
 Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného 
území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné 
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 

 Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném 
ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství. Zájmový pozemek dále nepodléhá celoplošným ani lokálním 
ochranám dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům 
zákona č.289/1995 Sb., o lesích. 

 Pozemek pro stavbu se nenachází v chráněném území a leží mimo 
oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod. 

V zájmovém území se nenachází žádné prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES) regionální úrovně, avšak jsou zde zastoupeny 
prvky lokální.  

 
Významné krajinné prvky 

Důležitou funkci, biologickou i estetickou, plní v typické zemědělské 
krajině s vysokým stupněm zornění zejména významné krajinné prvky. 
Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který 
utváří její typický vzhled nebo přispívá k  držení její stability. Významnými 
krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné 
části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé 
travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní 
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů útvarů 
včetně historických zahrad a parků. 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze 
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich stabilizační funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŽP obecně 
závazným právním předpisem. 

V zájmovém území výstavby se žádný VKP nenachází. Nejbližším VKP 
(„ze zákona“) je Jenečský potok, pramenící ve východní části obce Jeneč 
ve vzdálenosti cca 1 km východně od zájmového území.  
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Natura 2000 
Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán ochrany přírody 

příslušný podle ustanovení § 77a odst. 3, písmeno w) zákona č.114/1992 
Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělil 
dopisem ze dne 28.3.2006 v souladu s ustanovením § 45i zákona 
č.114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv předloženého projektu „R6 
Parku“ v Jenči samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti. (viz kopie sdělení KÚ v příloze) 

Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“ 
ani „Návrh ptačích oblastí“ se Jenče nedotýkají. V okolí pozemků pro areál 
Parku R6 se tyto prvky nevyskytují. 

 

Ochranná pásma 
Část pozemků navrhovaného nového komerčního areálu Parku R6 se  

nachází v ochranném pásmu ČD, které je vymezeno v šířce  60 m od krajní 
koleje železniční trati. Kolem pozemku prochází po severní straně železniční 
trať č.120 Praha – Kladno – Chomutov. Z této železniční trati budou do 
areálu vyvedeny 3 vlečkové koleje ke skladovým halám A, B a C. 

Podmínky výstavby v ochranném pásmu železnice byly konzultovány 
v průběhu zpracování studie s ČD - Stavební správa, Správa dopravní cesty. 
Do ochranného pásma ČD bude zasahovat pouze severní části skladových 
hal A a přilehlé komunikace a parkoviště. Podél železniční trati bude 
vytvořen terénní val se zelení. 

Střední část pozemku podél vedení páteřní komunikace leží 
v silničním ochranném pásmu silnice druhé třídy (v šířce 15 m od osy 
vozovky). a rychlostní komunikace R6 (v šířce 100 m od osy krajního pruhu). 
Areálem bude vedena přeložka komunikace II/201.  

Hlavním ochranným pásmem významně limitujícím výstavbu v daném 
území je ochranné pásmo vzletové a přistávací dráhy letiště Praha – 
Ruzyně (ochranné pásmo vzletového prostoru). Toto ochranné pásmo 
prochází ve směru SV – JZ přes celý areál budoucího Parku R6 a přesně 
definuje pro každé místo areálu nejvyšší nadmořskou výšku zástavby. 
Objekty proto nebudou přesahovat výšku 12 m a budou částečně zapuštěny 
do terénu, čímž bude požadavkům tohoto pásma vyhověno. V souvislosti 
s ochranným pásmem vzletového prostoru je na tomto území vyhlášeno i 
ornitologické ochranné pásmo pro zajištění bezpečnosti letového provozu 
(zabránění střetu letadel s letícími ptáky). Areál se rovněž nachází 
v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha Ruzyně. 

Staveniště se nachází na volné ploše v zóně pro nerušící výrobu a 
sklady. Stavební práce tedy nijak nenaruší provoz na okolních pozemcích ani 
jejich zemědělské využívání. Při dopravě materiálu na staveniště bude třeba 
dbát zvýšené opatrnosti při vyjíždění na frekventovanou komunikaci I/6 
Karlovarskou, zejména s ohledem na skutečnost, že v době zahájení 
výstavby nebude ještě dokončena výstavba rychlostní komunikace R6, na niž 
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bude v roce 2010 převedena převážná část dopravní zátěže ze silnice první 
třídy I/6. 

Veškeré zařízení staveniště, stejně tak skládkové plochy pro stavební 
materiál, bude budováno na pozemku investora. 

Areál parku R6 bude napojen na inženýrské sítě a podél areálových 
rozvodů budou vytvořena nová ochranná pásma. 

V souvislosti s výstavbou areálu Parku R6 vzniknou nová ochranná 
pásma přípojek elektrického proudu, plynu, vody, kanalizace a 
telekomunikačních kabelů, 

 
 
B.II.2. VODA 
Zdroj vody 

Park R6 v Jenči bude napojen na obecní vodovod v obci Jeneč.  

Obec Jeneč je zásobena vodou z vodovodního řadu DN 800 na který 
je napojena hlavní přívodní řad do obce DN150. Hlavní vodovodní řad je 
přiveden ze severu do ulice Lidické.  

Vlastní zásobení vodou řadu DN 800, respektive přípojky pro obec DN 
150, je možné dvěmi způsoby. Hlavním směr zásobení je z Kladna 
z vodojemu Kožová hora o objemu 2x 20.000 m3, s kótami hladin 457,7/450,9 
m.n.m. V tomto případě je tlak na přípoje pro obec redukován na redukčním 
ventilu umístěném u napojení na řad DN 800. Druhým  způsobem, který je 
považován jako záložní, je zásobení z vodojemu Kopanina (Praha) s kótami 
393/388 m.n.m. V tomto případě je nutné tlak v přívodu do obce posílit. 
Posilovací stanice je u místa napojení na  řad DN 800. 

V současné době je zpracovávána dokumentace na rekonstrukci a 
posílení vodovodního přivaděče do obce. Nový přivaděč je veden v trase 
přivaděče stávajícího a je navržen v dimenzi DN250. 

Do vlastní zóny bude voda přivedena potrubím DN 250, které bude 
napojeno na nový vodovodní přivaděč DN250, který projde podvrtem po tratí 
ČD nedaleko chráněného přejezdu ul.Lidické směrem k budově nádraží. 

Nový vodovodní řad je veden jednak směrem do zóny a jednak je 
veden směrem k ul. Lidické a tím bude zajištěno propojení nového přivaděče 
a stávajícího obecního vodovodu. 

Vodovodní řad je veden nejprve v příjezdové komunikaci k nádraží ČD 
a dále podél nové páteřní komunikace v zóně. Na řadu pro zónu bude u 
odbočky osazena vodoměrná šachta. 
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Výše uvedené řešení je v souladu se schválenou dokumentací v rámci 
územního řízení. Oproti této dokumentaci budou provedeny následující 
změny: 

1) změna trasy vedení vodovodního potrubí přímo v areálu 

2) zokruhování navrženého vodovodního řadu s vodovodním řadem v ulici 
Karlovarská DN 100 (řad pro zásobování ŘLP). Toto zokruhování jednak 
zlepší užitnost stávajícího vodovodu v ulici Karlovarská, jednak omezí 
případné omezení dodávky vody do areálu v případě odstávky nebo havárie 
na navrhovaném řadu DN 250.  

Jednotlivé areály budou napojeny samostatnými přípojkami, tyto 
přípojky budou měřeny ve vodoměrných šachtách vždy u vjezdu do areálu. 

 

Bilance potřeby vody celého areálu 

Bilance potřeby vody 
a) spotřeba vody pro sociální zařízení 
cílový stav – 1 882 zaměstnanců, z toho 1010 ve skladech a výrobě, 882 v 
administrativě 

Průměrná denní spotřeba vody pro sociální zařízení: 

Qd = 1 010 . 120 + 882 . 60 =   174 120 l/den = 174,12 m3/den 

Při započtení dalších předpokládaných spotřeb (centrální objekt – 
restaurace, hotel aj.)  je maximální navrhovaná potřeba vody v areálu 
rovna 

Qd = 209 m3/den.  

Qh = 42,3 m3/hod = 12 l/s 

Výpočet potřeby vody po jednotlivých halách bude uveden 
v projektové dokumentaci k územnímu řízení. 

Bilance vody z již schválené dokumentace pro UR je  

Qd = 125 m3/den.  

Qh = 25 l/s  

Kapacita navržené tlakové stanice nebo nového redukčního ventilu 
dle podkladů od Ing. Večeřové a Ing. Frantové z SV, a.s. je: 

Posilovací čerpací stanice je navržena: 

Q min. =   0,5 l/s = 30 l/min = 1,8 m3/hod 

Q p =    4 l/s = 240 l/min = 14,4 m3/hod 
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Q max.h  =   50 l/s = 3000 l/min = 180 m3/hod 

H = 35 m 

Kapacita je dostatečná i pro navýšenou kapacitu, i s obcí Jeneč. 
Průměrná denní potřeba obce Jeneč (stávající) je 2 l/s. 

Pro potřeby požární vody je dostatečný navrhovaný řad DN 250, max. 
požadovaný průtok je 25 l/s. 

 
b) spotřeba vody pro technologii 
 Výrobní technologie, s níž je pro haly uvažováno, představuje lehkou 
nerušící výrobu – balení výrobků, montáž a podobně, která nevyžaduje pro 
technologické účely použití vody. 

Se spotřebou technologické vody není v tomto oznámení uvažováno, 
avšak kapacita vodovodního přivaděče je dostatečná i pro tyto účely. 
uvažováno.  

 

 

B.II.3.   OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE 
Spotřeba surovin a materiálů 

Areál Parku R6 v Jenči bude, obdobně jako jiné obdobné areály, 
využíván převážně ke skladování a lehké výrobě a jednotlivé objekty (haly) 
budou pronajímány, případně prodávány jednotlivým zájemcům, kteří budou 
muset jednoznačně splňovat požadavky pronajímatele. Jedním ze základních 
pravidel je požadavek na nepoužívání nebezpečných látek, jejichž 
skladování a manipulace s nimi by vyžadovala speciální opatření a mohla by 
ohrozit kteroukoliv složku životního prostředí nebo zdraví lidí. 

Vzhledem k tomu, že konkrétní nájemci nejsou dosud známi, není ani 
možno v tomto oznámení stanovit množství a druhy surovin a materiálů, které 
budou v areálu používány a skladovány. 

Lze však konstatovat, že veškerá manipulace s materiály bude 
prováděna uvnitř hal a zboží bude skladováno v originálních spotřebitelských 
obalech. Při manipulaci s ním a přípravě zakázek pro expedici bude 
v některých případech velkoobchodní balení na paletách rozbalováno a 
zboží bude baleno do menších expedičních balení, avšak stále v uzavřených 
spotřebitelských obalech. 

V případě montážních prací půjde nejčastěji o kompletaci a montáž 
výrobků z jednotlivých plastových nebo kovových dílů dodávaných 
v kontejnerech nebo jiných přepravních obalech. Po kompletaci budou 
smontované výrobky baleny do spotřebitelských obalů a následně do obalů 
expedičních.  
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Spotřeba energií 

Způsob vytápění halových objektů s administrativními vestavky a 
skladovými a výrobními prostory byl již popsán v kapitole B.I.6. 

Vytápěcím médiem pro vytápění jak administrativních částí, tak i hal, 
bude zemní plyn. Zdrojem tepla budou plynové kotelny v každém objektu. Ty 
budou ohřívat vodu pro radiátory v administrativních částech a pro 
vzduchotechnické jednotky ve skladových a výrobních prostorách. Celkový 
výkon pro vytápění je 14 550 kW. Roční spotřeba plynu pro celý areál je 
3 540 000 Nm3 zemního plynu za rok, maximální hodinová spotřeba 
zemního plynu při plném chodu všech spotřebičů je 1 410 Nm3/hod. 

Zdroje tepla v jednotlivých objektech R6 parku 

 

Objekt Celkový výkon (kW) Výkon kotlů (kW) 

Hala A 2 400 1 200 + 1 200 

Hala B 2 300 1 150 + 1 150 

Hala C 2 200 1 100 + 1 100 

Hala D 650 325 + 325 

Hala E 900 450 + 450 

Hala F 900 450 + 450 

Hala G 900 450 + 450 

Hala H  4 100 1 700 + 1 700 + 700 

Centrální objekt 
služeb 

200 100 + 100 

Celkem 14 550 - 

 

Napojení areálu na zemní plyn 
Napojení areálu R6 Parku na zemní plyn (plynovod) bude provedeno  

v souladu s navrženým řešením schváleným ve vydaném UR pro celou 
průmyslovou zónu, s malými změnami trasování řadů uvnitř areálu.  

Na základě vyjádření Středočeské Plynárenské, a.s. je možné 
zásobení ze STL plynovodu procházejícího podél ulice Karlovarské. 
V současné době je možný odběr do výše cca 1000 m3/hod. V cílovém stavu 
po rekonstrukci regulační stanice a přívodního řadu až 4000 m3/hod. 

Napojovací místo na stávající STL (300 kPa) rozvod plynu lPE160 je 
komunikace Karlovarské. 
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 V rámci zásobení řešených pozemků plynem bude proveden plynovod  
z PE100, SDR 17,6, d160 v délce 891,2 m. 

 

 Plynovod bude ukončen a zaslepen 2,0 m za poslední přípojkou.  
Napojení na stávající plynovod bude provedeno pomocí vysazení nové 

odbočky – technologický postup propoje vyhotoví dodavatel stavby 
plynovodu. Stávající řad bude uzavřen pomocí stlačovacích přípravků. 

O vpuštění plynu do potrubí se sepíše zápis a provede se podle ČSN 
EN 12327. 

Propojení může být provedeno až po úspěšné tlakové zkoušce.  

Podchod po komunikací – ulicí  Karlovarskou - bude proveden 
protlakem. Potrubí plynovodu bude pod komunikací uloženo v ochranné 
trubce PE100, SDR17.6, d 225 v délce 16,0 m. Potrubí bude vystředěno 
pomocí kluzných objímek a ochranná trubka bude utěsněna proti vnikání 
nečistot. Chránička bude na obou koncích opatřena čichačkou. 

Dále bude pokračovat nový plynovod západně podél ulice Karlovarské 
až k novému kruhovému objezdu. Od objezdu je plynovod veden podél nové 
komunikace v zóně až do severní části, kde bude ukončen 2,0 m za poslední 
přípojkou. 

Plynovod je veden v souběhu s novými budovanými inženýrskými 
sítěmi. 

Jednotlivé objekty (resp. areály) budou napojeny pomocí STL 
plynovodních přípojek. Přípojky budou ukončeny hlavním uzávěrem plynu 
(HUP) v pilířku umístěném na přístupném místě do nejblíže hranice 
pozemku. V pilířku bude dále umístěno měření plynu a případně regulace 
tlaku.  

Navrhovaný max. hodinový odběr plynu pro celý areál je 1 410 
m3/hod. Toto množství plynu je možné dopravit navrženým potrubím PE 160 
při rychlosti cca 6 m/s. navrhované množství lze odebrat z veřejného 
plynovodu až pro provedení rekonstrukce regulační stanice a přívodního 
řadu, do této doby je možné odebírat pouze do výše 1000 m3/hod (dle již 
schváleného PD pro UR). Vzhledem k předpokladu etapizované výstavby 
areálu Parku R6 není tato skutečnost problémem. 

 
Spotřeby elektrické energie 

Podrobný popis přívodu elektrické energie a jednotlivých spotřebních 
míst v areálu byl proveden v kapitole B.I.6.  

Předpokládaný celkový elektrický příkon areálu R6 Parku po jeho 
dokončení v cílovém roce 2010 bude 10 MW. 
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B.II.4.    NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
Hlavním důvodem pro volbu dané lokality v Jenči byla možnost 

přímého napojení R6 Parku na rychlostní komunikaci R6 Praha – 
Karlovy Vary. Tato vazba je dána i volbou názvu celého komerčního 
areálu, a to „R6 Park“.  

K bezproblémového provozu nového R6 Parku je potřeba zajistit 
odpovídající dopravní připojení na silniční síť, v případě parku R6 i na 
železnici.  

Přístupová komunikace musí umožnit zásobování areálu a rozvoz 
skladovaného zboží a výsledných produktů výroby nebo montáže. 

Hlavní areálová komunikace bude veřejnou komunikací druhé 
třídy II/201 s odpovídajícími parametry. 

Součástí výstavby areálu je tedy vybudování nové veřejné 
komunikace druhé třídy II/201 v úseku mezi novým podjezdem pod 
železniční tratí, navazujícím na novou rychlostní komunikaci R6 a již 
schválenou okružní křižovatkou na Karlovarské ulici. 

Tento úsek bude financován investorem areálu a po dokončení 
předán do správy Středočeskému Kraji. 

Nová komunikace II/201 vytvoří dopravní obchvat obce a významně 
zredukuje stávající vysoké dopravní zatížení obce Jeneč. 

Navrhované řešení komerčního parku upravuje původně 
naplánovanou trasu komunikace tak, aby byla uvolněna větší část území 
v západní části areálu pro vybudování větších skladových budov s přímou 
vazbou na železniční vlečku. Přiblížení trasy veřejné komunikace obci však 
nemá negativní dopad na hlukové zatížení obytné zástavby dopravou, což je 
doloženo akustickou studií a srovnávacími modelovými výpočty.  

Podél páteřní komunikace II/201 budou vybudovány hlavní řady 
inženýrských sítí. Bilance velikosti pozemků původní a nové trasy 
komunikace jsou shodné. 

Na páteřní komunikaci jsou napojeny jednotlivé areálové účelové 
komunikace, střídavě obsluhující parkoviště osobních automobilů a 
zásobovací a manipulační plochy. Zásobovací a manipulační plochy jsou 
dimenzovány pro provoz přívěsových a návěsových souprav při kolmých 
stáních u fasád skladových a výrobních budov. 

Podél páteřní komunikace je navržen jednostranný chodník. 

Parkoviště osobních automobilů je navrženo pro vozidla kategorie O2 
s dimenzí parkovacích stání 2,5 x 5 m, stání pro vozidla osob se sníženou 
schopností pohybu mají šířku 3,5 m. 

Pro vlastní vykládání a nakládání osobních, dodávkových a 
nákladních vozidel a kamionů TIR jsou navrženy manipulační plochy pro 
kolmé najetí k zásobovacím vratům, vybaveným těsnícími límci a 
vyrovnávacími můstky. Úroveň venkovních manipulačních ploch je snížena o 
1,2 m pod úroveň podlahové plochy hal. Zásobování dodávkami a pick-upy 
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z úrovně komunikace v úrovni podlahy haly je umožněno u štítových 
západních fasád budov. 

Ostatní nezastavěné a nezpevněné plochy jsou navrženy jako zeleň 
s úpravou pomocí zatravnění a osázení nízkou a vzrostlou zelení. 

Vnitroareálový provoz bude navržen se sníženou rychlostí v celém 
areálu (od 5 do 20 km/hod) a s vymezením pomocí areálového svislého a 
dopravního vodorovného značení a stanovených provozních řádů pro 
jednotlivé vlastníky (nájemce) s přihlédnutím i na samostatnou 
vnitroareálovou dopravu. Na páteřní komunikaci II/201 bude navržena 
v prostoru Parku R6 rychlost na 50 km/hod. 

Provoz areálu bude nepřetržitý, v noční době však bude provoz 
významně redukován, zejména pokud jde o dopravní zátěž. 

Hlavní vjezd a výjezd do západní části areálu je navržen z nové 
okružní křižovatky v severovýchodní části území. Vnitroareálové komunikace 
budou obousměrné, dimenzované pro těžkou nákladní dopravu. Zásobování 
hal bude probíhat oboustranně s prostřídáním dokovacích stanic a parkovišť 
osobních automobilů a pick-upů. Veškeré zpevněné plochy a parkoviště 
budou doplněny zelení. 

Východní část areálu je navržena s více sjezdy z páteřní komunikace 
k jednotlivým budovám tak, aby byl umožněn jejich nezávislý provoz. 

 

Železniční vlečka 
Výhodou polohy pozemků je přímá návaznost na železniční trať č.120 

Praha – Kladno - Chomutov, která umožňuje vybudování železniční vlečky do 
areálu, což odlehčí zejména četnosti obsluhy těžkými nákladními automobily. 
Uspořádání areálu umožňuje přivedení vlečky přímo k velkým halám A, B, C, 
kde vlečka kombinované zásobování hal nákladními automobily a 
železničními vagony. 

 

Hromadná doprava 
V současné době jsou na území obce Jeneč vedeny 2 linky Pražské 

integrované dopravy (PID). Jedná se o linku č. 306 Zličín  - ŘLP a linku č. 
319 Terminál jih letiště Ruzyně - ŘLP. 

V rámci úprav je navrženo zřídit přestupní uzel hromadné dopravy v 
místě budoucího nového vlakového nádraží u Lidické ulice. Do tohoto bodu 
je navrženo zavést obě autobusové linky (a možná i případné další, budou-li 
zřízeny) a sladit jízdní řády s vlakovými a zajistit tak návaznost vlak - bus v 
rámci jízdního řádu Pražské integrované hromadné dopravy. 

Zastávky jsou navrženy tak, aby nezhoršovaly stávající dostupnost 
Jenče, naopak přivedením obou linek až k nádraží se dostupnost ještě 
zlepší.  

Pro areál R6 Parku je navrženo přímé zavedení autobusů PID do 
areálu (zastávky na II/201 poblíž okružní křižovatky na severovýchodě 
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území). V rámci přepravní strategie osob v rámci zóny, která bude 
zpracována v projektové dokumentaci, lze doporučit i případné zřízení 
shuttle busu mezi vlakovým nádražím a areálem pro zaměstnance zóny. Tato 
účelová místní autobusová linka by současně mohla zlepšovat dopravní 
obsluhu ŘLP, které by se podílelo na financování jejího provozu a v případě 
zájmu by mohla zajíždět i do obce a zajišťovat tak dopravu pracovníků do 
areálu. 

 Přepravní strategie představuje přístup k řešení obslužnosti areálu, 
který je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí. To znamená, že je 
preferována hromadná doprava před individuální, v případě individuální 
dopravy jsou zvýhodňováni zaměstnanci, kteří jezdí do práce společně, např. 
3 jedním vozidlem. Je dále preferována např. cyklistická a pěší doprava, což 
bude podpořeno vybudováním kvalitní sítě pěších cest  mezi obcí a zónu. V 
této souvislosti je kladen důraz na bezpečnost chodců přicházejících od 
obce, a to tím, že v místě křížení pěších tras se silnicí II/201 (přechodů pro 
pěší) dochází ke zřizování dělících ostrůvků doplněných výrazným bílým 
přisvětlením. 

 
Pěší doprava 

Hlavní navrhované pěší tahy, které je možno doprovodit cyklistickou 
stezkou, spojují obec se stávající železniční zastávkou podél lesoparku a 
parkových ploch kolem severní retenční nádrže, dále vedou do areálu, kde 
lemují páteřní automobilovou komunikaci a pokračují jižním směrem k areálu 
ŘLP. 

Cílem návrhu je propojit pro pěší a cyklisty všechna významná centra 
zeleně a vytvořit tak nový prostor pro vycházky a odpočinek v přírodním 
prostředí. 
 
Bilance dopravy v klidu   

Výpočet základního počtu stání - Pz byl proveden ve studii areálu 
v souladu s normou ČSN 73 6110 a vychází pro cílový stav na 940 
parkovacích stání pro osobní vozidla, z toho 31 stání pro osobní vozidla 
občanů se sníženou pohyblivostí.  
 

Předpokládané počty vozidel dopravní obsluhy areálu Parku R6 
Četnost dopravního zatížení, stanovená v tomto oznámení, byla 

převzata z materiálu „Dopravně inženýrské podklady pro zpracování studie 
vlivu stavby na životní prostředí“, zpracované v 03/2006 firmou ETC, s.r.o. 
Praha. V následující tabulce je přehled přijíždějících a odjíždějících vozidel 
do R6 Parku v Jenči v cílovém roce 2010, kdy bude R6 Park v plném provozu 
a bude dopravně napojen na rychlostní komunikaci R6 nově vybudovaným 
podjezdem pod železniční tratí. 
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Generovaná areálová doprava – rok 2010 

 Celkem OV LNV TNV 

 Příjezdy 

24hodinová (00:00-24:00) 2275 1850 64 361 

z toho noční (22:00-6:00) 640 555 13 72 

špičková hodina (16:00-17:00) 182 148 5 29 

 Odjezdy 

24hodinová (00:00-24:00) 2275 1850 63 362 

z toho noční (22:00-6:00) 641 556 12 73 

špičková hodina (16:00-17:00) 182 148 5 29 

 Obousměrně 

24hodinová (00:00-24:00) 4550 3700 127 723 

z toho noční (22:00-6:00) 1281 1111 25 145 

špičková hodina (16:00-17:00) 364 296 10 58 

 

Legenda k tabulce: 
- Celkem znamená celkový počet všech vozidel za daný časový úsek 

- OV je počet osobních vozidel 

- LNV je počet lehkých nákladních vozidel  

- TNV je počet těžkých nákladních vozidel  

V rámci přípravy dopravních podkladů firmou ETC byl v 02/2006 
proveden dopravní průzkum v obci Jeneč. Následně byla generována 
počítačovým modelem dopravní situace pro roky 2010 a 2015, a to variantně 
– bez výstavby areálu R6 a s jeho výstavbou a odpovídající novou 
komunikační sítí včetně přeložky komunikace II/201 a výstavby rychlostní 
komunikace.R6. 

U železniční dopravy – železniční vlečky – je předpokládán příjezd 
maximálně 5 nákladních vlaků do areálu R6 parku za týden, tedy 
v průměru 1 vlaku za den (2 jízdy – odjezd a příjezd). 

Vyhodnocení vlivu této dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, 
tedy především hluku a emitovaných škodlivin, bylo vyhodnoceno akustickou 
a rozptylovou studií, které jsou uvedeny v příloze oznámení. Jejich výsledky 
jsou shrnuty v kapitole D. Výstupy jsou uvedeny v následující kapitole B.III. 
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B.III.   ÚDAJE O VÝSTUPECH 
B.III.1.  OVZDUŠÍ 

Ovzduší v okolí nového R6 Parku v Jenči bude tímto novým provozem 
ovlivněno, a to emisemi z nízkoemisních plynových vytápěcích zdrojů, z 
automobilového provozu osobní a nákladní dopravy do areálu a z provozu 
čerpací stanice pohonných hmot. 

Z hlediska posouzení vlivů na ovzduší je kromě množství emisí 
rozhodující i umístění areálu.  

Nejbližší obytné domy jsou situovány východně od areálu - na 
západním okraji obce Jeneč. Jedná se o stávající zástavbu rodinných domků 
a o novou výstavbu probíhající v pásu podél budoucího protihlukového valu 
s izolační zelení (přibližně kolmo na stávající silnici I/6). Vzdálenost této 
zástavby od hranice areálu je cca 60 m. Z tohoto důvodu je vybudování 
protihlukového valu a izolační zeleně velmi důležité. 

Vliv emisí všech zdrojů při provozu byl posouzen v rozptylové studii 
(viz příloha oznámení a diskuse výsledků v kapitole D.I.2).  

V době výstavby bude okolí staveniště ve zvýšené míře zatíženo 
emisemi z nákladní dopravy a zemních prací a rovněž sekundární prašností. 
Převládající západní větry jsou z tohoto hlediska nevýhodné, proto je 
záměrem investora v předstihu vybudovat zemní val a obytnou zástavbu 
obce Jeneč od staveniště izolovat. 

 

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 
Plynové kotle skladových a výrobních hal a centrálního objektu 

Bodovými zdroji znečišťování ovzduší jsou teplovodní plynové kotle, 
umístěné v kotelnách v každém z objektů skladových i výrobních hal a 
v centrálním objektu služeb. Popis navrhovaných zařízení a jejich parametry 
byl proveden v kapitole B.I 3 v části popisující stavbu a technologii Parku R6. 

Údaje o emisích těchto zařízení vycházejí z hodnot garantovaných 
jejich výrobci a stanovených na základě měřících protokolů. 

Z údajů o předpokládané spotřebě plynu, garantovaných hodnotách 
emisí ve spalinách a počtu jednotlivých typů vytápěcích zařízení byly 
stanoveny celkové emise škodlivin z areálu Parku R6. 

Dalším bodovým zdrojem emisí bude čerpací stanice pohonných hmot 
– emise z tohoto zdroje jsou díky moderní technologii stáčení a výdeje 
minimalizovány. 

Zdroje tepla v jednotlivých objektech R6 parku jsou shrnuty 
v následující tabulce a následně jsou vyčísleny jejich emise, které byly 
vstupem pro rozptylovou studii. 
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Objekt Celkový výkon (kW) Výkon kotlů (kW) 

Hala A 2 400 1 200 + 1 200 

Hala B 2 300 1 150 + 1 150 

Hala C 2 200 1 100 + 1 100 

Hala D 650 325 + 325 

Hala E 900 450 + 450 

Hala F 900 450 + 450 

Hala G 900 450 + 450 

Hala H  4 100 1 700 + 1 700 + 700 

Centrální objekt 
služeb 

200 100 + 100 

Celkem 14 550 - 

 
Parametry jednotlivých zdrojů (v každé tabulce jsou údaje pro 1 kotel): 
Poznámka: počet provozních hodin za rok odpovídá hypotetickému plnému 
povozu zdroje na jmenovitý výkon po celou uvedenou dobu a je vypočítán na 
základě předpokládané roční spotřeby plynu a hodinové spotřeby zdroje. 
Zdroj č. 1 – hala A – kotel č.A1 
 

Jmenovitý výkon kotle 1 200 kW 

Spotřeba zemního plynu při 
jmenovitém výkonu 

109 m3/hod. 

Výška koruny komína 12,0 m  

Průměr komína 0,3 m 

Množství spalin 1 309 Nm3/hod = 0,3636 Nm3/s 

Teplota spalin 120oC 

Emisní koncentrace NOx 80 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí NOx   29,1 mg/s  

Emisní koncentrace CO 100 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí CO   36,4 mg/s  

Počet provozních hodin 
odpovídajících max. provozu 

2 710 hod./rok 
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Zdroj č. 2 – hala A – kotel č.A2 - stejný jako zdroj č.1 
Zdroj č. 3 – hala B – kotel č.B1  
 

Jmenovitý výkon kotle 1 150 kW 

Spotřeba zemního plynu při 
jmenovitém výkonu 

104,5 m3/hod. 

Výška koruny komína 12,0 m  

Průměr komína 0,3 m 

Množství spalin 1 254,5 Nm3/hod = 0,3485 Nm3/s 

Teplota spalin 120oC 

Emisní koncentrace NOx 80 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí NOx   27,88 mg/s  

Emisní koncentrace CO 100 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí CO   34,85 mg/s  

Počet provozních hodin 
odpovídajících max. provozu 

2 710 hod./rok 

 
Zdroj č. 4 – hala B – kotel č.B2 - stejný jako zdroj č.3 
Zdroj č. 5 – hala C – kotel č.C1  
 

Jmenovitý výkon kotle 1 100 kW 

Spotřeba zemního plynu při 
jmenovitém výkonu 

100,0 m3/hod. 

Výška koruny komína 12,0 m  

Průměr komína 0,3 m 

Množství spalin 1 200 Nm3/hod = 0,333 Nm3/s 

Teplota spalin 120oC 

Emisní koncentrace NOx 80 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí NOx   26,67 mg/s  

Emisní koncentrace CO 100 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí CO   33,33 mg/s  

Počet provozních hodin 
odpovídajících max. provozu 

2 710 hod./rok 
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Zdroj č. 6 – hala C – kotel č.C2 - stejný jako zdroj č.5 
Zdroj č. 7 – hala D – kotel č.D1 
 

Jmenovitý výkon kotle 325 kW 

Spotřeba zemního plynu při 
jmenovitém výkonu 

29,5 m3/hod. 

Výška koruny komína 12,0 m  

Průměr komína 0,2 m 

Množství spalin 354,5 Nm3/hod = 0,098 Nm3/s 

Teplota spalin 120oC 

Emisní koncentrace NOx 80 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí NOx   7,88 mg/s  

Emisní koncentrace CO 100 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí CO   9,80 mg/s  

Počet provozních hodin 
odpovídajících max. provozu 

2 710 hod./rok 

 
Zdroj č. 8 – hala D – kotel č.D2 - stejný jako zdroj č.7 
Zdroj č. 9 – hala E – kotel č.E1 
 

Jmenovitý výkon kotle 450 kW 

Spotřeba zemního plynu při 
jmenovitém výkonu 

40,9 m3/hod. 

Výška koruny komína 12,0 m (max. 388 m n.m.!) 

Průměr komína 0,25 m 

Množství spalin 490,9 Nm3/hod = 0,136 Nm3/s 

Teplota spalin 120oC 

Emisní koncentrace NOx 80 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí NOx   10,91 mg/s  

Emisní koncentrace CO 100 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí CO   13,6 mg/s  

Počet provozních hodin 
odpovídajících max. provozu 

2 710 hod./rok 
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Zdroj č. 10 – hala E – kotel č.E2 - stejný jako zdroj č.9 
Zdroj č. 11 – hala F – kotel č.F1 - stejný jako zdroj č.9 
Zdroj č. 12 – hala F – kotel č.F2 - stejný jako zdroj č.9 
Zdroj č. 13 – hala G – kotel č.G1 - stejný jako zdroj č.9 
Zdroj č. 14 – hala G – kotel č.G2 - stejný jako zdroj č.9 
Zdroj č. 15 – hala H – kotel č.H1 
 

Jmenovitý výkon kotle 1 700 kW 

Spotřeba zemního plynu při 
jmenovitém výkonu 

154,5 m3/hod. 

Výška koruny komína 12,0 m  

Průměr komína 0,4 m 

Množství spalin 1854,5 Nm3/hod = 0,515 Nm3/s 

Teplota spalin 120oC 

Emisní koncentrace NOx 80 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí NOx   41,2 mg/s  

Emisní koncentrace CO 100 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí CO   51,5 mg/s  

Počet provozních hodin 
odpovídajících max. provozu 

2 710 hod./rok 

 
Zdroj č. 16 – hala H – kotel č.H2 - stejný jako zdroj č.15 
Zdroj č. 17 – hala H – kotel č.H3 
 

Jmenovitý výkon kotle  700 kW 

Spotřeba zemního plynu při 
jmenovitém výkonu 

63,6 m3/hod. 

Výška koruny komína 12,0 m  

Průměr komína 0,4 m 

Množství spalin 763,6 Nm3/hod = 0,2121 Nm3/s 

Teplota spalin 120oC 

Emisní koncentrace NOx 80 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí NOx   16,97 mg/s  

Emisní koncentrace CO 100 mg/Nm3 
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Hmotnostní tok emisí CO   21,21 mg/s  

Počet provozních hodin 
odpovídajících max. provozu 

2 710 hod./rok 

 
Zdroj č. 18 – Objekt služeb – kotel č.S1 
 

Jmenovitý výkon kotle 100 kW 

Spotřeba zemního plynu při 
jmenovitém výkonu 

9,09 m3/hod. 

Výška koruny komína 12,0 m (max. 388 m n.m.!) 

Průměr komína 0,2 m 

Množství spalin 109,1 Nm3/hod = 0,0303 Nm3/s 

Teplota spalin 120oC 

Emisní koncentrace NOx 80 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí NOx   2,42 mg/s  

Emisní koncentrace CO 100 mg/Nm3 

Hmotnostní tok emisí CO   3,03 mg/s  

Počet provozních hodin 
odpovídajících max. provozu 

2 710 hod./rok 

 
Zdroj č. 19 – Objekt služeb – kotel č.S2 - stejný jako zdroj č.18 
 
Palivem pro všechny vytápěcí zdroje v areálu Parku R6 bude zemní plyn o 
průměrné výhřevnosti 34 MJ/Nm3 : 

maximální hodinová potřeba ……………………….  1 410 Nm3/hod 
předpokládaná roční spotřeba  ……………………   3 540 000 Nm3/rok 

 
Celkové emise z vytápění 
 

Celkové množství oxidů dusíku NOx:   3 398 kg/rok 
Celkové množství oxidu uhelnatého CO:  4 248 kg/rok 
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Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel 
povinen plnit povinnosti dle ustanovení § 12 zákona, tj. mimo jiné 
prostřednictvím oprávněné osoby zajistit účinnosti spalování, měření 
vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest způsobem stanoveným v 
nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší a ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., 
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, 
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.  

 
Kategorie zdroje 

Podle zákona č.86/2002 Sb. jsou jednotlivé zdroje  o výkonu do 200 
kW malým zdrojem znečišťování ovzduší, zdroje o výkonu od 200 kW do 
5 MW jsou středním zdrojem znečišťování. Podle novely tohoto zákona 
(zákon č.385/2005 Sb.) se jmenovité tepelné výkony malých spalovacích 
zdrojů téhož provozovatele pro účely stanovení kategorie zdroje sčítají za 
předpokladu, že spaliny jsou vypouštěny společným komínem nebo je toto 
řešení technicky proveditelné.  

V případě Parku R6 budou jednotlivé kotelny střední zdroje 
znečišťování ovzduší. 
 
Emisní limity 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. stanovuje emisní limity 
pro velké a střední spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý, oxidy 
dusíku, oxid uhelnatý, organické látky a tuhé znečišťující látky. 

V bodě 1.1.4 této přílohy jsou uvedeny emisní limity pro spalovací 
zařízení spalující plynná paliva: 

 

Jmenovitý 
tepelný 
výkon 
(MW) 

Emisní limit (mg/m3) vztažený na normální stavové 
podmínky a suchý plyn pro 

 Tuhé 
znečišťující 
látky 

Oxid 
siřičitý    
SO2 

Oxidy 
dusíku 
jako 
NO2 

Oxid 
uhelnatý 
CO 

Organické 
látky jako 
suma 
uhlíku ΣC 

Referenční 
obsah 
kyslíku    
(% O2) 

≥ 0,2 MW 

< 50 MW 

501) 352) 

9003) 

200 
3004) 

100 nestanoven 3 
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Odkazy v tabulce: 

1) pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný 
koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan či butan nebo 
jejich směsi, plyn z rafinerií) 

2) pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí 

3) pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a 
koksárenský plyn 

4) při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí. 
 

Lze však uvést, že navrhované kotle (a případně i teplovzdušné 
vytápěcí jednotky, pokud by byly v některých případech na přání uživatele 
instalovány) s rezervou splňují emisní limity platné pro střední zdroje 
znečišťování ovzduší. 
 Dalším zdrojem znečišťování ovzduší v rámci areálu R6 Parku bude 
čerpací stanice pohonných hmot. S provozem čerpací stanice pohonných 
hmot bude souviset únik těkavých organických látek při stáčení a tankování 
pohonných hmot. Čerpací stanice bude sloužit distribuci benzínu a motorové 
nafty pro osobní i nákladní vozidla. 

Čerpací stanice PHM je zařazena podle §2 a) Nařízení vlády č. 353 / 
2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, pod bodem 4.9. 
přílohy č. 1 do kategorie středního zdroje znečišťování. Platí obecné 
emisní limity pro pachové látky a těkavé organické látky. 

Předpokládaný roční obrat pohonných hmot je následující: 

Natural 95             2 000 000 litrů/rok 
Nafta motorová  1 000 000 litrů/rok 

Za účelem minimalizace úniku těkavých organických látek bude 
čerpací stanice osazena odpovídajícím zpětným odvodem par a dále jejich 
rekuperací jak při procesu stáčení, tak při tankování do osobních vozidel. 

Z hlediska emisí se bude pouze jednat o uhlovodíky při čerpání 
pohonných hmot ve venkovním prostoru čerpací stanice. Za účelem 
minimalizace úniku uhlovodíků bude čerpací stanice osazena rekuperací 1. a 
2. stupně. Rekuperace 1. stupně bude tvořena odsáváním par z nádrží 
během stáčení produktů. Páry budou vedeny zpět do autocisterny. 
Rekuperace 2. stupně bude tvořena odsáváním od výdejních pistolí pomocí  
vývěvy po celou dobu plnění benzinové nádrže automobilu pohonnými 
látkami. Účinnost 2. stupně rekuperace se odhaduje na 85 - 90 %. Provozní 
doba čerpací stanice bude 24 hodin denně a 365 dní v roce.  

Obsah benzenu v parách benzinu činí 1 %, v případě nafty je nulový. 
Výsledné hodnoty emisních toků jsou pak uvedeny v následující tabulce. 
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Průměrné množství emisí 
Zdroj 

t/rok g/s  

VOC 0,436 0,0138 

benzen 0,00433 0,000137 

 
Emisní limity 

V souladu s vyhláškou MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní 
limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů 
aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, 
musí čerpací stanice plnit emisní limity pro pachové látky a obecně platné 
emisní limity stanovené vyhláškou MŽP 356/2002 Sb. pro benzen, aromáty 
(toluen, etylbenzen, xyleny) a alifatické uhlovodíky s počtem atomů uhlíku 
menším než 11. 

Emisní limity dle vyhlášky MŽP ČR č. 356/2002 Sb.: 

Benzen   při hmotnostním toku vyšším než 50 g/h musí 
koncentrace být do 5 mg/m3 

Toluen   při hmotnostním toku vyšším než 2 kg/h musí 
koncentrace být do 100 mg/m3 

Parafiny mimo metan 
s počtem atomů uhlíku 
nižším než 11 

při hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h musí 
koncentrace být do 150 mg/m3 

Pachové látky 5 OUER.m-3  - koncentrace fugitivních pachových 
látek na hranici pozemku 

 

Porovnání s emisními limity 
Při posouzení, zda technologie je schopna plnit emisní limity s 

ohledem na koncentrace znečišťujících látek v naftových a benzinových 
parách, je nutné stanovit maximální hmotnostní toky těchto látek ze všech 
technologických operací. 

Hmotnostní tok (g.h-1) 
Látka Limitní dle vyhlášky  

č. 356/2002 Sb. 
Předpokládané 

maximum 

Benzen 50 7,69 

Aromáty frakce C7-C8 2000 15,36 

Alifatické uhlovodíky 3000 630,3 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že navrhovaná čerpací stanice 
pohonných hmot je schopna plnit platné emisní limity. 

Do výpočtu rozptylové studie byl tento zdroj zadán jako plošný 
s výškou fiktivního výduchu na úrovni 1,5 metrů a plochou zdroje 50 m2. 

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší mohou být i dieselagregáty, 
pokud budou instalovány jako náhradní zdroje elektrické energie (např. pro 
sprinklery). U těchto zdrojů vznikají emise při spalování nafty – jedná se však 
pouze o dobu výpadku elektrické energie, tj. zanedbatelná doba v roce.  

Během výstavby komplexu se nepředpokládá vznik bodových zdrojů 
znečišťování ovzduší. 

 
 
b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 
 Vlastní areál Parku R6 v Jenči  nebude plošným zdrojem znečištění 
ovzduší. 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší bude pouze vlastní staveniště 
areálu, a to zejména v etapě zemních prací a terénních úprav. Tato etapa 
prací však bude časově omezena a vhodným způsobem provádění prací je 
možno tento zdroj do značné míry eliminovat. 

Za plošný zdroj znečišťování lze označit parkoviště u závodu. Emise 
z automobilové dopravy jsou diskutovány v následující kapitole – liniové 
zdroje. 

 

c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 
Liniovým zdrojem znečištění jsou všechny pozemní komunikace. 

Stávající znečištění ovzduší pochází z převážné části z provozu automobilů 
po přilehlých komunikacích. Silně frekventovaná je v dané oblasti zejména 
silnice první třídy I/6 Praha – Karlovy Vary. Tato silnice navíc prochází přes 
střed obce Jeneč jako Karlovarská ulice. 

Pro Jeneč bude velmi významným rok 2010, kdy dojde k dokončení 
výstavby rychlostní komunikace R6 Praha – Karlovy Vary. Tato nová silnice 
převezme převážnou část dopravní zátěže – tranzitní dopravy ve směru 
východ – západ. 

Realizace záměru výstavby Parku R6 umožní současně výstavbu 
obchvatu obce ve směru přibližně severo – jižním. A to vybudováním 
přeložky silnice II/201, která bude tvořit páteřní komunikaci nové zóny Parku 
R6 a která bude napojena na severní straně na rychlostní silnici R6 a na jižní 
straně bude pokračovat ve směru na Unhošť. 

Z hlediska obce Jeneč dojde v tomto roce sice z širšího hlediska 
k navýšení dopravy v jejím okolí o dopravní obslužnost vlastního Parku R6, 
avšak vzhledem ke skutečnosti, že tato doprava bude vedena zcela mimo 
obec (s výjimkou místní dopravy), dojde k velmi významnému snížení emisí 
(a tím i imisí) ve vlastní obytné zástavbě obce. Tato skutečnost je doložena 
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na výpočtech zatížení komunikací v současnosti (rok 2006) a v cílovém roce 
2010. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v rozptylové studii a diskutovány 
v kapitole  D.I.2. 

Množství emisí z automobilové dopravy související s provozem 
nového areálu Parku R6 je dáno počtem nákladních a osobních automobilů, 
které do závodu budou přijíždět. Podle údajů investora se předpokládá 
množství vozidel uvedené v kapitole B.I.4, jejichž rekapitulace je provedena 
v následující tabulce pro cílový rok 2010. 

 

Generovaná areálová doprava – rok 2010 

 Celkem OV LNV TNV 

 Příjezdy 

24hodinová (00:00-24:00) 2275 1850 64 361 

z toho noční (22:00-6:00) 640 555 13 72 

špičková hodina (16:00-17:00) 182 148 5 29 

 Odjezdy 

24hodinová (00:00-24:00) 2275 1850 63 362 

z toho noční (22:00-6:00) 641 556 12 73 

špičková hodina (16:00-17:00) 182 148 5 29 

 Obousměrně 

24hodinová (00:00-24:00) 4550 3700 127 723 

z toho noční (22:00-6:00) 1281 1111 25 145 

špičková hodina (16:00-17:00) 364 296 10 58 

Legenda k tabulce: 
- Celkem znamená celkový počet všech vozidel za daný časový úsek 

- OV je počet osobních vozidel 

- LNV je počet lehkých nákladních vozidel  

- TNV je počet těžkých nákladních vozidel  

Výpočet emisí z dopravy byl proveden na základě nařízení vlády 
č.350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob 
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší - § 4. odst. 5 písm. 
j) - přílohy č. 9. Emisní faktory motorových vozidel jsou dány sdělením č.36 
Ministerstva životního prostředí, publikovaným ve Věstníku MŽP č.10/2002. 

Podmínky posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje na 
znečišťování ovzduší stanovuje od 3. července 2002 nová právní úprava 
ochrany ovzduší. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR 
vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné 
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v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí 
z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. 

Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla byl proveden 
programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento program 
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny 
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní, poháněných jak 
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program 
zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost 
jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program 
MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum 
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky 
rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, 
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují 
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).  

Jedná se o následující sloučeniny: 

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
• oxidy dusíku (NOx) 
• oxid dusičitý (NO2) 
• oxid siřičitý (SO2) 
• oxid uhelnatý (CO) 
• tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

• suma uhlovodíků (CxHy) 
• methan 
• propan 
• 1,3-butadien 
• styren 
• benzen 
• toluen 
• formaldehyd 
• acetaldehyd 
• benzo(a)pyren 

Výpočet emisí z dopravy do závodu a ze závodu byl proveden pro 
oxidy dusíku NOx pro celý areál Parku R6. Vypočtené hodnoty byly použity 
jako vstupní data pro výpočet rozptylové studie.  

 

Emisní faktory pro motorová vozidla pro rychlost 50 km/hod v 
(g/km.vozidlo)  
 

Rok NOx NO2 CO CxHy PM/PM10 

  Osobní auta (EURO 4) 

2010 0,2615 0,1175 0,0024 0,0434 0,0005/ 
0,0005 
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Rok NOx NO2 CO CxHy PM/PM10 

   Dodávkové a lehké nákladní automobily (EURO 4) 

2010 0,2087 0,2350 0,0269 0,0947 0,0300/ 
0,0288 

 

Rok NOx NO2 CO CxHy PM/PM10 

   Těžké nákladní automobily (EURO 4) 

2010 2,5171 1,4191 0,0990 0,4826 0,0701/ 
0,0659 

Uvedená čísla jsou maximální a odpovídají plnému provozu areálu 
v cílovém roce 2010. Pro kvantifikaci emisí z dopravy v dané oblasti umístění 
závodu a jeho bezprostředního okolí uvažujeme dojezdovou vzdálenost 
všech osobních, lehkých i těžkých nákladních automobilů i kamionů 1 km od 
areálu.  

V těchto vzdálenostech se projeví zatížení emisemi škodlivin ve 
sledovaném území. Umístění areálu je výhodné z hlediska napojení na 
silniční a dálniční systém, takže doprava bude vedena zcela mimo území s 
obytnou zástavbou. 

 

Typ vozidel Počet jízd za rok Jednotkové 
emise NO2 

(g/km) 

Roční 
emise 

NO2(kg/rok) 

Osobní  962 000 0,1175 113,0 

Lehká nákladní 33 020 0,2350 7,8 

Těžká nákladní 187 980 1,4191 266,8 

Celkem 1 183 000 - 387,6 

 

K těmto hodnotám je třeba ještě připočítat emise ze startování motorů 
vozidel při odjezdu z areálu. Tento výpočet je proveden v rozptylové studii, 
která je v příloze tohoto oznámení. 
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B.III.2. ODPADNÍ VODY 
V novém areálu Parku R6 budou vznikat vzhledem k jeho charakteru 

činností pouze splaškové a dešťové odpadní vody. Vznik technologických 
odpadních vod není předpokládán. V případě dešťových vod umožňuje 
navrhované řešení maximální vsakování vod na vlastní ploše areálu R6 
Parku. 

a) Dešťové vody 
Řešené území spadá do povodí Jenečského potoka, který však 

prochází mimo řešené území. Do tohoto recipientu, respektive do dešťové 
kanalizace obce, budou svedeny srážkové vody z řešené zóny. Vlastní zóna 
je rozdělena na dvě hlavní povodí.  

V souladu s již schváleným UR na retenční nádrž je použito 
navržené řešení: 

Severní část povodí č. I o ploše cca 34,47 ha a jižní část povodí č. II o 
ploše cca 11,54 ha. Ze severní části je srážkové voda svedena stokou 1 
přímo do Jenečského potoka a z jižní části je srážkové voda svedena stokou 
4 do dešťové kanalizace obce (sběrače 7) u ulice Karlovarské. 

Vzhledem k tomu, že Jenečský potok (resp. dešťovou kanalizaci) 
nelze zatížit přívalovým přítokem ze zóny, je v severní části navržena 
retenční nádrž s regulovaným maximálním odtokem. Stejně tak v jižní 
části bude navržena retenční nádrž, s regulovaným odtokem, na rozdíl od 
řešení navrženého ve zmíněném UR, kde je navrženo zpomalení odtoku 
nutno řešit přímo na pozemcích jednotlivých investorů. Severní retenční 
nádrž bude s ohledem na ochranná pásma vzletové a přistávací dráhy, v níž 
se nachází, řešena jako tzv. Suchý poldr“, což znamená, že se naplní jen při 
deštích a nebude v ní udržována stálá hladina vody. 

Navržené maximální regulované odtoky z retenčních nádrží budou 
akceptovat schválené řešení, tj. z jižního povodí (povodí č. II) odtok 40 
l/s, ze severního povodí (povodí č. I) 250 l/s. Tyto odtoky budou v souladu 
se schváleným řešením omezeny osazenými vírovými ventily v předávacích 
šachtách za retenční nádrží, případně přímo v odtokových objektech.  

Při návrhu jednotlivých areálů je třeba v maximální možné míře 
uvažovat s propustnými úpravami  povrchů. 

Znečištění vod vypouštěných do vodoteče musí být v souladu 
s platnými zákonnými předpisy. Předčištění srážkových vod (např. od 
ropných látek spláchnutých z parkovišť nebo manipulačních ploch) bude 
řešeno vždy na pozemku investora, před zaústěním do kanalizace, 
osazením lapačů ropných látek. 
 
Bilance dešťových vod 

Bilance dešťových vod a jejich záchytu ve dvou retenčních nádržích je 
provedena v následujících tabulkách. Navržené retence odpovídají 
uvedeným objemům, s rezervou minimálně 10%. 
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RETENCE SEVER
Návrhové srážky (zatěžovací deště) pětileté - Praha - Hostivař
n = 0,2

red. plocha 16,353 ha 
dov. odtok 250 l/s

déšť - minut
návrhový 

déšť 
[l/s/ha]

přítok z 
plochy do 

retence 
[l/s]

celkový 
objem 
srážky 
[m3]

povolené 
odteklé 

množství 
[m3]

nutná 
retence 

[m3]

5 377,0 6165,0 1849,5 75,0 1774,5
10 275,0 4497,0 2698,2 150,0 2548,2
15 217,0 3548,6 3193,7 225,0 2968,7
20 176,0 2878,1 3453,7 300,0 3153,7
30 129,0 2109,5 3797,1 450,0 3347,1
40 103,0 1684,3 4042,4 600,0 3442,4
60 74,8 1223,2 4403,5 900,0 3503,5
90 53,8 879,8 4750,8 1350,0 3400,8
120 42,5 695,5 5007,5 1800,0 3207,5

3503,48 m3

RETENCE JIH
Návrhové srážky (zatěžovací deště) pětileté - Praha - Hostivař
n = 0,2

red. plocha 9,529 ha 
dov. odtok 40 l/s

déšť - minut
návrhový 

déšť 
[l/s/ha]

přítok z 
plochy do 

retence 
[l/s]

celkový 
objem 
srážky 
[m3]

povolené 
odteklé 

množství 
[m3]

nutná 
retence 

[m3]

5 377,0 3592,4 1077,7 12,0 1065,7
10 275,0 2620,5 1572,3 24,0 1548,3
15 217,0 2067,8 1861,0 36,0 1825,0
20 176,0 1677,1 2012,5 48,0 1964,5
30 129,0 1229,2 2212,6 72,0 2140,6
40 103,0 981,5 2355,5 96,0 2259,5
60 74,8 712,8 2565,9 144,0 2421,9
90 53,8 512,7 2768,3 216,0 2552,3
120 42,5 405,3 2917,9 288,0 2629,9

2629,91 m3

požadovaný objem retence:

požadovaný objem retence:  
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V následující tabulce je vypočten odtok dešťových vod 
z jednotlivých ploch areálu. 
 

Objekt Odtok (l/s) 

Hala A 546 

Hala B 527 

Hala C 508 

Hala D 148 

Hala E 89 

Hala F 89 

Hala G 89 

Hala H 421 

Čerpací stanice 7 

Centrální objekt služeb 24 

Vrátnice 12 

Areálové komunikace 1435 

Zeleň na terénu 205 

Veřejná komunikace II/201 193 

Celkem 4292 

 
b) Splaškové odpadní vody 

V  areálu Parku R6 v Jenči budou vznikat pouze splaškové vody ze 
sociálních zařízení pro zaměstnance, případně vody z provozu restaurace 
v centrálním objektu služeb.. Množství těchto vod odpovídá spotřebě pitné 
vody v areálu, která pro posuzovaný cílový stav výstavby činí průměrně 209 
m3/den. 

Zájmové území areálu bude odkanalizováno do splaškové stokové 
sítě obce Jeneč svádějící vody na centrální ČOV. Území se nachází v povodí 
dvou stok. Stoky „C“ v ul. Lidické a stoky „E“ u ulice Karlovarské. Splašková 
kanalizace obce je v současné době ve výstavbě. 

Ve schváleném UR jsou na zájmovém území navrženy čtyři hlavní 
gravitační splaškové stoky. Stoka C-1, C-1-1 a C-1-2 které bude svádět 
splaškové odpadní vody ze severní části zóny do stoky C v ulici Lidické a 
stoka E-1, kterou budou splašky svedeny z jižní části do stoky E u ulice 
Karlovarské.  

V navrhovaném řešení je celý systém odkanalizování zachován, 
s úpravou vedení splaškových stok přímo v areálu, který je navržen odlišně 
od schváleného UR. 
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Splaškové kanalizační stoky jsou vzhledem k místním podmínkám a 
konfiguraci terénu  vedeny v minimálních spádech. 

Znečištění ve vypouštěných splaškových vodách musí být v souladu 
s kanalizačním řádem. Množství odváděných splaškových vod lze 
předpokládat shodné s potřebou vody – viz kapitola vodovod.  

Maximální navrhovaný předpokládaný odtok splaškových vod 
z areálu je  

Qd = 209 m3/den.  
Qh = 42,3 m3/hod = 12 l/s 
Odtokové množství z areálu, uvedené v již schválené dokumentaci pro 

UR zóny je  

Qd = 125 m3/den.  
Qh = 25 l/s  
Kapacita stávajících a navržených stok je dostatečná i pro navýšenou 

kapacitu.  

Kapacita stoky DN 300 – 3‰ je 50 l/s, návrhový průtok 2 x Qh = 24 l/s 

 

 
B.III.3. ODPADY 

Plynné emise a odpadní vody nejsou ve smyslu zákona č.185/2001 
Sb. definovány jako odpady a byly popsány v předchozích samostatných 
kapitolách.  

V této kapitole bude pojednáno o odpadech vznikajících ve fázi 
výstavby areálu Parku R6 a následně při jeho provozu. 

V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě 
výstavby předmětného areálu, tak i v rámci vlastního provozu. 

 

Přehled odpadů vznikajících ve fázi výstavby                                                                      

Pozemek pro navrhovanou výstavbu areálu Parku R6 v Jenči je 
v současné době nezastavěný a je využíván jako zemědělská orná půda 

Na dotčeném pozemku se nevyskytují žádné objekty, které by bylo 
třeba demolovat.  

Na pozemku byl proveden průzkum kontaminace půdy a vody a bylo 
zjištěno, že zemina ani voda není kontaminována ve smyslu platných 
předpisů (více v kapitole C.II2 a C.II3. 

Odpady vznikající v etapě výstavby jsou uvedeny v následující  
tabulce. 

Ve sloupci kategorie odpadu je uvedeno, zda se jedná o odpad 
nebezpečný (N) nebo ostatní (O).  
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Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby: 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly  O 

15 01 03 Dřevěné obaly  O 

15 01 04 Kovové obaly   O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi bez obsahu 
asfaltu 

O 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník  O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely O 

17 05 04 Zemina a kameny O 

17 06 04 Izolační materiály O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů 
vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a 
nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je kromě 
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správného nakládání s odpady podle požadavků zákona o odpadech a jeho 
prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  

Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude 
možná během realizace stavby. V současné době je však již známo, že 
veškerou zeminu ze staveniště, která má požadované vlastnosti, bude 
možno při terénních úpravách využít a navíc bude ještě nutno další materiál 
pro úpravy terénu dovážet. 

Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu 
zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby 
bude provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou 
konkretizovány i použité stavební materiály.  

 Zacházení se stavebními odpady je třeba smluvně ošetřit 
s příslušnými stavebními firmami, aby byl během stavby vyloučen vznik 
odpadů, k nimž by se žádný subjekt nehlásil a případně s nimi nebylo 
nesprávně, tj. v rozporu s výše uvedenými obecně platnými právními 
předpisy, zacházeno. 

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor v 
prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro 
nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v 
průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby. Tato povinnost 
bude zapracována do smlouvy o provedení prací.  

 
Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu: 

Komerční areál je tvořen univerzálními halami, v nichž bude možno 
provozovat skladové a výrobní činnosti, spočívající především v balení a 
montáži různého zboží. Při těchto činnostech budou vznikat pouze malá 
množství odpadů převážně obalových materiálů, které budou tříděny a 
využívány jako druhotné suroviny 

   Provozovatel v roli původce odpadů je vázán  stávající legislativní 
normou, tj. zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona 
č.188/2004 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky – zejména je možno upozornit 
na novelu č.41/2005 Sb. Při manipulaci s odpady je provozovatel povinen 
zařadit vznikající odpady dle druhu a kategorie (vyhláška č.381/2001 Sb. ve 
znění uvedené novely) a příslušně s nimi zacházet. Pokud dojde 
k překročení limitních množství odpadů, bude nucen vypracovat plán 
odpadového hospodářství. 

Jediným předpokládaným nebezpečným odpadem vznikajícím při 
provozu areálu budou zářivky, případně jiné druhy používaných svítidel. 

Množství vznikajících odpadů je v současné době obtížné stanovit a 
bude záviset do značné míry na druzích činností, které budou nájemci 
v halách provozovat (druhy používaných obalových materiálů a podobně) 

Přehled druhů těchto odpadů je uveden v následující tabulce. 
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Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven 

O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03  Uliční smetky O 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O 

 

Přehled odpadů vznikajících při provozu čerpací stanice pohonných 
hmot a odhad jejich množství na základě znalosti provozu obdobných 
čerpacích stanic je uveden v následující tabulce. 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie
odpadu 

Očekávané
množství 
(kg/rok) 

Způsob 
zneškod. 

15 01 01 

 

Papírový a nebo 
lepenkový obal 

O 300,0 využití –
výkup 

15 01 02 

 

Plastový obal N 100,0 využití –
výkup 

15 01 03 Dřevěný obal O 50,0 odborná 
firma 

15 01 04 

 

Kovový obal N 120,0 využití –
výkup 

15 01 07 Obal ze skla O 80,0 využití –
výkup 

20 01 21* Zářivky N 10 ks odborná 
firma 
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15 02 01 Upotřebená čistící 
tkanina 

N 30 spalovna 

13 05 02 Kal z odlučovačů 
oleje 

N 120 odborná 
firma 

20 03 01 

 

Směsný komunální 
odpad 

O 500 odborná 
firma 

Podstatná část odpadů je recyklovatelná, zbývající odpady budou 
zneškodňovány předepsaným způsobem. Veškeré odpady budou předávány 
organizacím oprávněným k nakládání s odpady, se kterými uzavře investor 
smlouvu. 

 

Odpad nebezpečný „N“ 
Je takový odpad, který má některou nebezpečnou vlastnost ve smyslu 

zákona o odpadech. Tyto odpady musí být ukládány v souladu s vyhláškou 
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Nebezpečné odpady 
musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 

V areálu bude vznikat také určité množství odpadů z obalů, zejména 
obalů z dodávaných ingrediencí. Nakládání s obaly řeší zákon č.477/2001 
Sb., o obalech, jehož cílem je především snížení množství obalových odpadů 
ukládaných do životního prostředí. Zákon stanovuje práva a povinnosti 
podnikajících právnických a fyzických osob, které uvádějí na trh nebo do 
oběhu obaly nebo balené výrobky. Provozovatel  objektu musí respektovat 
požadavky zákona o obalech a jeho prováděcích předpisů – především 
vyhlášky MPO č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly, vyhlášky 
MPO č.116/2002 Sb., kterou se stanovuje způsob označování vratných 
zálohovaných obalů a vyhlášky MŽP č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu 
vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.  
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
 
Hluk a vibrace 
a) hluk 

Hluk bude v areálu R6 Parku vznikat jak ve stádiu výstavby, tak i při 
vlastním provozu. 

1. Hluk z výstavby 
Hluk během výstavby areálu R6 Parku bude vznikat z provozu 

stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Zdroje hluku i akustické 
výpočty jsou podrobně uvedeny v akustické studii, která je přílohou tohoto 
oznámení. 

Výstavba bude prováděna v souladu s výše popsaným postupem prací 
a harmonogramem, jednotlivé objekty budou budovány postupně v průběhu 
let 2007 – 2010. 
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Zemní práce budou organizovány tak, aby byl přednostně 
v počátečních stádiích výstavby vybudován zemní val na východní 
hranici areálu R6 Parku, který z větší části eliminuje hluk z provozu 
stavebních mechanizmů a staveništní dopravy, šířící se ke obytné 
zástavbě obce. 

Z akustických výpočtů pro období výstavby vyplývá, že v žádném 
referenčním bodě a v žádném období výstavby nebudou v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb překročeny 
přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti rovné LAeq = 65 dB, 
což je v souladu s Nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
účinky hluku a vibrací, které vstupuje v platnost dne 1.6.2006 a v němž jsou 
stanoveny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném venkovním prostoru pro období výstavby i provozu. 

 
2. Hluk z provozu 

Hluk z provozu areálu R6 Parku je možno rozdělit na dvě hlavní 
skupiny. 

První skupinu tvoří stacionární zdroje, tedy vytápěcí, větrací a 
klimatizační zařízení instalovaná uvnitř objektů a v jejich okolí. 

Druhou, a významnější skupinu, tvoří hluk vyvozovaný dopravními a 
manipulačními prostředky, tedy mobilními zdroji. Hluk těchto zdrojů – 
osobních, dodávkových a nákladních automobilů a kamionů se bude 
projevovat jak uvnitř vlastního areálu a jeho bezprostředním okolí, tak i podél 
dopravních tras související dopravy. Zatímco na zdroje uvnitř areálu, a to i 
včetně mobilních, je pohlíženo jako na zdroje z provozoven, pro něž platí 
základní limity dané nařízením vlády č.502/2000 Sb. v platném znění, je 
možno na dopravní zdroje hluku pohybující se po veřejných komunikacích 
uplatnit příslušné korekce. 

Ostatní manipulační prostředky vnitrozávodní dopravy nebudou 
hlukově ovlivňovat okolí areálu, protože se jedná o elektrické vysokozdvižné 
vozíky s velmi nízkým akustickým výkonem. 

Technologické zdroje hluku jsou umístěné uvnitř obou hal (kotle, 
teplovzdušné vytápěcí agregáty a pod.) se ve vnějším prostředí nebudou 
akusticky projevovat – jedná se o zařízení, jejichž ekvivalentní hladiny hluku 
nepřesahují ve vzdálenosti 1 m cca 60 dB – 65 dB a jejich hluk je účinně 
tlumen obvodovým pláštěm hal. 

V okolí se budou projevovat pouze nástřešní klimatizační jednotky pro 
klimatizaci kancelářských vestavků a ventilátory pro větrání skladových a 
výrobních prostor. Z několika variant v úvahu připadajících zařízení byla 
zvolena ta zařízení, jejichž akustické výkony byly nejmenší při zachování 
požadovaných výkonových parametrů. 

Hluk ze stacionárních i mobilních zdrojů jak ve vlastním areálu, tak i 
na příjezdových komunikacích byl kvantifikován v akustické studii. 
Rozhodujícím parametrem pro hodnocení hluku je splnění hygienických limitů 
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na hranici chráněného venkovního prostoru, tedy u nejbližší okolní obytné 
zástavby. Z hlediska hodnocení hluku je rovněž významné, že areál bude 
v provozu pouze v denní době (cca 12 provozních hodin) a v noční době 
bude uzavřen a nebude zdrojem hluku. 

V blízkém okolí areálu Parku R6 se nachází obytná zástavba, a to 
východním směrem v obci Jeneč, ve vzdálenosti cca 60 m od hranice areálu 
Parku R6. Z tohoto důvodu bude podél východní hranice areálu vybudován 
terénní val výšky cca 5 m a 50 m široký pás zeleně (lesoparku), který 
poslouží jako významný prvek pro omezení šíření hluku. 

Tím bude s rezervou dosaženo splnění hygienických limitů hluku, tedy 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A rovné 50 dB v denní době a 40 dB 
v noční době v souladu s požadavky NV č.148/2006 Sb. 

Popis stávající hlukové situace v dané lokalitě (stav roku 2006) se 
zaměřením na obytnou zástavbu je uveden v kapitole C.II.10 a výsledky 
výpočtu hladin hluku v okolí areálu Parku R6 včetně vlivu autodopravy jsou 
diskutovány v kapitole D.I.3 – vliv na hlukovou situaci. Výpočet je proveden 
v akustické studii, která je přílohou tohoto oznámení. 

V této akustické studii je uvažováno se zdroji hluku z provozu areálu – 
především  s nákladní a osobní dopravou související s provozem areálu, a to 
jak uvnitř areálu, tak i na příjezdových komunikacích. Vzhledem ke 
skutečnosti, že obec Jeneč je významně zatížena hlukem z leteckého 
provozu, bylo v rámci zpracování tohoto oznámení provedeno měření hluku 
zahrnující hluk ze silničního i leteckého provozu, využity byly i výsledky  
monitoringu leteckého hluku a údaje o připravované výstavbě paralelní 
letové dráhy, která ovlivní obec Jeneč zejména v jihovýchodní části, zatímco 
stávající vzletová a přistávací dráha se nejvíce akusticky projevuje 
v severozápadní části obce. Výsledky tohoto měření jsou uvedeny v kapitole 
C.II.10, výsledky výpočtů pro cílový stav roku 2010 jsou uvedeny v kapitole 
D.I.3 

 
b) vibrace 

Vibrace (chvění) vznikají při chodu vysokoobrátkových strojů, které se 
však v areálu Parku R6 nebudou vyskytovat..  

Není předpoklad, že by tento areál byl zdrojem vibrací postihnutelných 
v jeho okolí. 

 
B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
Záření radioaktivní, elektromagnetické 
 V  areálu Parku R6 nebudou instalována zařízení, která by byla 
zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického záření. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH  
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 
Územní systém ekologické stability krajiny 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny 
je trvalé zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována 
jako variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje 
rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě 
přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který již nelze dále 
snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. 
Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících 
částí této sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání 
krajinného prostoru, protože existence takovéto struktury v území nemůže 
ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobě a je pouze jednou 
z nutných podmínek pro zajištění. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje územní 
systém ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi 
základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány 
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány 
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy 
lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností 
všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je 
veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Koncepce ÚSES byla od počátku vytvářena tak, aby vznikl ucelený 
soubor ekologických podkladů o prostorových nárocích bioty v krajině, který 
by byl využitelný v územním plánování při harmonizaci různých požadavků 
na využití území. Tvorba ÚSES doplňuje územně plánovací dokumentaci o 
důležitý ekologický aspekt, jehož absence značně omezovala naplnění 
hlavního cíle územního a krajinného plánování – prostorovou optimalizaci 
funkčního využití krajiny.  

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, případně interakční 
prvky) jsou vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů 
v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, 
prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů.  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je tedy chápán jako 
soustava přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat. Je zdrojem pro 
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přirozenou reprodukci přírodního prostředí. Je tvořen biocentry, biokoridory a 
interakčními prvky.  

V daném širším území se vyskytují některé prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES), avšak v blízkém okolí navrhované lokality pro 
výstavbu R6 parku se nenachází žádné prvky regionální úrovně, jsou zde 
zastoupeny prvky lokální.  

Nejvýznamnějším prvkem systému ekologické stability je potok Kačák 
(Loděnice) s údolím, kterým prochází nadregionální biokoridor 
s nadregionálními a regionálními biocentry. V regionálním měřítku SES se 
nejblíže zájmové ploše nalézá regionální biokoridor, který prochází západně 
od obce Jeneč a spojuje dvě regionální biocentra: RBC 1844 „Hostouň“ a 
RBC 1466 „Břevská rákosina“. Regionální biocentrum „Hostouň“ se nachází 
cca 2 km severně od zájmového území, „Břevská rákosina“ 4 km 
jihovýchodně.   

Generel lokálního územního systému ekologické stability pro 
katastrální území sídel Hostivice, Litovice, Jeneč a Chýně zpracovala firma 
Lareco, Jičínská 39, Praha 3 s cílem regenerace a ochrany kulturní krajiny v 
katastrálním území obce Jeneč, která je intenzivně zemědělsky využívána a 
nese výrazné negativní stopy socialistické zemědělské velkovýroby. 

Kostrou tohoto ÚSESu jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, 
působící jako biocentra nebo jako biokoridory, případně jako interakční 
prvky. 

Biocentra jsou prakticky genetické zásobárny pro uchování 
regionálního geofondu živých organismů (rostlinných i živočišných), 
biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, tedy umožňují volné šíření 
původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení ekologické 
rovnováhy a interakční prvky představují segmenty liniového charakteru, 
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní 
úrovni. 

Žádná z uvedených koster ekologické stability není posuzovanou 
výstavbou dotčena. Stejně tak nejsou ovlivněny ani interakční prvky, které v 
blízkosti obce Jeneč jsou tvořeny stromořadím podle silnice I/6, dále 
větrolamy v jihozápadní části katastru, doprovodnou zelení Jenečského 
potoka, parkem před statkem, lipovou alejí před nádražím a konečně 
ořechovým sadem při silnici ve směru Hostivice.  

Se záměrem zvýšit podíl zeleně v řešeném území je navrženo vysázet 
doprovodnou ochrannou zeleň podél navržených komunikací, podél 
železniční trati i polních cest, které již v území existují.  

       Zachování a respektování všech těchto prvků ÚSES je zejména v 
oblasti katastru obce Jeneč nezbytné, neboť se jedná o krajinu výrazně 
zdeformovanou nepřiměřenou přeměnou všech příznivých ploch (luk, mezí, 
remízků, cest) na ekologicky málo stabilní ornou půdu s minimálním podílem 
vzrostlé zeleně. 

 V tomto kontextu jsou  řešeny i  dopady vlivů stavby a zčásti i dále 
uvedená opatření, navrhovaná k eliminaci a kompenzaci vlivů na životní 
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prostředí v rámci oznámení na předmětnou investiční akci výstavby areálu 
R6 Parku. 

Základní typologie krajin, použitelná pro hodnocení krajinného rázu, 
vychází z definice 3 účelově krajinných typů, a to: 

 

• Typ A: krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně 
antropogenizovaná), s dominantním až výlučným výskytem sídelních 
a industriálních nebo agroindustriálních prvků. Tento typ krajiny 
zaujímá cca 30 % území České republiky; 

• TYP B: krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem 
(harmonická), s masovým výskytem přírodních a agrárních prvků a s 
plošně omezeným výskytem industriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá 
cca  60 % území České republiky; 

• Typ C: krajina s nevýraznými civilizačními zásahy (relativně přírodní), s 
dominantním výskytem přírodních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 10 
% území České republiky. 

  

Každá z těchto kategorií je dále dělena na 3 podkategorie podle 
kvalitativních ukazatelů: 

• +  ...................  zvýšená hodnota 

• 0  ...................  základní hodnota 

• -  ....................  snížená hodnota 

 

Kombinací obou charakteristik vzniká celkem 9 typů krajin. Zájmové 
území lze ve smyslu uvedeného členění zařadit rámcově do typu (A -). 
 
Zvláště chráněná území, přírodní rezervace, památky a parky 

 Lokalita pro posuzovaný záměr výstavby Parku R6 v Jenči 
nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu 
ustanovení § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, 
přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 

Nenachází se rovněž v žádném území typu chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). ani v ochranném pásmu vodního 
zdroje. 
 V  širším okolí staveniště a obce Jeneč se vyskytují některá chráněná 
území, která však v žádném případě nebudou posuzovanou výstavbou 
dotčena. 
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 Jednotlivé segmenty ÚSES a možnosti jejich ovlivnění posuzovanou 
stavbou jsou podrobně popsány v příslušné kapitole C.II.A.6  a C.III.B. 

Z pohledu  zákona ČNR č. 114 Sb. ze dne 19. února 1992 o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel jsou hodnoceny základní 
skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna. 

Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména 
intenzitou zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a 
komunikací a pod.) a přírodními podmínkami tohoto území.  

Území obce Jeneč leží v nevelké vzdálenosti od západního okraje 
hlavního města Prahy. Poloha obce v silně urbanizovaném zázemí města 
Prahy v prostoru jedné z významných urbanizačních os Praha – Karlovy Vary 
a navíc v těsné blízkosti důležitých dopravních tras – silnice první třídy I/6 a 
budoucí rychlostní komunikace R6 i blízkost expresního silničního okruhu 
kolem Prahy, činí z  obce Jeneč potenciálně velmi zajímavou lokalitu, která 
bude mít nejpozději v roce 2010 přímé napojení na tento expresní okruh a 
tím i na ostatní dálniční síť. Směrem na západ pak rychlostní komunikace R6 
umožní velmi rychlé spojení s bezproblémovým přímým výjezdem 
z komerčního parku mimo obytnou zástavbu. 

Ráz krajiny je v této části území určován postupně se měnícím 
poměrem zemědělského a komerčního využití, při čemž blízkost hlavního 
města a dobré dopravní napojení po silniční síti i městskou hromadnou 
dopravou (konečná stanice metra Zličín) jednoznačně vede k rostoucímu 
podílu urbanizovaných ploch. Významná je rovněž velmi intenzívní obytná 
výstavba převážně rodinných domků a tato „satelitní městečka“ vznikají 
v katastrech prakticky všech obcí kolem Prahy. V daném území, v blízkosti 
navrhované lokality pro výstavbu R6 Parku, lze jmenovat zejména rozsáhlou 
obytnou zástavbu v Hostivicích, Tento proces bude pokračovat, jak je dobře 
patrno i z územních plánů Jenče i okolních obcí. Prakticky jediným limitujícím 
prvkem pro obytnou výstavbu v daném území je existence ochranného 
hlukového pásma letiště Praha Ruzyně, které vymezuje zóny nevhodné pro 
bytovou výstavbu S ohledem na optimální rozvoj daného území v širším 
smyslu je třeba najít vhodný kompromis mezi obytnou zástavbou a ostatní 
výstavbou tak, aby nedocházelo k nežádoucím ínterferencím a aby současně 
byla zachována schopnost přirozené regenerace krajiny. Toho je možno 
dosáhnout udržením a posílením jednotlivých prvků územního systému 
ekologické stability krajiny, vytvářením zelených ploch, vysazováním dřevin a 
rovněž i tvorbou a obnovením zaniklých vodních ploch, kterých je v daném 
území značný nedostatek.  

Je třeba si uvědomit, že v tak těsné blízkosti Prahy se tlakům na 
komerční zástavbu prakticky nelze ubránit, ale je třeba ji vhodným způsobem 
regulovat a umísťovat na plochy, které pro obytnou zástavbu nejsou vhodné. 
Jednou z takových ploch je právě zvolená lokalita ležící v těsné blízkosti 
železniční trati (z části přímo v ochranném pásmu trati ČD), v blízkosti 
frekventované komunikace a zejména v ochranném pásmu vzletové a 
přistávací dráhy. 
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V širším měřítku je možno konstatovat, že ekologická zátěž daného 
území západně od Prahy je v některých částech relativně nízká a toto území 
je využíváno jak k obytné zástavbě, tak i k rekreačním účelům – zejména 
oblasti směrem na Beroun a Rakovník, takže slouží i jako rekreační zázemí 
hlavního města Prahy. 

 
Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

Území, v němž má být navrhovaná stavba realizována, je dosud 
převážně zemědělskou oblastí. Tím je dána i kvalita přírodních zdrojů. 
Sousedství hlavního města Prahy však stále více a zásadněji ovlivňuje 
charakter území. Především hustá dopravní síť silnic a nadprůměrná 
urbanizace včetně výstavby rozsáhlých komerčních zón  jsou limitujícími 
faktory pro tvorbu a ochranu krajiny. V této souvislosti se postupně 
významně mění i způsoby využívání zbývající zemědělské půdy. 

Z tohoto hlediska musí být kladen obzvláště velký důraz na udržení 
schopnosti regenerace přírodních zdrojů, k čemuž významně přispívá i 
regionální systém ekologické stability, v němž byl vytýčen rámec pro 
zpracování lokálních systémů.. 

Lze tedy říci, že schopnost regenerace přírodních zdrojů zůstává 
zachována a je nutno vytvářet podmínky pro co nejúčinnější ochranu 
životního prostředí zejména před negativními vlivy dopravních staveb (hluk, 
emise). Toho lze dosáhnout především budováním ochranných 
protihlukových valů a zelených pásů podél komunikací i na rozhraní mezi 
komerčními a obytnými plochami. S těmito opatřeními se počítá i v případě 
R6 Parku, a to zejména podél východní hranice lokality Parku R6, kde bude 
vybudován zemní val a pás izolační zeleně (lesopark). Tato opatření slouží 
jak pro ochranu přírody, tak i pro ochranu obyvatelstva před hlukem a 
emisemi z dopravy. 

Vlastní záměr investora provést výstavbu komerčního areálu R6 Parku 
bude mít z hlediska ochrany životního prostředí pouze relativně malý 
negativní vliv a lze konstatovat, že na kvalitu a schopnost regenerace 
přírodních zdrojů bude mít pozitivní vliv. Toto zdánlivě paradoxní tvrzení lze 
podložit faktem, že více než 30 % vlastní plochy areálu bude zaujímat zeleň 
a další zelené plochy budou vytvořeny na okolních obecních pozemcích, a to 
včetně vodních ploch, lesoparku a dalších přírodě blízkých prvků. Podle 
připravované studie, která byla jedním z hlavních podkladů pro zpracování 
tohoto oznámení, dojde k v areálu k vytvoření několika vodních ploch, které 
budou sloužit jako retenční nádrže pro dešťové vody areálu. Vznik vodní 
plochy lze hodnotit jednoznačně pozitivně, a to zejména s přihlédnutím 
k tomu, že v okolí retenční nádrže a navazující izolačnní zeleně a lesoparku 
investor vybuduje veřejně přístupnou zeleň s parkovou úpravou (cestičky, 
lavičky a pod.), Tento park bude sloužit převážně místním obyvatelům Jenče. 
Jak již bylo uvedeno, podél východní hranice areálu bude vybudován terénní 
val osázený zelení – lesopark, zahrnutý již do územního plánu. Jeho účelem 
bude akusticky a pohledově oddělit areál od okolí a přispěje tak k jeho 
začlenění do krajiny. Tento výrazný pruh zeleně spolu s izolačním pásem 
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podél severní hranice areálu u železniční trati a s dalšími rozsáhlými 
plochami zeleně podél páteřní komunikace a v jižní části areálu rovněž 
přispěje ke zvýšení regeneračních schopností dané krajiny. 

Skladová technologie a zařízení pro nerušící výrobu (montáž, balení a 
pod.) bude instalována do celkem 8 nových univerzálních hal, které budou 
vystavěny bez nutnosti zásahů do stávající zeleně (jedná se o bývalé pole 
s pouze minimem porostů – viz biologický průzkum). Navíc, po dokončení 
výstavby celého areálu, dojde i k realizaci navržených sadových úprav, které 
budou součástí projektové dokumentace a v jejich rámci bude vysazeno větší 
množství stromů a keřů, jejichž sortiment bude vybrán s ohledem na dané 
stanoviště. 

Schopnost regenerace přírodních zdrojů reprezentovaných zelenými 
plochami a pásy bude zachována a výsadbou vhodných a dané lokalitě 
blízkých druhů bude posílena. 
 
 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Z tohoto hlediska není na území uvažovaném pro výstavbu žádný z 
uvedených zájmů reprezentován. Na místě staveniště je zemědělská půda a 
nejsou k dispozici žádné údaje ani záznamy o tom, že by se zde v minulosti 
vyskytovaly nějaké stavby.  

Celé území obce však leží v oblasti s možným výskytem 
archeologických nálezů, a proto bude při zásazích do území v případě 
jakýchkoliv nálezů tohoto druhu proveden záchranný archeologický průzkum.   

Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu 
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči.  

První historické záznamy o Jenči se datují rokem 1115, kdy náležela 
ke klášteru kladrubskému, r. 1253 ke křižovnickému s červenou hvězdou. 
Své jméno obdržela obec od Jenče, což je jméno osoby mužské, jako náš 
Jan. Bývaly zde dvě tvrze a několik dvorů, čímž se vysvětluje, že v dávných 
časech nebyla tato tvrz v držení jedné vrchnosti. Později zde vynikly dva 
dvory, které byly spojeny v jeden celek v polovině 16. století. 

V první polovině 13. století patřila celá ves klášteru Kladrubskému, 
neboť od roku 1239 se řadí Jeneč  v kraji Pražském mezi statky potvrzenými 
papežem Řehořem IX. témuž klášteru. Ještě v tomto století roku 1253 dostal 
se Jeneč v Rakovnicku v držení řádu křižovníků s červenou hvězdou od krále 
Václava I. 

Král Přemysl Otakar II daroval malostranským měšťanům všechnu 
půdu v Unhošti a Jenči, pokud nebyla majetkem těch, kteří zde již byli usedlí. 
Malostranští užívající tohoto daru káceli lesy kolem Unhoště a Jenče, 
obdělávali půdu a sami se zde usazovali. Jeneč od té doby závisela ve 
věcech soudních a hospodářských na městské radě malostranské, která zde 
potvrzovala rychtáře a konšele.  
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V době válek husitských (1418 – 1434) patřila tvrz Jenečská 
Prokopovi z Rakovníka. V první polovině 16. století náležela tato část Jenče 
Šebestyánovi Plánskému ze Sceberku. V dalším období měnily statky 
jenečské velmi často své vlastníky, až v devatenáctém století se panství 
stalo osobním vlastnictvím panující habsburské rodiny. V roce 1918 byl 
poslednímu rakouskému císaři Karlu I. majetek československou vládou 
konfiskován a zestátněn. Po prohlášení samostatnosti 28. října 1918 byly 
statky zabrány  vládou a prohlášeny podle zákona z 12. srpna 1921 
majetkem  Československého státu. V devadesátých letech minulého století 
byl Státní statek Jeneč privatizován. 

Z kulturních památek v Jenči stojí za zmínku rozsáhlý hospodářský 
dvůr ze 17.století s pískovcovým barokním rustikovaným portálem, průjezd je 
sklenut valeně a křížově, v patře jsou některé místnosti sklenuty křížovou 
klenbou. Součástí areálu i bývalý pivovar (pivo se zde vařilo od roku 1635 
do roku 1949) a č.p. 21 (bývalá pošta) - barokní z roku 1770, v přízemí s 
valenými klenbami.  

 
 
Území hustě zalidněná 

V případě navrhované stavby se jedná o lokalitu umístěnou na 
současných zemědělských pozemcích západně od zástavby obce Jeneč a 
Nejedná se o území hustě zalidněné, v okolí zájmové lokality se vyskytuje 
obytná zástavba rodinných domků a probíhá zde rovněž výstavba nová, a to 
v pásu podél východní hranice areálu (severně od silnice I/6 – Karlovarské. 
Tato zástavba bude od R6 Parku oddělena širokým pruhem izolační zeleně a 
terénním valem. 

Obec Jeneč, na jejímž území je navrhována výstavba areálu Parku 
R6, má katastrální výměru 7,33 km2 a žije zde 1 053 obyvatel (údaj z roku 
2005). V Praze a pražské aglomeraci a okolí žije cca 2,5 milionu obyvatel, v 
okruhu 100 km celkem 4,5 milionu obyvatel.  

Obec patří do Středočeského kraje, okresu Praha – západ. Pověřenou 
obcí jsou Hostivice, kde je rovněž stavební úřad. Obcí s rozšířenou 
pravomocí jsou Černošice,  

Jeneč sousedí na východě s Hostivicemi, na severu s Hostouní, na 
západě s Pavlovem a na jihozápadě s Červeným Újezdem. 

Jeneč leží 15 km západně od centra hlavního města Prahy, prakticky 
5 km od okraje hlavního města. 

V obci sídlí několik firem, z nichž největší je Hödlmayr Logistics CR, 
a.s., který působí na českém trhu již od roku 1992. Provozuje logistické 
centrum a zajišťuje mimo jiné vnitrostátní a zahraniční přepravu osobních 
automobilů a celní sklad. Jeho areál se nachází v severní části obce u 
železniční trati a je napojen na železniční vlečku.  
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Území, na kterém se má uskutečnit výstavba nového komerčního 
areálu R6 Parku leží podle schváleného územního plánu sídelního útvaru 
Jeneč v zóně pro nerušící výrobu a sklady.  

  

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení  
Dané území je v současné době zatěžováno především silniční 

dopravou, která se negativně projevuje zejména v místech, kde 
frekventované komunikace procházejí nechráněnou obytnou zástavbou. 
V daném případě se jedná zejména o silnici první třídy I/6 Praha – Karlovy 
Vary (v Jenči Karlovarská ulice) a dále o silnici II/201 (v Jenči Lidická ulice). 
Současná intenzita dopravy na těchto komunikacích představuje pro obec 
neúměrnou zátěž jak hlukem, tak i zplodinami z výfukových plynů. Tento fakt 
je navíc podtržen vysokým podílem nákladní dopravy. Z převážné části se 
jedná o tranzitní dopravu, která obcí projíždí proto, že neexistuje obchvat, 
který by tuto dopravu odvedl mimo obytné území. 

Kromě hluku a škodlivin z automobilové dopravy je území Jenče 
zatěžováno i hlukem a zplodinami z leteckého provozu, a to zejména na 
přistávací a vzletové dráze, která prochází v blízkosti severozápadního 
okraje obytné zástavby obce, a to v místě budoucího areálu Parku R6.   

Proto by v daném území neměly být realizovány stavby s výrazně 
negativním vlivem na životní prostředí. Komerční areál s vysokým podílem 
zeleně, izolovaný od obce lesoparkem a další izolační zelení, vybavený 
nízkoemisními plynovými spotřebiči pro vytápění a s dopravním napojením 
důsledně vedeným dopravními trasami mimo obytnou zástavbu je příkladem 
areálu, který je řešen důsledně ekologicky, a jeho negativní vlivy na kvalitu 
životního prostředí jsou i přes jeho poměrně velkou plochu minimální.  

 
Staré ekologické zátěže 

Pro výstavbu areálu R6 Parku byl zvolen původně zemědělský 
pozemek západně od obce Jeneč. Investor nechal v předstihu zpracovat 
posudek kontaminace, aby bylo známo, zda půda nebo voda v tomto území 
není v důsledku minulých aktivit znečištěna cizorodými látkami. Z výsledků 
tohoto průzkumu vyplynulo, že zeminy ani voda nejsou znečištěny nad míru 
danou platnými předpisy. 

Z výsledků analýz odebraných vzorků vyplývá, že zeminy nejsou 
kontaminovány, resp. obsahy sledovaných látek se pohybují na úrovni 
přirozených obsahů těchto látek. Toto zjištění platí pro sledované složky: 
těžké kovy, nepolární extrahovatelné látky, chlorované uhlovodíky, 
monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované), monocyklické 
aromatické uhlovodíky (halogenované), pesticidy, chlorované alifatické 
uhlovodíky, polychlorované bifenyly, chlorované fenoly a makrosložky. 
Všechny ukazatelé jsou pod kritériem A Metodického pokynu MŽPČR 08/96 
vyjma vzorku ze sondy JE 11 hl. 1,0 – 1,2 m, kde u PCB byl naměřen obsah 
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o něco vyšší než je kritérium A. Nedosahuje však v žádném případě limitu B, 
a proto jej též hodnocen jako neznečištěný. 

Stejné hodnocení, tedy že zeminy nejsou kontaminovány, platí i v 
případě, že budeme uvažovat a porovnávat naměřené obsahy s vyhláškou 
MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Zeminy nepřekračují maximálně přípustné 
hodnoty rizikových prvků v půdě ani nepřekračují hodnoty přípustného 
znečištění půdy některými škodlivými látkami ohrožující existenci 
živých organizmů. I když je zřejmé, že území přestane sloužit zemědělským 
účelům, může toto vyjádření sloužit k pravděpodobné charakteristice okolní 
zemědělské půdy mimo zájmové území. 

Při porovnání výsledku analýzy podzemní vody s limity Metodického 
pokynu vyplývá, že podzemní voda není zásadně znečištěna. Mírně 
zvýšený obsah amonných iontů, fluoridů, hliníku a barya je přiměřený a 
pouze mírně převyšuje limit A – hodnoty přírodního pozadí. O něco vyšší 
hodnoty byly zjištěny u obsahu dusitanů a chloridů. Obsah dusitanů je mírně 
nad limit B, obsah chloridů nad limit C Metodického pokynu. V této 
souvislosti lze konstatovat, že zvýšené obsahy dusitanů a chloridů mohou 
souviset se zemědělskou činností v širším okolí zájmové lokality, či mají 
původ v samotném horninovém prostředí. Není vyloučen též zásak, 
způsobený zimní údržbou komunikace. Zjištěný obsah chloridů je poměrně 
častý v podzemních vodách ať v městském prostředí či ve volné přírodě. 
Ostatní kvantifikovatelné složky včetně NEL, uhlovodíků, těžkých kovů, 
pesticidů, polyaromátů, PCB jsou nízké a nedosahují ani limitu A. 

Vzhledem k výše popsanému znečištění u dvou položek, které je navíc 
vázáno na makrosložky, nepovažujeme za nutné provádět jakýkoliv 
sanační zásah. Doporučujeme však průběžně monitorovat kvalitu vody v 
připraveném hydrovrtu. 

 

Extrémní poměry v dotčeném území 
Žádné  extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.  
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C.II CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
C.II.1 Ovzduší a klima 
 
1) Klima                                                                                             
 Nejvýznamnější klimatické charakteristiky, které je zapotřebí vzít 
v úvahu, jsou teplota vzduchu, sluneční záření, srážková činnost a vlhkost 
vzduchu, vítr, jeho směr, rychlost a výskyt bezvětří. Průměrné roční hodnoty 
v dané lokalitě jsou z období 1961-2000.  

Pozemek pro navrhovaný R6 Park v Jenči leží v nadmořských výškách 
těsně pod 400 m n.m. Řešené území patří do okrsku mírně teplého, mírně 
suchého s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota je lehce pod 8°C, 
průměrný roční úhrn srážek je asi 500 mm.  

 Území se nachází v oblasti s klimatem rovin s následujícími 
parametry: 

Dle "Atlasu podnebí ČSR" je území obce Jeneč, na jejímž území rozhraní 
je předmětný areál situován, řazeno do okrsku B2 – mírně teplého,  mírně 
suchého, převážně s mírnou zimou. 

 Této pozici odpovídají následující základní charakteristiky: 

 

Průměrný počet letních dnů v roce 40 – 50 

Průměrný počet ledových dnů v roce 30 - 40 

Průměrný počet mrazových dnů 100 - 110 

Průměrný počet dnů se srážkami 1,0 mm a více 
v roce 

90 

Průměrný počet dnů se srážkami 10,0 mm a více 
v roce 

12,5 

Průměrný počet dnů se sněžením v roce 30 – 40 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 
v roce 

40 

Relativní četnost směrů a síly větru v létě převládají Z a SZ větry, 
dále JZ a S 

Relativní četnost směrů a síly větru v zimě převládají Z a JZ větry, 
SZ a J 

Průměrný počet jasných dnů v roce 40 – 50 

Průměrný počet zamračených dnů v roce 120 – 130 

Průměrný roční úhrn srážek 533 mm 
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Průměrné trvání slunečního svitu 1 600 hodin 

Průměrná teplota vzduchu 8 - 9 °C 

 Klimatické a rozptylové podmínky v území závisí především na 
členitosti území a tvaru terénu, dále na větrných podmínkách a konečně na 
podmínkách stability ovzduší. Sklon a charakter aktivního povrchu velmi 
ovlivňují průběh místní cirkulace v přízemní vrstvě ovzduší do výšky 20 m 
nad zemí. 

 Terén posuzovaného území Jenečsko-Hostivicka je v podstatě 
rovinný, pouze v některých místech lehce zvlněný. 

V posuzovaném území v oblasti otevřené k západu bez větších 
terénních překážek lze očekávat velmi dobré ventilační poměry s průměrnou 
rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3.6 m/s.. Z údajů celkové větrné 
růžice vyplývá, že nejčetnější proudění v území jsou větry směru ZJZ, 
následované směry JZ  a Z . Naproti tomu nejméně četné jsou větry ze 
směru VSV. Orografie terénu umožňuje velmi dobré provětrání dané oblasti. 

Z větrné růžice, která je uvedena v následující tabulce, vyplývá, že 
v daném území převládají jihozápadní a západní větry (celkem přes 35 %), 
vysoký podíl mají rovněž větry severní, minimální podíl pak mají větry 
vanoucí z východních směrů. 
 

S SV V JV J JZ Z SZ celkem 
16,71 6,86 9,44 9,63 10,88 18,24 17,35 10,89 100 

Četnost bezvětří (calm) je rozpočítána do I.třídy rychlosti větru podle 
četnosti směru. čísla vyznačují četnost směru větru v procentech 
 
 
2) Kvalita ovzduší 

Oblast Jenče, stejně jako celý okres Praha – západ, patří k oblastem 
se zhoršenou kvalitou ovzduší.. Celková úroveň kvality životního prostředí, 
hodnocená syntézou sedmi faktorů hygienické vhodnosti (SO2, polétavý 
prach, jiné plynné škodliviny, zápach zemědělského a průmyslového původu, 
hluk z pozemní a letecké dopravy) a dvou vybraných faktorů pohody 
(krajinářská hodnota, ohrožení vegetace imisemi) byla hodnocena  jako 
prostředí narušené, tj. III. třídou kvality. Na zhoršených podmínkách se 
značnou měrou podílí kvalita ovzduší. 

 Bezprostředně v řešené oblasti není umístěna měřicí stranice kvality 
ovzduší. Pro popis kvality ovzduší byly proto převzaty modelové hodnoty, 
zpracované s využitím výsledků automatizovaného imisního monitoringu a 
modelových výpočtů. 

Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě: 
Z hlediska stávajícího imisního zatížení lze konstatovat následující: 

Zásadní vliv na imisní zatížení má automobilová doprava po komunikaci E48 
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I/6 vedoucí jak přes obec Jeneč, tak i okolo uvažovaného komerčního centra.  
Imisní zatížení v lokalitě je významné a podél předmětné komunikace za 
stávajících podmínek hraničí s imisními limity. Lze konstatovat, že jakákoli 
investice, které odvede automobilovou dopravu mimo obec, bude 
prospěšná. 

Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 jsou současné 
vypočtené koncentrace v místě plánované výstavby na úrovni do 200 µg/m3, 
což odpovídá imisnímu limitu. Přímo v Jenči jsou koncentrace ještě vyšší a to 
na úrovni cca do 220 µg/m3. Doba překročení imisního limitu v Jenči je dle 
výpočtu cca 3 hodiny za rok, což vhledem k povoleným 18 hodinám 
znamená, že i přes překročení limitní koncentrace je imisní limit dodržován.  

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 za stávajícího 
stavu dosahují ¾ platného imisního limitu a jsou okolo 30 µg/m3. 

Škodlivina VOC nemá platný imisní limit a proto je potřeba vypočtené 
koncentrace brát jako spíše informativní. Nejvyšší vypočtené maximální 
hodinové koncentrace dosahují hodnot na úrovni do 150 µg/m3. A to jak 
v Jenči, tak i v území výstavby areálu R6 Parku. 

Průměrné roční koncentrace pak dosahují hodnot na úrovni do 6 
µg/m3, a to jak v Jenči, tak i v místě výstavby areálu. 

Z hlediska benzenu lze konstatovat, že automobilová doprava je 
zásadním zdrojem této škodliviny v ovzduší. Nicméně benzen jako škodlivina 
působí problém ve velkých městech a ne na periferii velkých měst. Tato 
skutečnost je dána především uvolňováním benzenu při pomalé jízdě 
automobilů (jak vyplývá s emisních faktorů). 

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace benzenu se v Jenči a 
okolí pohybují na úrovni do 2 µg/m3, což představuje za stávajících podmínek 
cca ½ platného imisního limitu 5 µg/m3. 

V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity základních 
škodlivin. Areál R6 Parku bude středním zdrojem těchto škodlivin, a to díky 
svým vytápěcím zdrojům (plynovým kotelnám s kotli s nízkoemisními hořáky), 
automobilové dopravě a čerpací stanici pohonných hmot. Kromě těchto 
uvedených zdrojů nebude areál jiným zdrojem škodlivin. 
 

imisní limit [µg.m3] 

roční 

 
škodlivina hodinový 

zdraví lidí ekosystémy 

Oxidy dusíku -  30 

oxid dusičitý 200 - 40 

oxid uhelnatý 10 000**) - - 

PM10 50 40, resp. 20*) - 

*) od 1.1.2011   **) osmihodinová hodnota 
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C.II.2  Voda 
Povrchové vody 

Území bývalého okresu Praha - západ spadá do povodí Vltavy.  Ta je 
také hlavním a největším tokem, který daným, územím protéká. Údolí Vltavy 
je však od lokality pro výstavbu areálu R6 Parku poměrně vzdáleno.  

 Vodohospodářský potenciál povrchové vody je průměrný, 
vodohospodářský potenciál podzemní vody je velmi nízký. Zájmové území se 
nenachází na území chráněných oblastí přirozené akumulace vod ani v 
chráněných vodárenských oblastech (OP I. nebo II. stupně).  

Vlastním zájmovým územím, v němž se stavební pozemek pro 
navrhovanou výstavbu nového komerčního areálu R6 Parku nachází,  
neprotéká žádný  vodní tok. 

 V zájmovém území ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí 
stojaté povrchové vody - rybníky ani vodní nádrže a podobně. Nejbližší 
povrchové stojaté vody jsou Hostivické rybníky.  

 Zájmové území se nachází v povodí Jenečského potoka, který je 
levostranným přítokem Vltavy. Tento potok není klasifikován jako vodárenský 
ani jako vodohospodářsky významný tok. Základní parametry udává 
následující přehled.  

Jenečský potok: 
Hydrologické číslo povodí:  1-12-02-003 

V profilu:     cca 300 m pod mostkem,  pod obcí Jeneč 

Plocha povodí (A) v km2:  9,850 

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (Pa) v mm:  562 

Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) v l.s-1:   29,0 

Třída znečištění:    IV. 

M-denní průtoky (Qmd) v l.s-1: 
 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

Qm 65 47 37 31 25 21 18 15 12 9,5 6,5 3 0,5 

 
Jenečský potok má dvojí vazbu na předmětný areál: do tohoto 

potoka je zaústěna vyčištěná voda z čistírny odpadních vod (ČOV( v Jenči, 
do níž budou splaškovou kanalizací vedeny vody z R6 Parku. Dále tam bude 
vyveden přepad z retenčních nádrží parku, při čemž bude zabezpečen řízený 
odtok těchto vod podle požadavků vodohospodářského orgánu. 
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Podzemní voda 
Na zájmovém území pro navrhovanou výstavbu areálu R6 Parku byl 

proveden firmou PÚDIS hydrogeologický průzkum. Z jeho závěrů uvádíme: 
generelně lze podzemní vodu v zájmovém území řadit ke dvěma typům: 

• podzemní voda v prostředí s průlinovou propustností v pokryvných 
sedimentech 

• podzemní voda v prostředí s puklinovou propustností v horninách 
skalního podloží 

Uvedené rozdělení je pouze schematické a neodpovídá přesně 
všeobecným zákonitostem poměrů v zájmovém území. Hydrogeologické 
poměry jsou ve skutečnosti mnohem složitější, podzemní voda jednotlivých 
obzorů navzájem komunikuje a souvisí též s horizontem podzemní vody 
skalního podloží. 

Podzemní voda v kvartérních pokryvech – eolických a deluviálních 
– nebyla průzkumnými sondami zastižena. 

Podzemní voda v horninách skalního podloží představuje prostředí 
s puklinovou propustností. Hydrogeologické poměry v horninách svrchní 
křídy jsou značně ovlivněny jejím vývojem. Horniny zde neleží na 
subhorizontální parovině, protože postupně transgredovaly na zmenšující se 
ostrov. Hydrogeologické poměry zde proto nebudou stálé, ale mohou se 
podle místního vývoje měnit. Horizont podzemní vody byl zjištěn 
průzkumným hydrogeologickým vrtem HJE-13 v hloubce 11,40 m. Pro malou 
infiltrační oblast nepředpokládáme vysoké vydatnosti. 

V poměrně suchém a teplém klimatu s ročním úhrnem srážek 450 – 
500 mm s červencovým průměrem teplot kolem 19°C se místně jen zvolna 
obnovují zásoby podzemních vod. 

Při vsakovacích zkouškách provedených v rámci hydrogeologického 
průzkumu bylo prošetřeno: 

• zda horninové prostředí je schopno pojmout normové množství 
dešťových vod stanovené výpočtem, 

• zda je navržené řešení v souladu s normovými hodnotami a 
propustností prostředí, 

• zda nedojde k negativnímu ovlivnění sousedních nemovitostí. 

Výsledky vsakovacích zkoušek potvrdily, že horninové prostředí je 
bezpečně schopné pojmout vypočtená množství vod. Cenomanský 
kolektor má vysokou schopnost tvorby a akumulace podzemních vod a má 
velmi příznivé filtrační parametry. Ovlivnění hladiny v okolí se 
nepředpokládá, neboť turonský izolátor tvoří nepropustný strop, který 
vydatně brání kontaminaci z povrchových zdrojů. Znemožňuje též vzestup 
hladiny při vsaku do výšky, která by mohla jakkoliv obtěžovat sousední 
objekty. 
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Průzkum kontaminace vody 
V rámci hydrogeologického průzkumu byl proveden i průzkum 

kontaminace (podrobněji v následující kapitole C.II.3. Při porovnání výsledku 
analýzy podzemní vody s limity Metodického pokynu vyplývá, že podzemní 
voda není zásadně znečištěna. Mírně zvýšený obsah amonných iontů, 
fluoridů, hliníku a barya je přiměřený a pouze mírně převyšuje limit A – 
hodnoty přírodního pozadí. O něco vyšší hodnoty byly zjištěny u obsahu 
dusitanů a chloridů. Obsah dusitanů je mírně nad limit B, obsah chloridů nad 
limit C Metodického pokynu. V této souvislosti lze konstatovat, že zvýšené 
obsahy dusitanů a chloridů mohou souviset se zemědělskou činností v širším 
okolí zájmové lokality, či mají původ v samotném horninovém prostředí. 

Není vyloučen též zásak, způsobený zimní údržbou komunikace. 
Zjištěný obsah chloridů je poměrně častý v podzemních vodách ať v 
městském prostředí či ve volné přírodě. 

Ostatní kvantifikovatelné složky včetně NEL, uhlovodíků, těžkých 
kovů, pesticidů, polyaromátů, PCB jsou nízké a nedosahují ani limitu A. 

 

Pitná voda 
Pitná voda bude pro potřeby areálu odebírána z veřejného vodovodu 

obce Jeneč.  
 
 
C.II.3  Půda 

Na daném území lokality pro navrhovanou výstavbu komerčního 
areálu ještě nebyl proveden pedologický průzkum. V celé širší oblasti se 
vyskytují kvalitní a intenzívně zemědělsky obdělávané půdy o poměrně velké 
mocnosti. 

V zájmovém území je zemědělské půda zastoupena černozemí 
degradovanou na spraši. Je to hluboká půda, středně těžká. Humózní 
horizont je tmavě šedé barvy, jílovitohlinitého zrnitostního složení s jemně 
písčitou příměsí. Jeho mocnost je cca 40 cm. Zde přechází v okrově hnědou 
vápnitou spraš. Z agronomického hlediska se tato půda řadí k velmi kvalitním 
zemědělským půdám. 

Provedený hydrogeologický průzkum byl zaměřen na zjištění úložných 
a hydrogeologických poměrů a na zjištění, zda půda a vody nejsou 
kontaminovány z dřívější činnosti. 

V rámci geologického průzkumu bylo zjištěno, že půdní horizont - 
recent - pokrývá celé zájmové území a je tvořen humózní hlínou, místy jemně 
písčitou, převážně tuhé konzistence s mocností od 0,10 do 0,40 m. Podle 
ČSN 73 1001 je klasifikujeme tř. O. Podle ČSN 73 3050 převážně tř. 2. 

V rámci průzkumu kontaminace byly odebrány vzorky zemin jednak z 
vrtů (14 vzorků) a jednak z podpovrchové úrovně (7 vzorků) v sedmi 
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segmentech, na které bylo území rozděleno (viz. příloha č.5). Vzorek 
podzemní vody byl odebrán v hydrovrtu HJE 13. 

Odběry vzorků byly realizovány ve dnech 9.11.2005 a 12.1.2006 

Laboratorní práce byly provedeny do 24.11.2005 a do 20.1.2006. 

Pro vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek byl použit Metodický 
pokyn MŽP ČR (08/1996) – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Vrty 
byly vrtány jednoduchými jádrováky osazenými roubíkovými korunkami v 
řezných průměrech 220 mm a 175 mm až do konečné hloubky. V případech 
nízké stability stěny vrtu byla použita technologie ochranné zavrtávané 
kolony jádrovek průměr 216 mm (průběžné pažení) se současným 
předvrtáváním – průměr 175 mm. Veškeré vrtání bylo prováděno bez použití 
vrtného výplachu (tzn. na sucho). 

Hydrovrt HJE 13 byl vystrojen PE tlakovou pažnicí (zárubnicí) průměr 
125 mm. Jednotlivé díly výstroje jsou spojeny ocelovými nátrubky a vruty.  

Odběry zemin byly provedeny standardním způsobem, a to: 

- nerezovou lopatkou ze vzorkovacích beden byl vzorek přenesen do 
plastových sáčků a skleněných nádob. Vzorky byly uloženy do chladicího 
boxu a neprodleně odvezeny do akreditované laboratoře. 

- vzorek podzemní vody byl odebírán pomocí vzorkovacího zařízení Bailer. 
Voda byla přelita do skleněných a plastových lahví a v chladicím boxu 
převezeny urychleně do akreditované laboratoře. Úprava a konzervace byla 
provedena chladem a CN (kyanidy) stabilizátorem KOH. 

V rámci průzkumu kontaminace byly odebrány vzorky zemin jednak z 
vrtů (14 vzorků) a jednak z podpovrchové úrovně (7 vzorků) v sedmi 
segmentech, na které bylo území rozděleno. Vzorek podzemní vody byl 
odebrán v hydrovrtu HJE 13. 

Odběry vzorků byly realizovány ve dnech 9.11.2005 a 12.1.2006 

Laboratorní práce byly provedeny do 24.11.2005 a do 20.1.2006. 

Pro vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek byl použit Metodický 
pokyn MŽP ČR (08/1996) – Kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Vrty 
byly vrtány jednoduchými jádrováky osazenými roubíkovými korunkami v 
řezných průměrech 220 mm a 175 mm až do konečné hloubky. V případech 
nízké stability stěny vrtu byla použita technologie ochranné zavrtávané 
kolony jádrovek průměr 216 mm (průběžné pažení) se současným 
předvrtáváním – průměr 175 mm. Veškeré vrtání bylo prováděno bez použití 
vrtného výplachu (tzn. na sucho). 

 

Výsledky vybraných ukazatelů u zemin a jejich porovnání s kritérii MŽP 
ČR (08/1996) 
* - kritéria A odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v 
přírodě. Pokud kriteria A nejsou překročena, nejedná se o znečištění, ale o 
přirozené obsahy sledovaných látek. 
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** - kritéria B – uměle zavedená kritéria, která jsou pro sledované látky dané 
přibližně aritmetickým průměrem kritéria A a C. Překročení kritéria B se 
posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a 
jednotlivé složky životního prostředí. Překročení kritérií B vyžaduje 
předběžně hodnotit rizika plynoucí ze zjištěného znečištění, zjistit jeho zdroj 
a příčiny a podle výsledků rozhodnout o dalším průzkumu či zahájení 
monitoringu. 

Překročení kritérií C představuje znečištění, které může znamenat 
významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. 
Závažnost rizika může být potvrzena pouze jeho analýzou. 

Překročení limitu C vyžaduje realizaci sanačních prací. 

Průmyslově-obchodní využití – využití území, při kterém jsou nebo 
mohou být pracovníci nebo jiné osoby vystaveny působením kontaminantů 
při výrobní nebo obchodní činnosti. Při tomto využití se předpokládá, že 
může dojít k časově omezenému kontaktu s kontaminovanou zeminou a 
podzemní vodou. 

Zeminy 
Výsledky analýz odebraných vzorků zemin nejsou kontaminovány, 

resp. obsahy sledovaných látek se pohybují na úrovni přirozených obsahů 
těchto látek. Toto zjištění platí pro sledované složky: těžké kovy, nepolární 
extrahovatelné látky, chlorované uhlovodíky, monocyklické aromatické 
uhlovodíky (nehalogenované), monocyklické aromatické uhlovodíky 
(halogenované), pesticidy, chlorované alifatické uhlovodíky, polychlorované 
bifenyly, chlorované fenoly a makrosložky. Všechny ukazatelé jsou pod 
kritériem A Metodického pokynu MŽPČR 08/96 vyjma vzorku ze sondy JE 11 
hl. 1,0 – 1,2 m, kde u PCB byl naměřen obsah o něco vyšší než je kritérium 
A. Nedosahuje však v žádném případě limitu B a proto jej též hodnotíme jako 
neznečištěný. 

Stejné hodnocení platí – zeminy nejsou kontaminovány – v případě, že 
budeme uvažovat a porovnávat naměřené obsahy s Vyhláškou č. 13/1994 
Sb. MŽP ČR, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. Zeminy nepřekračují maximálně přípustné hodnoty rizikových 
prvků v půdě ani nepřekračují hodnoty přípustného znečištění půdy 
některými škodlivými látkami ohrožující existenci živých organizmů. I když je 
zřejmé, že území přestane sloužit zemědělským účelů, může toto vyjádření 
sloužit k pravděpodobné charakteristice okolní zemědělské půdy mimo 
zájmové území. 

Poznámka: V případě odvozu zeminy mimo zájmové území se bude 
týkat té skutečnosti, že se již bude nakládat s odpadem – zemina a kamení – 
katalogové č. 17 05 04. V daném případě je nutné postupovat v souladu se 
zákonem o odpadech – zákon č. 106/2005 Sb. (úplné znění zákona 
č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá 
z pozdějších změn), vyhláškou č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
– 504/2004 Sb. a vyhláškou 294/2005 Sb. 
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Voda: 
Při porovnání výsledku analýzy podzemní vody s limity Metodického pokynu 
vyplývá,že podzemní voda není zásadně znečištěna. (viz kapitola C.II.2) 

Závěry průzkumu kontaminace půdy a vody na dotřeném území: 

Vzhledem k výše popsanému znečištění u dvou položek, které je navíc 
vázáno na makrosložky, není nutné provádět jakýkoliv sanační zásah. Je 
doporučeno průběžně monitorovat kvalitu vody v připraveném hydrovrtu. 

 

Stavba areálu R6 Parku je navrhována do lokality, která je podle 
platného územního plánu sídelního útvaru obce Jeneč určena jako 
plocha VS „území nerušící výroby a skladů“.  

Podle výpisu z katastru nemovitostí se budoucí areál R6 Parku 
nachází na následujících pozemcích v k.ú. Jeneč u Prahy :  

 

Číslo parcely Výměra (m2) Druh pozemku Způsob 
navrhovaného využití 

520/1 232 890 orná půda vlastní areál R6 

520/193 187 355 orná půda vlastní areál R6 

520/156 11 977 orná půda vlastní areál R6 + 
izolační zeleň 

Vlastní areál R6 Parku bude podle záměru investora vystavěn na 
pozemcích ve vlastnictví investora č.520/1, 520/193 a 520/156 (u pozemku č. 
520/156 bude část pozemku využita pro vlastní areál, část pro lesopark -  
pozemek bude po dohodě s vlastníkem odkoupen).  

Z hlediska bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) jsou 
pozemky zařazeny dle výpisu z katastru nemovitostí takto (v tabulce pod 
silnou čarou uvádíme i obecní pozemky pro související stavby mimo vlastní 
areál R6 Parku): 

 

Číslo parcely Výměra (m2) Druh pozemku BPEJ 

520/1 232 890 orná půda 41 000 

520/193 187 355 orná půda 41 000 

520/156 11 977 orná půda 41 000 

520/194 19 759 orná půda 41 000 

520/215 1 508 / 5 514 orná půda 22 504 / 41 000 

520/216 1 975 / 25 261 orná půda 22 504 / 41 000 

520/214 4 462 / 17833 orná půda 22 504 / 41 000 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 123 

Vzhledem k tomu, že pozemky jsou součástí zemědělského půdního 
fondu, bude na nich proveden pedologický průzkum, který bude přiložen 
k žádosti o vynětí ze ZPF. 

Skrývka ornice, která se nachází na pozemku, bude provedena dle 
pokynů referátu životního prostředí. 

Předpokládá se, že většina ornice bude po dokončení výstavby 
využita pro ozelenění areálu v souladu se schváleným projektem sadových 
úprav, který bude součástí projektové dokumentace. 

Pozemek je určen pro výstavbu komerčního areálu zahrnujícího 
vlastní skladovací a výrobní haly s administrativními vestavky v modulovém 
uspořádání, centrální objekt služeb, páteřní veřejnou komunikaci, 
vnitrozávodní komunikace a zpevněné plochy, plochy zeleně a retenční 
nádrže – jezírka s veřejně přístupným parkem. Na hranici mezi obcí Jeneč a 
vlastním areálem bude vytvořen terénní val s izolační zelení – lesoparkem. 
Pro uvedené terénní úpravy bude využito větší množství zeminy získané při 
výstavbě hal a komunikací. Ta terén upravený podle projektu terénních úprav 
bude navezena vrstva ornice předepsané tloušťky a budou zde realizovány 
sadové úpravy. 

Z hlediska BPEJ mají půdy na pozemcích pro navrhovanou 
výstavbu následující bonitu: 22 504 a 41 000. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ") je 
charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a 
expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a 
klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž : 

a) klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými 
podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je 
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"), 

b) hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem 
příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, 
subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm 
hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a 
zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí 
číselného kódu, 
c) sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu 
zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí 
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, 

d) skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k 
obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy 
č. 4; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich 
kombinace. 

Vysvětlivky k BPEJ dle vyhlášky MZe č.327/1998 Sb., kterou se 
stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a 
postup pro jejich vedení a aktualizaci (příloha č.2 – charakteristika hlavních 
půdních jednotek): 
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1. číslice = příslušnost ke klimatickému regionu 

2 = klimatický region T2 teplý, mírně suchý, s průměrnou roční teplotou 8 – 
90C, s průměrnými ročními srážkami 500 – 600 mm, pravděpodobností 
suchých vegetačních období 20 – 30, s vláhovou jistotou 2 – 4 

4 = klimatický region MT1 mírně teplý, suchý, s průměrnou roční teplotou 7 – 
8,50C, s průměrnými ročními srážkami 450 – 550 mm, pravděpodobností 
suchých vegetačních období 30 – 40, s vláhovou jistotou 0 – 4 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 

10 =  hnědozemě, (typické, černozemí), včetně slabě oglejných forem na 
spraši; středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem. 

25 = hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na 
opukách a tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými 
vláhovými poměry 

 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým 
stranám 

číslice svažitost expozice 

0 0 – 30 Bez sklonu 

1 3 - 70 Bez sklonu 

2 3 - 70 Jih (JZ – JV) 

4 70 - 120 Jih (JZ – JV) 

5 70 - 120 Sever (SZ-SV) 

6 70 - 120 Jih (JZ – JV) 

 

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

číslice skeletovitost hloubka *) 

0 žádná hluboká 

1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 

4 středně skeletová hluboká až středně hluboká 

8 středně až silně 
skeletovitá 

hluboká až mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou 
nebo silnou skeletovitostí 

BPEJ jsou jednotně vedeny) v číselném a mapovém vyjádření v 
celostátní databázi BPEJ (dále jen "celostátní databáze"), která obsahuje 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 125 

informace o kvalitě půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno 
Ministerstvem zemědělství prostřednictvím odborné organizace, která na 
vyžádání též poskytuje souhrnné informace o BPEJ a jejich účelových 
seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní ochranu půdy a vody, pro 
územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, vytváření 
ekonomických nástrojů v zemědělství a rozvoje regionů. 

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na 
místě. 

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v jeho 
novelizovaných zněních a zaplatit příslušný odvod za odnětí. 

Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých 
kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby. 

 S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití 
ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých 
kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími 
prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem. 

 V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je 
nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 
1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií 
kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 
roky. 

Záměr je navrhován mimo dosah pozemků, určených k plnění funkcí 
lesa. Ochranné pásmo lesa v hodnotě 50 m je tedy dodrženo.  

 Upřesnění z hlediska 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.  bylo dále  provedeno v 
metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 
čj. 00LP/1067/96. 

Hodnocení z hlediska třídy ochrany zemědělské půdy a stupně 
přednosti v ochraně. 

Třídy ochrany zemědělské půdy a soustava stupňů předností v 
ochraně byly vytvořeny v rámci bonifikace československých zemědělských 
půd a přípravy nového zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jako 
účelové agregace bonitovaných půdně-ekologických jednotek pro potřeby 
dokonalejšího působení zejména zákona na ochranu zemědělské půdy. 

 Nové třídy ochrany a stupně přednosti v ochraně vycházejí z 
produkčních tříd hlavních zemědělských plodin, oceněných v cenách, 
přihlížejících k úrovni cen světového trhu. Metodický postup vytváření nových 
tříd ochrany vychází z týchž zásad jako dosavadní kategorizace, založených 
na vyjádření ztráty produkce, která se odnětím půdy nenávratně ztrácí. 
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Radonový průzkum 

 Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými 
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného 
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a může migrovat do objektů 
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na 
produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou 
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s 
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které 
mohou iniciovat karcinomy plic.  

Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří 
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních 
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím. 

V místě kontaktu budova - podloží dochází ke skokové změně tlaku, 
která má na pronikání radonu do budovy významný vliv. Podstatně se také 
při šíření radonu do obytných prostor uplatňuje tzv. komínový efekt (díky 
menší hustotě stoupá teplý vzduch uvnitř domu vzhůru a uvolňuje pro 
chladný půdní vzduch s vyšší hustotou i koncentrací radonu). Z tohoto 
hlediska je třeba klást velký důraz na pečlivé provedení všech 
technologických prostupů pro přívody médií, které narušují celistvost 
základní spáry. 

 Podle mapy radonového rizika Českého geologického ústavu 
Praha.se posuzovaná lokalita nachází v oblasti se středním radonovým 
indexem.  

Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č.307/2002 Sb. se stanoví podle hodnot uvedených  v následující 
tabulce. Bude proveden v rámci zpracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení. 

 

Objemová aktivita   222Rn (kBq/m3) Radonový index 
pozemku Propustnost 

prostředí nízká 
Propustnost 

prostředí střední 
Propustnost 

prostředí vysoká 

1. nízké riziko <  30 <  20 <  10 

2. střední riziko 30 - 100 20 - 70 10 – 30 

3. vysoké riziko > 100 > 70 > 30 

 V případě, že by výsledky radonového průzkumu prokázaly, že 
předmětné parcely v katastrálním území Jeneč mají nízký radonový index, 
nebude nutno provádět technická opatření zamezující průniku radonu do 
objektů, které budou na tomto pozemku stavěny. V případě prokázaného 
středního radonového rizika budou izolace proti pronikání půdního radonu 
provedeny u objektů s pobytem zaměstnanců po dobu delší než 1 000 hodin 
za rok, tedy déle než cca 2,5 hodiny denně. 

Radonový průzkum je v současné době prováděn, z tohoto důvodu 
nejsou výsledky nejsou dosud k dispozici. 
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Na přiložené mapce je oblast Jenečska se zakreslením hranic oblastí 
radonového indexu 1, 2 a 3. 

 

 
 

Z mapky je patrno, že zájmová lokalita podle předpokladů leží 
v oblasti se středním radonovým rizikem. 

Číslice v pravém dolním rohu značí průměrné koncentrace uranu 
v ppm eU na referenčních plochách, respektive získaná z publikovaných 
údajů regionálního geofyzikálního měření. 
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C.II.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Geologické poměry 
Přehled geomorfologického vývoje 

Orograficky náleží zájmové území k Unhošťské plošině, která je 
součástí Pražské plošiny. Z morfologického hlediska prochází trasa navržené 
komunikace přes málo výrazný hřbet ze kterého se území mírně svažuje 
jižním, východním až severovýchodním směrem. Modelaci terénu určila 
transgrese křídového moře, která zarovnala předcenomanský reliéf a 
pokřídová denudace, jež značně snížila mocnost křídové pokrývky. Na 
základní topografické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 se zájmové území 
nachází na listu mapy 12-234 Hostivice, katastrální území JENEČ, okres 
Praha – západ. Nadmořská výška terénu se pohybuje od 370 do 375 m.n.m. 

Navrhovaná komunikace a retenční nádrž jsou součástí navrhované 
infrastruktury v plánované Obchodní a průmyslové zóně, situované do 
západní části obce Jeneč v prostoru mezi silnicí č. 6 Praha – Karlovy Vary a 
železniční tratí Praha - Cheb. 

 

Místní geologické poměry 
Inženýrsko-geologický průzkum v této lokalitě prováděla již v roce 

2004 firma SG Geotechnika.  

Pro posouzení geologických poměrů dané lokality pro výstavbu 
navrhovaného areálu parku R6 byly firmou PUDIS, a.s. Nad Vodovodem 
2/3258, Praha 10, provedeny v 01/2006 následující průzkumy: 

 

• průzkum kontaminace 

• geologické a geotechnické práce 

• vsakovací zkoušky 

 

Umístění sond je patrno z následující mapky a tabelárního přehledu. 
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Mapka umístění sond při geologickém průzkumu 
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Přehled vrtných prací 
 

č. vrtu Hloubka (m) Zastižena hladina 
podzemní vody 
v hloubce (m) 

Zastižený skalní 
podklad v hloubce   

(m)                          

JE 11 6,0 nezastižena 2,10 

JE 12 6,0 nezastižena 3,80 

HJE 13 12,0 11,40 2,00 

JE 14 6,0 nezastižena 4,10 

JE 15 6,0 nezastižena 2,40 

JE 16 6,0 nezastižena 2,10 

 

Výsledky průzkumu potvrdily, že geologické poměry jsou poměrně 
jednoduché. V podloží kvartérních sedimentů - eolické a deluviální - se 
vyskytují horniny svrchnokřídové - slínovce, pískovce a jílovce. 

V následujícím textu jsou stručně popsány jednotlivé typy zemin a 
hornin, tak jak se vyskytují od povrchu území směrem do podloží. Typické 
zeminy a horniny jsou fotograficky dokumentovány s geologickou 
dokumentací jednotlivých vrtů. 

PT – PŮDNÍ HORIZONT – RECENT - pokrývá celé zájmové území a 
je tvořen humózní hlínou, místy jemně písčitou, převážně tuhé konzistence s 
mocností od 0,10 do 0,40 m. Podle ČSN 73 1001 je klasifikujeme tř. O. Podle 
ČSN 73 3050 převážně tř. 2. 

EO – EOLICKÉ SEDIMENTY (pleistocén) jsou ve sledovaném území 
plošně nejvíce zastoupeny a to sprašovými hlínami s příměsí střípků a 
drobných úlomků podložních hornin (slínovců), pevné konzistence, místy 
jsou vápnité. Charakteristickou vlastností sprašových hlín je vertikální 
odlučnost, proto se udrží dlouho svislé stěny. Naproti tomu jsou pórovité, 
značně stlačitelné, rozbřídavé a namrzavé. Při navlhčení vodou se tyto 
nepříznivé vlastnosti ještě zhoršují. Obory křivek zrnitosti jsou uvedeny v 
kap. 3. Průměrná mocnost se pohybuje 1,5 – 2,0 m, max. zjištěná 3,85 m – 
vrt JE-12. Podle ČSN 73 3050 je řadíme do tř. 3 a podle ČSN 72 1001 do tř. 
F6 (CI, CL). 

DE - DELUVIÁLNÍ SEDIMENTY – PLEISTOCÉN - svahové hlíny 
písčité až sutě. Členitost území a různorodost petrografického složení se 
odráží v plošném rozmístění a jejich složení. Vyskytují se hlavně na 
pozvolných svazích, budovaných horninami svrchního proterozoika. 
Klastickou složku tvoří úlomky a střípky těchto hornin. Mocnost se pohybuje 
od 0,60 m do 1,70 m. Podle ČSN 73 3050 je řadíme do tř. 3, polohy s větším 
množstvím klastické složky (sutě) až do tř. 4. Podle ČSN 73 1001 jsou 
převážně řazeny do tř. F3 (MS) a tř. G3 (G-F). 
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Horniny skalního podloží – svrchní křída - mesozoikum 

K2T - souvrství bělohorské (turon) - z křídových sedimentů mají v 
dané trase největší plošné rozšíření. Jedná se o pevné horniny šedé, 
namodralé a bělošedé barvy, deskovitě odlučné, vertikálně rozpukané 
proměnlivého petrografického složení – převážně písčité slínovce, 
spongilitické slínovce s prachovitou příměsí, které přecházejí místy až do 
spongilitů. Slínovce zvětrávají na písčité slíny do hl. až 5 m. Z hloubkou 
přecházejí do navětralých slínovců. Technické vlastnosti povrchové zvětralé 
a navětralé zóny se s hloubkou značně mění. 

K2C–KR2-1 – souvrství korycanské (cenoman) – glaukonitické a 
kaolinické pískovce – mladší než souvrství bělohorské K2T. Bylo zastiženo 
ve vrtu HJE-13. Kaolinické pískovce jsou středně až hrubě zrnité, většinou 
málo zpevněné, charakteru hlinitých písků, rozpukané systémem kolmých 
puklin, podle nichž jsou rozpadlé. Glaukonitické pískovce charakteristické 
zelené barvy jsou vyvinuty jako prachovité pískovce s vysokým obsahem 
buližníkového písku, který mění barvu až na nazelenale tmavě šedé. 

U hornin skalního podloží rozlišujeme dle ČSN 72 1001 tato 
zvětralinová pásma: 

• rozložené 

• silně zvětralé 

• mírně zvětralé 

• navětralé 

Jejich charakteristika a zatřídění podle příslušných norem jsou 
přehledně shrnuty v následující tabulce. 

 

Přehled a klasifikace hornin skalního podloží podle stupně navětrání  
 

stratigrafické 
zařazení 

stupeň 
navětrání 

popis ČSN       
73 3050 

ČSN       
72 1001 

rozložené písek jemnozrnný 
až hlína písčitá 

2 W 5 
 

silně 
zvětralé 

úlomky pískovce s 
výplní písku 

3 – 4 W 4 
 

mírně 
zvětralé 

úlomky pískovce, 
deskovité 

4 W 3 

pískovce 
 

navětralé úlomky a kusy 
pískovce, 
lavicovité 

4 – 5 W 2 
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rozložené jíl až slín, pevný 3 W 5 

 
silně 

zvětralé 
slín pevný s výplní 

jílu až slínu 
3 – 4 W 4 

 
mírně 

zvětralé 
slín pevný, hrubě 
lupenitě odlučný 

4 W 3 

slínovce, 
jílovce 

 

navětralé tence deskovité až 
laminované 

4 – 5 W 2 

 
Hydrogeologické poměry 
Generelně lze podzemní vodu v zájmovém území řadit ke dvěma typům: 

• podzemní voda v prostředí s průlinovou propustností v pokryvných 
sedimentech 

• podzemní voda v prostředí s puklinovou propustností v horninách 
skalního podloží 

Uvedené rozdělení je pouze schematické a neodpovídá přesně 
všeobecným zákonitostem poměrů v zájmovém území. Hydrogeologické 
poměry jsou ve skutečnosti mnohem složitější, podzemní voda jednotlivých 
obzorů navzájem komunikuje a souvisí též s horizontem podzemní vody 
skalního podloží. 

Podzemní voda v kvartérních pokryvech – eolických a deluviálních 
– nebyla průzkumnými sondami zastižena. 

Podzemní voda v horninách skalního podloží představuje prostředí 
s puklinovou propustností. Hydrogeologické poměry v horninách svrchní 
křídy jsou značně ovlivněny jejím vývojem. Horniny zde neleží na 
subhorizontální parovině, protože postupně transgredovaly na zmenšující se 
ostrov. Hydrogeologické poměry zde proto nebudou stálé, ale mohou se 
podle místního vývoje měnit. Horizont podzemní vody byl zjištěn průzkumným 
hydrogeologickým vrtem HJE-13 v hloubce 11,40 m. Pro malou infiltrační 
oblast nepředpokládáme vysoké vydatnosti. 

V poměrně suchém a teplém klimatu s ročním úhrnem srážek 450 – 
500 mm s červencovým průměrem teplot kolem 19°C se místně jen zvolna 
obnovují zásoby podzemních vod. 

 

Geodynamické procesy: 
V oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, taktéž není 

dokumentována žádná hlubinná těžba a s ní spojené vlivy poddolování. 

Území není náchylné k sesuvným jevům. 
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Závěry vyplývající pro založení objektů 
Průzkum byl proveden zejména se zaměřením na výstavbu 

komunikací budoucího areálu. Zjištěné výsledky odpovídají charakteru 
zkoušených zemin, které svým strukturním charakterem (F6/CI, F8/CH, 
F4/CS resp. F2/CG) představuje podle ČSN 72 1002 v silničním podloží a v 
tělesech zásypů vesměs jen podmínečně použitelný, málo vhodný až 
nevhodný materiál (zeminy velmi málo až nepropustné, nebezpečně 
namrzavé a převážně obtížně zhutnitelné, navíc pouze v úzkém oboru 
vlhkosti blízkém k vlhkosti optimální), jehož použití v aktivní zóně komunikací 
je navíc negativně ovlivněno nízkou únosností a za nepříznivých 
atmosférických podmínek, eventuelně i vyšším obsahem vody (převlhčení 
proti hodnotám optimální vlhkosti) . 

U zastižených typů zeminy je v souladu s ČSN 1006 (tab. 4) nutno v 
aktivní zóně komunikace dosáhnout míry zhutnění min. D = 100 - 102 % PS, 
v hloubce přes 0,50 m pod plání a v tělesu násypu pak 95% PS, tzn. výrazně 
vyšší než byla zjištěna laboratorními zkouškami (D = 82,1 - 92,4 %). Zemní 
těleso bude proto nutno intenzivně dohutnit. Na lokalitě hojně zastoupené 
zeminy s vysokou plasticitou (F8/CH eventuelně i F6/CI) pak nelze do 
podloží komunikací bez dalších úprav (stabilizace vápnem atp.) vůbec 
použít. Protokoly všech realizovaných zkoušek souhrnně obsahuje kap. 3 
zprávy. 

U týchž vzorků jako zkoušky zhutnitelnosti byly realizovány rovněž 
zkoušky poměru únosnosti CBR. Vzorky byly hutněny na 100% PS, tj. na 
příslušnou maximální objemovou hmotnost neupravené zeminy, a zkouška 
byly uskutečněna jednak při návrhové vlhkosti podle ČSN 72 1016, jednak 
při vysoké saturaci, kdy byly zatížené vzorky ponechány 72 hod pod vodou. 
Při zkouškách byly zjištěny následující výsledky: 

• sondy JE-11 až JE-16, hloubkové úrovně 0,50 – 2,70 m materiál – jíl 
se střední a vysokou plasticitou, jíl písčitý a štěrkovitý (celkem 6 
vzorků) 

• poměr únosnosti CBR (návrhová vlhkost) CBR = 3,82 – 6,75 (Ø 5,44) 
% 

• poměr únosnosti CBR (po saturaci vodou) CBR = 2,35 – 3,96 (Ø 3,16) 
% 

Případná nezbytná úprava podloží komunikace je v závislosti na 
únosnosti zeminy v úrovni pláně a aktivní zóny (tj. do hloubky 0,50 m pod 
plání) předepsána normou ČSN 73 6133 "Navrhování a projektování 
zemního tělesa pozemních komunikací" následujícím způsobem: V místech, 
kde je podloží tvořeno zeminou s poměrem únosnosti ≥ 15% CBR, není 
nutno zeminu v aktivní zóně nahrazovat ani zlepšovat. 

• V místech, kde je podloží vozovky tvořeno zeminami, jejichž poměr 
únosnosti se pohybuje v intervalu 2 - 15 % CBR, je nutno horní vrstvu 
zemního tělesa vytvořit z materiálu s poměrem únosnosti alespoň 15 
% CBR - písek, štěrkopísek atp. Tloušťka této sanační horní vrstvy je 
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závislá na poměru únosnosti podložní zeminy (viz tab. 9 normy). U 
soudržných zemin lze alternativně uskutečnit stabilizaci vápnem. 

• V místech, kde je podloží tvořeno zeminou s poměrem únosnosti < 2% 
CBR, je nutno ji nahradit materiálem s poměrem únosnosti alespoň 
15% CBR v tloušťce min. 0,50 m. U soudržných zemin lze místo 
náhrady rovněž uskutečnit stabilizaci vápnem, která je zpravidla 
vhodnější. 

• V celé mocnosti aktivní zóny (tj. 0,50 m pod plání) musí být dosažena 
míra zhutnění D ≥ 100% PS a hodnota modulu Edef2 ≥ 45 MPa ve 
smyslu ČSN 72 1006. 

Uvedená doporučení platí pro dálnice, rychlostní místní komunikace a 
silnice I. třídy, zatímco pro ostatní pozemní komunikace je předepsáno jen 
kritérium míry zhutnění aktivní zóny D ≥100% PS a hodnota modulu Edef2 ≥ 
45 MPa. 

S ohledem na zjištěné výsledky (celkově velmi nízkou únosnost zemin 
v podloží a její další pokles s narůstajícím obsahem vody až k hodnotám 2,5 
– 5,0% CBR) je doporučeno nejsvrchnější vrstvu aktivní zóny pod 
konstrukční plání nahradit v mocnosti ~ 250 - 300 mm dobře 
zhutnitelným materiálem s vyšší únosností (zahliněný štěrkopísek, 
netříděné drcené kamenivo atp.), uloženou a zhutněnou na dohutněný 
povrch zemního tělesa, jehož míra zhutnění musí dosáhnout D = 95 – 
100% PS. Pro dohutnění doporučujeme používat alespoň vibrační válec 
střední velikosti, nikoli pouze ruční či lehké hutnicí prostředky. 
Alternativním řešením je vápenná stabilizace nejsvrchnější vrstvy zemního 
tělesa pod silniční plání (event. i pod podlahami objektů atp.), pro niž jsou 
podle našich zkušeností z obdobných geologických poměrů zastižené 
zeminy vhodné a dosahuje se u nich velmi výrazného zvýšení únosnosti.Z 
hlediska hydrogeologických poměrů (trvalá hladina podzemní vody v 
zeminách kvartérních pokryvů nebyla ve vrtech zastižena a zvodeň byla 
naražena pouze ve vrtu HJE-13, v prostředí křídových sedimentů v hloubce 
11,4 m pod terénem, při výraznějších srážkách je však možnost vzniku 
nepravidelných a nesouvislých mělkých zvodní v méně propustných 
jemnozrnných polohách zemin) doporučujeme vodní režim na trase 
komunikací uvažovat jako pendulární (nepříznivý). 
 
Členitost terénu a seismicita 

Terén vlastní lokality i jejího okolí je málo členitý, s nadmořskou 
výškou 370 – 380 m n.m. 

Daná oblast nepatří mezi seismicky aktivní zóny. 

 
Surovinové zdroje 

V místě  navrhované stavby se žádný přírodní surovinový zdroj nebo 
jiné přírodní bohatství nenachází, lokalita leží mimo chráněné ložiskové 
území. 
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C.II.5  Flóra řešené lokality 
Pozemek pro navrhovanou výstavbu nového areálu R6 Parku se 

nachází v silně antropologicky pozměněné krajině a je součástí zemědělsky 
využívaných ploch v katastru obce Jeneč, na které navazují zemědělské 
plochy (pole) okolních obcí. Pozemek je ohraničen na severní straně mírným 
obloukem železniční trati, z jihu pak silně frekventovanou silnicí první třídy I/6 
– Karlovarskou. Podél této silnice je stromořadí, které nebude výstavbou R6 
Parku nikterak dotčeno. 

Na zájmovém pozemku byl již s předstihem na objednávku investora 
proveden biologický průzkum, který je v plném rozsahu uveden v příloze 
tohoto oznámení. Průzkum provedl Mgr. David Fischer, Voltuš, v období 08 – 
09/2005. 

V této a následující kapitole o fauně jsou citovány podstatné části a 
závěry tohoto biologického průzkumu. 

Důvodem k zadání tohoto posouzení je plánovaná výstavba 
průmyslové a skladové zóny, která by měla navazovat na západní okraj obce 
Jeneč – celková plocha této zóny přesahuje 40 ha. 

Hlavními cíli předkládaného posouzení, které slouží jako jeden z 
podkladů pro oznámení EIA, bylo: 

 
• provedení botanického a zoologického průzkumu lokality se 

zaměřením na potenciální výskyt vzácných nebo zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů a zhodnocení významu daného území z 
pohledu zájmů ochrany přírody 

• zodpovězení otázky, zda realizací projektu dojde k poškození zájmů 
ochrany přírody a posouzení míry tohoto vlivu 

• zpracování návrhu opatření, minimalizujících případné negativní 
dopady plánovaného záměru na zjištěné druhy organismů  

Metodika průzkumu 

Lokalita byla navštívena celkem 3 x v průběhu měsíců srpna až září r. 
2005. Během těchto návštěv zde byl proveden základní botanický a 
zoologický průzkum, zaměřený především na ověření potenciálního výskytu 
vzácných, popřípadě chráněných druhů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že minimálně 99 % zkoumané plochy tvoří 
intenzivně využívaná orná půda (pěstování obilí), byl průzkum směrován 
více do okrajových partií lokality (lemy křovin s navazujícími bylinnými 
porosty, příkopy okolo komunikací a pod.), kde lze předpokládat výskyt 
poněkud širšího spektra rostlin a živočichů. 

Botanický průzkum lokality byl proveden formou obchůzky celé 
lokality, přičemž zaznamenávány byly pouze dominantní, hojnější, popř. 
vzácnější druhy. 

Popis lokality 
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Jedná se o pozemky o celkové rozloze přes 40 ha, které ze západu 
bezprostředně navazují na intravilán obce Jeneč. Ze severu je část 
sledované plochy úzkým lemem křovin (Sambucus nigra - bez černý, Prunus 
spinosa - trnka obecná, Prunus insititia - slivoň obecná., ...) oddělena od 
areálu vlakového nádraží s přiléhající sběrnou kovového odpadu, z jihu jsou 
pak tyto pozemky ohraničeny hlavním silničním tahem Praha — Karlovy 
Vary. Cca 0,2 - 0,5 km severně od zkoumané lokality probíhá výstavba nové 
rychlostní komunikace R6. Zkoumaná plocha je součástí velmi rozsáhlých 
agrocenóz, navazujících na západní a severozápadní okraj Prahy. 

Zhruba 99 % celé zkoumané plochy bylo v době průzkumu intenzivně 
využíváno jako zemědělská půda (pěstování pšenice), zbylé cca 1 % tvoří 
nevyužívané lemy kolem komunikací (viz též výše). 

 

Výsledky biologického průzkumu - botanická část 

V rámci orientačního botanického průzkumu nebyl na lokalitě 
zaznamenán výskyt vzácných ani zvláště chráněných druhů rostlin. 
Kromě několika alochtonních druhů, jako např. Solidago canadensis (zlatobýl 
kanadský - invazní druh ze severní Ameriky), Conyza canadensis (turanka 
kanadská - druh původem ze severní Ameriky, zdomácnělý na volných 
plochách, železničních náspech a pod.), Veronica persica (rozrazil perský - 
polní plevel ze střední Asie) nebo Echinops sphaerocephalus (bělotrn 
kulatohlavý — ruderální druh z jižní Evropy, jižní Sibiře), se jedná převážně o 
ruderální druhy a polní plevele. Jako příklady lze uvést např.: Persicaria 
amphibia (rdesno obojživelné) - pozemní forma, Persicaria maculosa (rdesno 
červivec), Persicaria lapathifolia (rdesno blešník), Leonurus cardiaca 
(srdečník obecný), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), Anagallis arvensis 
(drchnička rolní), Lamium purpureum (hluchavka nachová), Lamium album 
(hluchavka bílá), Galeopsis tetrahit (konopice polní), Sinapis arvensis 
(hořčice polní), Chenopodium album agg. (merlík bílý), Silene noctiflora 
(silenka noční), Viola arvensis (violka rolní), Cirsium arvense (pcháč rolní - 
oset), Sonchus arvensis (mléč rolní), Elytrigia repens (pýr plazivý), 
Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný), Sonchus oleraceus 
(mléč zelinný), Sonchus (arvensis nebo asper). Dále se zde vyskytují druhy, 
jako např. Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná), Heracleum 
sphondilium (bolševník obecný), 

Z dřevin a křovin se vyskytují např. Sambucus nigra (bez černý), 
Prunus spinosa (trnka obecná), Prunus insititia (slivoň obecná), ... - vše při 
severním okraji lokality, který navíc pravděpodobně nebude přímou součástí 
plánované průmyslové zóny. 
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Závěry biologického průzkumu 
Plánovaná výstavba průmyslové a skladové zóny Jeneč se bude ze 

značné části odehrávat na území, které je silně ovlivněno dlouhodobou 
intenzivní zemědělskou činností. Jinými slovy - jedná se o plochy, jejichž 
původní ekologická funkce je velmi významně narušena. Z pohledu fauny 
představuje obrovský problém i frekventovaná komunikace Praha - Karlovy 
Vary, která vytváří pro většinu živočichů jen velmi složitě překonatelnou 
migrační bariéru. Tato situace se do budoucna navíc dále výrazně zhorší po 
vybudování nové komunikace při severní hranici lokality, čímž dojde k další 
izolaci celého tohoto území (vznikne zde vlastně jakýsi ostrov, ze severu, 
západu a jihu ohraničený frekventovanými komunikacemi a z východu 
zastavěným územím obce Jeneč. Na základě výše uvedených skutečností 
lze tedy konstatovat, že z biologického, ochranářského i krajinářského 
pohledu se jedná o plochy velmi malého významu, s perspektivou na 
další zhoršení tohoto stavu. 

Na úplný závěr lze konstatovat, že výstavbou plánované průmyslové a 
skladové zóny sice dojde z biologického pohledu k dalšímu zhoršení 
stávajícího stavu zkoumané lokality (změnou zemědělsky obdělávané plochy 
na částečně zastavěné území), zároveň je ale neoddiskutovatelný fakt, že 
díky současné silné degradaci lokality a velmi špatným perspektivám daného 
území lze již jen velmi těžko hledat pro podobný záměr z pohledu ochrany 
přírody vhodnější plochy. 

Zpracovatel tohoto oznámení k závěrům biologického průzkumu 
doplňuje poznámku, že sice dojde k zástavbě dosud nezastavěného území, 
ale současně dojde i k výsadbě velkého množství dřevin a křovin a 
vytvoření pásů izolační zeleně, což bude z hlediska flóry daného území a 
její diverzity nesporně přínosem v porovnání se stávajícím čistě 
zemědělským monokulturním využitím. 

 
 
C.II.6  Fauna řešené lokality 

V návaznosti na předchozí kapitolu zde uvádíme výsledky zoologické 
části biologického průzkumu provedeného na dané lokalitě pro navrhovanou 
výstavbu Parku R6 v Jenči. 

Zoologický průzkum lokality byl proveden následujícími způsoby: 

• přímé pozorování v rámci zevrubné obchůzky celé lokality (bezobratlí i 
obratlovci) 

• prohledávání potenciálních úkrytů pod kameny a různými předměty 
antropogenního původu, jako jsou prkna, kusy různých plastů, matrací 
a jiných odpadků, hojně odkládaných zejména při severním okraji 
zkoumané plochy (především bezobratlí) 

• ruční sběr a lov do smýkací sítě (bezobratlí) 

• vizuální průzkum potenciálních stanovišť plazů (křovinaté lemy polí, 
příkopy okolo komunikací, železniční násep) 
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• vizuální průzkum zaměřený na ptáky 

• odposlech hlasových projevů (ptáci) 

• vyhledávání různých pobytových stop,jako je trus, nory, stopy a pod. 
(savci) 

• vyhledávání, sběr a identifikace živočichů, usmrcených jednak na 
přilehlých komunikacích a jednak na poli při sklizni obilí (zejména 
savci). 

 

Výsledky biologického průzkumu - zoologická část 

a) bezobratlí 

Na zkoumaných plochách nebyl zjištěn výskyt vzácných ani zvláště 
chráněných druhů bezobratlých živočichů. Jinými slovy - druhové 
spektrum bezobratlých živočichů zcela odpovídá typu zkoumaného biotopu, 
silně poznamenaného dlouhodobou intenzivní zemědělskou výrobou. 
Vyskytují se zde jednak nenáročné a běžné druhy, obývající biotopy silně 
pozměněné v důsledku intenzivní lidské činnosti (zemědělská výroba, 
výstavba, ...) a jednak druhy, vázané na podobné typy stanovišt‘ (,‚polní 
škůdci“). Jelikož pro potřeby této dokumentace není nutné v případě 
podobně narušeného stanoviště provádět dlouhodobý detailní průzkum 
všech skupin bezobratlých, uvádíme v následujícím soupisu pouze některé 
charakteristické druhy, popř. skupiny, které byly na lokalitě zaznamenány: 

Helix pomatia (hlemýžď zahradní), Cepea nemoralis (páskovka hajní), 
Lumbricus terrestris (žížala obecná), Julus terrestris (mnohonožka zemní), 
Lithobius forficatus (stonožka škvorová). Z hmyzu např. Forficula auricularia 
(švor obecný), saranče Chorthippus paralellus, zástupci řádu Thysanoptera 
(třásnokřídlí), ploštice (Heteroptera) - např. Pyrrhocoris apterus (ruměnice 
pospolná), Eurydema eleracea (kněžice zelná), Aelia acuminata (kněžice 
kuželovitá), Dolicoris baccarum (kněžice chlupatá), Graphosoma lineatum 
(kněžice páskovaná), Coreus marginatus (vroubenka smrdutá); dále např. 
Empoasca sp. (pidikřísek) nebo zástupci řádu Sternorhyncha. Z brouků (řád 
Coleoptera) zástupci čeledí: Carabidae (střevlíkovití) - např. Brachynus 
explodens, Bembidion properans, Poecilus versicolor, Poecilus cupreus, 
Pterostichus vulgaris, Pterostichus melanarius, Harpalus affinis, Harpalus 
rubripes, Pseudophobnus rufipes, Anisodactylus binotatus, Platynus 
assimilis, Amara aenea, Amara ovata, Amara apricaria, Amara familiaris, 
Amara similata; Staphylinidae (drabčíkovití) - Paederus riparius, Xantholinus 
sp., Philonthus sp., Scopaeus sp.; Elateridae (kovaříkovití) - Agrypnus 
murinus; Chrysomelidae (mandelinkovití) - Phyllotreta undulata (dřepčík 
polní); Curculionidae (nosatcovití) - Phyllobius sp. Z blanokřídlých 
(Hymenoptera) byl zaznamenán např. výskyt druhů Vespa vulgaris (vosa 
obecná), Apis mellifera (včela medonosná), dále pak např. zástupců čeledí 
Chrysididae (zlatěnkovití). Z motýlů (Lepidoptera) se sporadicky vyskytuje 
např. Pieris brassicae (bělásek zelný) nebo Aglais urticae (babočka 
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kopřivová). Z řádu Diptera (dvoukřídlí) se např. na uhynulých obratlovcích 
vyskytuje Lucilia sp. (bzučivka) nebo Sarcophaga carnaria (masařka 
obecná). 

b) obratlovci 

Z obratlovců byl zjištěn výskyt následujících druhů: Lacerta agilis 
(ještěrka obecná) — silně ohrožený druh, Buteo buteo (káně lesní), Falco 
tinnunculus (poštolka obecná), Alauda arvensis (skřivan polní), Turdus 
merula (kos černý), Turdus philomelos (drozd zpěvný), Parus major (sýkora 
koňadra), Passer domesticus (vrabec domácí), Sturnus vulgaris (špaček 
obecný), Pica pica (straka obecná), Lepus europaeus (zajíc polní), Cricetus 
cricetus (křeček polní) — ohrožený druh, hraboš polní (Microtus arvalis), Mus 
musculus (myš domácí), potkan (Rattus norvegicus), Felis silvestris f. catus 
(kočka domácí), tchoř tmavý (Putorius putorius). 

Převážná většina výše uvedených druhů je vázána především na 
okrajové partie lokality s porosty křovin, popř. na příkopy podél komunikací 
(výjimku tvoří např. skřivan polní, zajíc polní, hraboš polní nebo ohrožený 
křeček polní). Pro některé živočichy představují polní kultury pouze trofické 
stanoviště (např. poštolka obecná nebo káně lesní). 

Doporučení 

Aby byly v rámci možností minimalizovány vlivy výstavby a 
následného provozování areálu na zjištěné druhy živočichů, doporučujeme 
dodržet následující doporučení: 

• zachovat, popř. rozšířit neudržované mezernaté porosty křovin a 
dřevin při hranici budoucího areálu  

• plánované plochy zeleně koncipovat tak, aby vyhovovaly životním 
nárokům co možná nejširšího spektra živočichů (kombinace nízkých 
křovinatých porostů s vyššími dřevinami, mozaikovitě se střídající s 
osluněnými travnatými porosty). Nemělo by se jednat o park s 
okrasnými, pravidelně zastřihávanými keříky, ale o přírodě blízké 
porosty. Velmi vhodné by bylo při okrajích areálu zbudovat umělé 
úkryty pro drobné živočichy - suché zídky, volně sypané hromady 
větších kamenů i solitérní balvany v blízkosti křovin. Plochy zeleně by 
měly být v kontaktu s okrajovými partiemi areálu (jakési „zelené 
mosty“) 

• velmi přínosné by bylo v rámci ozeleněné části areálu zbudovat 
malou, pokud možno izolovanou a dostatečně osluněnou umělou 
vodní plochu (mělkou s pozvolnými břehy a plynulým přechodem na 
souš). Přínos tohoto prvku by byl v oblasti bez trvalejších vodních 
ploch značný (nejen estetický, ale i jako napajedlo pro živočichy a 
vhodné stanoviště např. pro vodní hmyz a pod.) 

• počáteční zemní práce (stržení ornice a příprava staveniště) by měly 
probíhat v době aktivity živočichů - tj. od jara (květen) cca do konce 
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října, dle aktuálního průběhu počasí. Práce by měly postupovat pokud 
možno pozvolna, aby tito živočichové měli možnost emigrovat na jiná 
stanoviště. Zahájení zemních prací v zimním období by mělo za 
následek prakticky 100 % úmrtnost hibernujících jedinců. 

 
Závěry biologického průzkumu 

Plánovaná výstavba průmyslové a skladové zóny Jeneč se bude ze 
značné části odehrávat na území, které je silně ovlivněno dlouhodobou 
intenzivní zemědělskou činností. Jinými slovy - jedná se o plochy, jejichž 
původní ekologická funkce je velmi významně narušena. Z pohledu fauny 
představuje obrovský problém i frekventovaná komunikace Praha - Karlovy 
Vary, která vytváří pro většinu živočichů jen velmi složitě překonatelnou 
migrační bariéru. Tato situace se do budoucna navíc dále výrazně zhorší po 
vybudování nové komunikace při severní hranici lokality, čímž dojde k další 
izolaci celého tohoto území (vznikne zde vlastně jakýsi ostrov, ze severu, 
západu a jihu ohraničený frekventovanými komunikacemi a z východu 
zastavěným územím obce Jeneč. Na základě výše uvedených skutečností 
lze tedy konstatovat, že z biologického, ochranářského i krajinářského 
pohledu se jedná o plochy velmi malého významu, s perspektivou na 
další zhoršení tohoto stavu. 

V rámci biologického průzkumu lokality zde byl zaznamenán výskyt v 
převážné většině případů zcela běžných druhů rostlin a živočichů, 
charakteristických pro zemědělskou a ostatní lidskou činností narušenou 
krajinu. Částečnou výjimku představují pouze dva druhy, které patří, dle 
Vyhlášky MZP 395/1992 Sb., mezi živočichy zvláště chráněné. Jedná se o 
ještěrku obecnou (Lacerta agilis) - silně ohrožený druh a křečka polního 
(Cricetus cricetus) - ohrožený druh (tento druh je však vázán na zemědělsky 
obhospodařovanou krajinu). Vliv plánované výstavby na oba tyto druhy se 
bude odvíjet od konečného řešení celé stavby a od způsobu její realizace. 
Obecně lze konstatovat, že v případě ještěrky obecné, vázané zejména na 
okrajové partie lokality, které budou s největší pravděpodobností zachovány 
bez zásahu, lze (při dodržení dalších podmínek a doporučení) vliv stavby na 
její populaci do značné míry minimalizovat. Navíc jde o živočicha, který je 
schopen, za předpokladu vytvoření vhodných podmínek, žít bez větších 
problémů synantropně.  

Problematickým zůstává tedy pouze dopad plánovaného záměru na 
populaci křečka obecného. Zde je třeba konstatovat, že bude zničena část 
vhodného stanoviště tohoto druhu v dané oblasti. V rámci posouzení 
celkového významu zkoumané plochy pro další existenci populace tohoto 
ohroženého druhu v dané oblasti byl proveden průzkum širšího okolí lokality 
(okolí Jenče až ke Kněževsi) se zaměřením na výskyt křečků. V rámci 
tohoto průzkumu byl zjištěn velmi hojný plošný výskyt tohoto druhu v celé 
zkoumané oblasti. Lze tedy konstatovat, že plánovaná výstavba nebude 
mít z celkového pohledu na populaci tohoto druhu v dané oblasti 
významný vliv. Vzhledem k biologii tohoto druhu je třeba v rámci 
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minimalizace dopadů stavební činnosti dodržet navržená doporučení 
(termínová omezení, způsob provádění prací). 

 
 

C.II.7  Krajina 
Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména 

intenzitou zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a 
komunikací a pod.) a přírodními podmínkami tohoto území.  

Zájmové území určené pro realizaci výstavby areálu R6 Parku leží ve 
Středočeském  kraji, okrese Praha – západ, v katastrálním území Jeneč u 
Prahy, v blízkosti obce Jeneč.. 

Krajina v širším okolí uvažované výstavby má převážně plochý ráz. 
Krajina byla již v pravěku z velké část odlesněna a má zemědělský charakter. 
V území se nevyskytují větší vodní plochy ani významnější vodní toky. Malá 
členitost terénu měla vliv na hospodářskou činnost. Větší část plochy území 
je přeměněna na zemědělskou půdu. Proto jsou v této krajině vzácné 
přirozené nebo polopřirozené lesy. 

Druhotně si člověk vytvářel na místech méně využitelných pro 
zemědělské využívání remízy s výsadbou topolu černého, jasanu ztepilého, 
ale i druhů autochtonních, jako je kaštan jírovec (Aesculus hippokastanum), 
tavolník (Spirea sp.), trnovník akát (Robinia pseudoacatia) atd. Některé tyto 
druhy se vysazovaly v bažantnicích nebo v porostech na ochranu zvěře, jiné, 
např. akát, jako medonosná rostlina. Podél mnoha cest byly rovněž 
vysazovány ovocné stromy, zejména jabloně.  

Krajinný ráz je tedy ovlivňován především činností člověka, a to dříve 
převážně zemědělskou, nyní se jedná o významné dopravní stavby a 
komerční aktivity. 

Architektonické řešení nových objektů areálu R6 Parku svým 
měřítkem, tvarem i barevností odpovídá obdobným stavbám komerčních 
areálů, jakých se v České republice v širším měřítku vyskytuje více a probíhá 
či je plánována výstavba dalších. Lze tedy říci že v tomto ohledu.není 
v zásadním kontrastu a nenarušuje stávající krajinný ráz. Navrhované řešení 
umožňuje vybudovat novou, moderní architekturu, splňující veškeré 
požadavky technologie i pracovního prostředí a přitom zachovat celkový 
architektonický ráz průmyslové zóny zasazené do zeleně a oddělené od 
obytné zástavby obce Jeneč izolační zelení. Vzhledem b blízkosti stávající i 
nově budované obytné zástavby je třeba komerční areál od této zástavby co 
nejvíce oddělit. K tomu slouží rozsáhlé zelené plochy zejména v jižní a 
severovýchodní části areálu a rovněž zemní val podél východní hranice, 
podél kterého bude vysázena zeleň a vytvořen lesopark. Lze tak dosáhnout 
relativně dobrého organického začlenění stavby do zdejší krajiny.  

Dokladem toho jsou přiložené vizualizace. 
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C.II.8  Ekosystémy 
 Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící 
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního 
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují 
komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí 
s cílem udržení rovnováhy. 

 Původní rostlinná společenstva jsou dubohabrové háje, podél 
vodotečí luhy a olšiny. Z regionálně fytogeografického hlediska se jedná o 
termofytikum, fytogeografický obvod - České termofytikum, fytogeografický 
okres Středočeská tabule, Bělohorská tabule. 

 Sosiekoregion II/16 Pražská plošina, biochora II/11/5 mírně teplých 
plochých pahorkatin. Reprezentační biocenóza - společenstvo dubo-
habrových hájů. 

 Vlastní zájmové lokalita s komerčním areálem R6 parku v Jenči se 
nedotýká bezprostředně žádného z prvků ÚSES. V jejím okolí se 
nenachází žádné prvky nadregionální úrovně, jsou zde zastoupeny 
prvky regionální a lokální.  

Nejvýznamnějším prvkem systému ekologické stability v širším okolí je 
potok Kačák (Loděnice) s údolím, kterým prochází nadregionální biokoridor 
s nadregionálními a regionálními biocentry. V regionálním měřítku SES se 
nejblíže zájmové ploše nalézá regionální biokoridor, který prochází 
západně od obce Jeneč a spojuje dvě regionální biocentra: RBC 1844 
„Hostouň“ a RBC 1466 „Břevská rákosina“. Regionální biocentrum 
„Hostouň“ se nachází cca 2 km severně od zájmového území, „Břevská 
rákosina“ 4 km jihovýchodně.   

Generel lokálního územního systému ekologické stability pro 
katastrální území sídel Hostivice, Litovice, Jeneč a Chýně zpracovala firma 
Lareco, Jičínská 39, Praha 3 s cílem regenerace a ochrany kulturní krajiny v 
katastrálním území obce Jeneč, která je intenzivně zemědělsky využívána a 
nese výrazné negativní stopy socialistické zemědělské velkovýroby. 

Kostrou tohoto ÚSESu jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, 
působící jako biocentra nebo jako biokoridory, případně jako interakční 
prvky. 

Biocentra jsou prakticky genetické zásobárny pro uchování 
regionálního geofondu živých organismů (rostlinných i živočišných), 
biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, tedy umožňují volné šíření 
původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení ekologické 
rovnováhy a interakční prvky představují segmenty liniového charakteru, 
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní 
úrovni. 

Lokální úroveň je zastoupena na severním okraji lokálním 
biokoridorem LBK 20, který vychází z regionálního biocentra RBC 4. 
Z vloženého lokálního biocentra LBC 40 na trase regionálního biokoridoru 
vychází lokální biokoridor LBK 27.  
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Charakteristika vymezení ÚSES v návrhu ÚPO Jeneč 
Z projednání konceptu ÚPO nevyplynulo, kterou variantu ÚSES 

preferují orgány ochrany přírody. Zpracovatel územního plánu, po konzultaci 
s jeho pořizovatelem a zástupci obce, vyznačil jako ÚSES variantu nazvanou 
„VÚC“ (plocha cca 27,3 ha). V hlavním výkrese je v trase varianty „Generel“ 
vyznačena jako návrh plocha „doprovodné a izolační zeleně“ (plošný rozsah 
cca 20 hektarů). Jak je dokumentováno v předchozí části textu, řešené území 
spadá do krajinného segmentu s extrémně nízkým koeficientem ekologické 
stability. Plošné a délkové parametry navržené zeleně odpovídají 
regionální úrovni ÚSES a lze je považovat za horní hranici. V případě 
realizace je však není nutné striktně dodržovat parametry jako u prvků ÚSES. 
V územním plánu vyznačené plochy navržené pro doprovodnou a 
izolační zeleň neomezují stávající využití pozemků, ani vlastníkům 
nepřikazují její realizaci.  

• Dílčí úpravy vymezení ÚSES v návrhu, ve srovnání s konceptem, 
vyplynuly v severní části území z upřesnění přeložky trasy I/6 před její 
realizací 

• Zvolením varianty „Generel“ bylo nutné posunout lokální biocentrum 
LBC 40 jižním směrem tak, aby lokální biokoridor LBK 27 zaústil do 
biocentra 

• Lokální biokoridor LBK 27 je, ve srovnání s konceptem, veden po 
severní straně účelové komunikace. V této trase koridor zaústí do 
jižního okraje LBC 40  

Žádná z uvedených koster ekologické stability není posuzovanou 
výstavbou dotčena. Stejně tak nejsou ovlivněny ani interakční prvky, které 
v blízkosti obce Jeneč jsou tvořeny stromořadím podle silnice I/6, dále 
větrolamy v jihozápadní části katastru, doprovodnou zelení Jenečského 
potoka, parkem před statkem, lipovou alejí před nádražím a konečně 
ořechovým sadem při silnici ve směru Hostivice.  

Se záměrem zvýšit podíl zeleně v řešeném území je navrženo vysázet 
doprovodnou ochrannou zeleň podél navržených komunikací, podél 
železniční trati i polních cest, které již v území existují. Dále je doporučeno 
oddělit zastavěná území obce od volné krajiny pásy vysoké zeleně, které 
zabraňují větrné erozi a zlepšují kontakt obce s volnou krajinou. 

       Zachování a respektování všech těchto prvků ÚSES je zejména v 
oblasti katastru obce Jeneč nezbytné, neboť se jedná o krajinu výrazně 
zdeformovanou nepřiměřenou přeměnou všech příznivých ploch (luk, mezí, 
remízků, cest) na ekologicky málo stabilní ornou půdu s minimálním podílem 
vzrostlé zeleně. 

Posuzovaná lokalita nespadá do zvláště chráněného území ve 
smyslu § 12, 13, 14  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To 
znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, 
přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 
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V širším okolí požívá vysokou ochranu krajinného rázu (II.stupeň 
ochrany) Přírodní park Povodí Kačáku (Loděnice), který byl zřízen v roce 
1988 jako oblast klidu. Zákonem č. 114/1992 Sb. dostal statut Přírodního 
parku. Jeho posláním je zachovat biologické, krajinné a estetické hodnoty a 
využít je spolu s přírodními krásami.  Chráněná krajinná oblast (CHKO) 
Český Kras vyhlášená roku 1972 a plochou 128 km2 zahrnuje nejcennější 
části vápencového území barrandienu. Pestře členěný reliéf, časté krasové 
jevy, teplomilná květena, paleontologické nálezy a málo porušený krajinný 
ráz jsou důvodem k tomu, že je Český Kras nejnavštěvovanější CHKO v ČR. 
Přírodní památka (PP) Hostivické rybníky zahrnuje přírodní společenstva 
rybníků a jejich bezprostřední okolí, s naučnou stezkou s 11 zastávkami 
dlouhou 2,5 km (přírodní společenstva rybníků). 

Směrem ke Praze lze jmenovat zejména přírodní rezervaci Prokopské 
údolí na Dalejském potoce. 

 

 

C.II.9  Obyvatelstvo 
 Zájmová lokalita pro navrhovanou výstavbu nového komerčního 
areálu R6 Parku se nachází na západním okraji obce Jeneč. 

Jedná o lokalitu umístěnou na současných zemědělských pozemcích 
západně od starší i nově probíhající zástavby obce Jeneč 

Nejbližší obytné rodinné domky jsou situovány ve vlastní obci Jeneč 
cca 60 m od východní hranice areálu R6 Parku. V současnosti probíhá 
v západní části obce v pruhu přibližně kolmém na Karlovarskou silnici 
(severně od ní) výstavba nových rodinných domků, bezprostředně navazující 
na starší zástavbu v obci. 

V prostoru mezi severní částí areálu budoucího Parku a železniční 
trati se vyskytují 3 drážní domky, z nichž 2 jsou obydleny. Tyto domky budou 
od komunikace procházející podél severní části areálu odděleny 
protihlukovou stěnou, jejíž parametry (délka a výška a provedení) budou 
detailně navrženy v projektové dokumentaci.  

  Obec Jeneč, na jejímž území je navrhována výstavba areálu Parku 
R6, má katastrální výměru 7,33 km2 a žije zde 1 053 obyvatel (údaj z roku 
2005). V Praze a pražské aglomeraci a okolí žije cca 2,5 milionu obyvatel, v 
okruhu 100 km celkem 4,5 milionu obyvatel.  

Obec patří do Středočeského kraje, okresu Praha – západ. Pověřenou 
obcí jsou Hostivice, kde je rovněž stavební úřad. Obcí s rozšířenou 
pravomocí jsou Černošice,  

Jeneč sousedí na východě s Hostivicemi, na severu s Hostouní, na 
západě s Pavlovem a na jihozápadě s Červeným Újezdem, na jihu s Chýní. 

Jeneč leží 15 km západně od centra hlavního města Prahy, prakticky 
5 km od okraje hlavního města. 
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Význam a funkce obce ve struktuře osídlení jsou dány příznivou 
polohou Jenče při budoucí rychlostní silnici R6, v blízkosti mezinárodního 
letiště Ruzyně a v blízkosti hl. m. Prahy. Pro Jeneč je významnou skutečností 
postupná výstavba rychlostní silnice R6 směrem ku Praze, která by měla být 
dokončena v roce 2010 a částečně (v jednom pruhu otevřena již v roce 
2008). To Jenči umožní velmi dobrou dostupnost hl. m. Prahy, Karlových Var 
a dalších měst na západ, ale i Kladna a Unhoště, a to vybudováním přeložky 
silnice II/201 v souvislosti se zástavbou průmyslové zóny.  

Jeneč má i velmi dobré železniční spojení. Leží na trati Praha – 
Kladno, která by měla být zásadně přestavěna (zdvoukolejněna, 
elektrifikována) a měla by zde být provozována intervalová příměstská 
železniční hromadná doprava (tzv. „Rychlodráha Praha – letiště Ruzyně – 
Kladno“). Možné železniční spojení zejména pro nákladní dopravu je i ve 
směrech Rudná – Nučice – Beroun a Středokluky – Slaný (připravuje se 
obnovení provozu na úseku Jeneč – Středokluky). V rámci rekonstrukce 
železniční trati bude rovněž vybudována nová železniční zastávka Jeneč 
přibližně v místě dnešní Lidické ulice, která bude po dokončení výstavby 
rychlostní silnice R6 změněna na silnici III/0066 a u nádraží ČD bude 
ukončena. 

Přirozeným centrem v území západně Prahy je město Hostivice, 
s obcemi Jeneč a Chýně může výhledově dojít k vytvoření téměř souvislého 
urbanizovaného území.  

Jeneč hraje roli především v rozvoji ekonomických aktivit. Vzhledem 
k významu MÚK Jeneč a terminálu příměstské železnice, je území dopravně 
atraktivní i pro blízké obce Hostouň, Dobrovíz, Červený Újezd a Pavlov.  

V současné době je největším zaměstnavatelem firma ŘLP (Řízení 
letového provozu), dále firma Hödlmayr. V areálu Gardencentra (GCJ) 
působí několik menších firem. Dalším významnějším zaměstnavatelem 
v Jenči je firma Agromak. 

Ekonomicky aktivní obyvatelé vyjíždějí ve velké míře do Prahy. Dalšími 
významnějšími cíli vyjížďky jsou Hostivice a Rudná. Rozvoj průmyslové zóny 
na západním okraji obce představovaný výstavbou areálu R6 Parku bude 
znamenat zcela mimořádné vytvoření pracovních příležitostí postupně 
s probíhající výstavbou areálu v řádu stovek zaměstnanců, po dokončení 
výstavby v roce 2010 zde nalezne zaměstnání až 1882 pracovníků.  

Území, na kterém se má uskutečnit výstavba nového komerčního 
areálu R6 Parku leží podle územního plánu sídelního útvaru Jeneč v zóně 
VS určené pro nerušící výrobu a sklady. Toto území bylo zvoleno 
především pro výbornou polohu z hlediska dopravního napojení na rychlostní 
komunikaci R6. 

Tato zóna je podle územního plánu oddělena od obytné zástavby 
Jenče pruhem lesoparku šířky 50 m, který bude vybudován v prostoru 
zemním valu. 
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Hmotný majetek 
Realizací záměru dojde k zástavbě pozemku s kvalitní zemědělskou 

půdou, který byl v minulosti intenzívně zemědělsky využíván. Stavba 
nevyžaduje odstranění původních staveb ani kácení dřevin, zásah do 
hmotného majetku se nepředpokládá. Jediným významným majetkem, který 
bude stavbou dotčen, je vlastní vrstva ornice, která se nachází na celé 
ploše zájmového pozemku. Tato ornice bude před zahájením terénních úprav 
sejmuta a použita převážně při sadových úpravách na vlastním pozemku po 
dokončení výstavby, případné přebytky budou použity pro zúrodnění 
pozemků určených po dohodě s Krajským úřadem.  

Vzhledem k rozsahu zelených ploch v areálu a ploch izolační zeleně 
v jeho okolí, zejména v jižní a východní části, kde budou vybudovány vodní 
plochy (retenční nádrže) a zřízen veřejný lesopark, bude potřeba ornice dosti 
vysoká. Rovněž izolační zemní val podél východní hranice pozemku bude 
pokryt vrstvou ornice a ozeleněn, čímž vznikne protihluková bariera 
oddělující stávající i novou obytnou zástavbu v Jenči od areálu s halovými 
objekty a dojde i k částečnému podhledovému oddělení obou pozemků 
s rozdílným využitím. Záměr investora je využít maximální množství zeminy 
vzniklé při terénních úpravách, i ornice na vlastním pozemku, případně 
bezprostředně navazujících pozemcích pro zeleň, které jsou ve vlastnictví 
obce. 

Po skončení výstavby areálu budou provedeny úpravy okolí a výsadba 
odpovídající zeleně podle projektu sadových úprav, který bude v rámci 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení předložen stavebnímu 
úřadu v Hostivicích k vyjádření. 

Kulturní památky 
V  lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná 

archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani 
kulturní památky.  

V obci Jeneč jsou ve státním seznamu památek zapsány následující 
objekty:  

č. 16257/2 - 2253 areál zemědělského dvora (náves, č.p. 8) 
 2253/1  správní budova 

 2253/2 správní budova 

 2253/3 hospodářská budova 

 2253/4 výklenková kaplička 

č. 37795/2 - 2254 areál poštovní stanice (náves, č.p. 21): 

2254/1 pošta 

2254/2 dvorní brána 

2254/3 hospodářská budova 
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Ochrana památkově chráněného areálu dvora je zaměřena na zachování 
charakteru barokních objektů ze 17. – 18. století. V těchto rámcích jsou 
prováděny všechny stavební úpravy objektů. Úpravy areálu nesmí vyvolat žádné 
radikální stavební zásahy. Prostorovou rezervou jsou hospodářské a skladové 
objekty dvora. Rovněž zde je uplatňován požadavek umírněné dostavby, která 
respektuje kompozici, měřítko, velikost a charakter staveb. V souvislosti 
s úpravami se odstraňují všechny nevhodné stavební zásahy z let minulých. 

Areál poštovní stanice je v dobrém stavebním stavu. 

Kromě těchto zapsaných objektů je nutno uvést jako historicky významné 
objekty návesní osmibokou kapličku sv. Václava, vybudovanou v r. 1903, a 
zemědělský statek, č. stavební parcely 83. 

Jako urbanisticky nejhodnotnější prostor lze označit celý prostor 
návsi, ohraničený na severní straně areále dvora a po jižní straně lemovaný 
řadovým seskupením zemědělských statků. Některé objekty jsou ve velmi 
špatném stavu a dosud u nich nedošlo k očekávanému zlepšení stavu po 
restitučním procesu. Pro žádoucí přestavby a stavební úpravy je proto  
sledovat zachování hmotových proporcí, členění stavebních detailů i použité 
materiály. 

Urbanisticky zajímavá je skupina drobných domků, nazvaná Nouzov. 
Rovněž zachování hmotových objemů staveb této skupiny je z hlediska 
historického vývoje obce žádoucí. 

Do jihozápadní části katastrálního území zasahuje ochranné pásmo 
kláštera Hájek.  
 

Celé území obce Jeneč se nachází na území s možnými 
archeologickými nálezy, to znamená, že je nutné respektovat příslušná 
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

C.II.10   Jiné charakteristiky 
Stávající hluková zátěž  - z automobilového a leteckého provozu 

Jednou z hlavních charakteristik zatížení daného území a obce Jeneč 
je automobilová doprava. Jedná se především o dopravu tranzitní, která 
obcí projíždí po silnici první třídy I/6 – Karlovarské ulici a která tvoří 
rozhodující podíl dopravní zátěže. Významně zatíženou komunikací je i 
Lidická ulice, po níž je vedena silnice druhé třídy II/201 do Unhoště. 
Nejzatíženějším místem Jenče z hlediska hluku a emisí je křižovatka obou 
zmíněných komunikací, tedy vlastní centrum obce. 

Kromě automobilové dopravy se na hlukové zátěži obce podílí 
významnou měrou letecká doprava. Je to způsobeno blízkostí 
mezinárodního letiště Praha – Ruzyně a vedením v současné době 
nejvyužívanější vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24. (06L/24R). Osa 
této dráhy prochází severně od obce Jeneč ve směru severovýchod – 
jihozápad a vede nad plochou navrhovaného areálu R6 Parku. Kolem této 
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dráhy jsou vymezena ochranná pásma, která zajišťují bezpečnost leteckého 
provozu, spolehlivou funkci leteckých staveb a jejich výhledový rozvoj. Tato 
ochranná pásma jsou členěna na: 

• OP se zákazem staveb 

• OP provozních ploch letiště 

• OP zájmového území letiště 

• OP s výškovým omezením 

• OP vzletového prostoru 

• OP přibližovacích prostorů 

• OP vnitřní vodorovné plochy 

• OP kuželové plochy 

• OP přechodové plochy 

• OP vnější vodorovné plochy 

V ochranných pásmech vzletových a přibližovacích prostorů a 
v ochranných pásmech přechodových ploch nesmí nové stavby (objekty) 
přesahovat definovaná ochranná pásma s výjimkou, že jsou v zákrytu za 
stávající zástavbou (objektem), respektive terénem ochranná pásma již 
narušujícím. 

Ostatní ochranná pásma s výškovým omezením staveb, konkrétně 
ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy, kuželové plochy a vnější 
vodorovné plochy mohou být narušeny stavbami (objekty) i když nejsou v 
zákrytu se stávající stavbou (objektem) respektive terénem ochranná pásma 
již narušující,avšak pouze za předpokladu, že ÚCL ČR na základě letecko 
provozního posouzení shledá, že překážka neohrozí bezpečnost letového 
provozu. Takováto překážka musí být označena překážkovým značením 
podle příslušného předpisu. 

Dále existují v prostoru kolem letiště následující ochranná pásma: 

• OP proti nebezpečným a klamavým světlům 

• OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN 

• OP ornitologická 

- vnitřní ornitologické OP 

- vnější ornitologické OP 

• OP leteckých zabezpečovacích zařízení 

 
Ochranné hlukové pásmo  (OHP) letiště Praha Ruzyně 

Ochranné hlukové pásmo letiště Praha Ruzyně bylo s účinností pouze 
na území hlavního města Prahy vyhlášeno Odborem územního rozhodování 
Magistrátu hl.m.Prahy. Kompetencí k územnímu řízení ve věci ochranného 
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hlukového pásma, ležícího na území tehdejších okresů Praha-západ a 
Kladno, byl  v říjnu 2000 pověřen Stavební úřad v Hostivici.  

V letech 2001 až 2004 byla vyhlášena OHP pro obce ležící na území 
bývalých okresů Praha-západ a Kladno, v nichž ochranné hlukové pásmo 
zasahuje části katastrů se souvislou obytnou zástavbou (Kněževes, 
Středokluky, Dobrovíz, Hostouň, Jeneč, Horoměřice, Tuchoměřice) nebo 
zasahující katastrální území obce jen okrajově, mimo území s obytnou 
zástavbou (Hostivice, Unhošť, Červený Újezd, Pavlov a Statenice). Územní 
rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu v katastrálních územích všech 
obcí, kde rozsah OHP zasahuje obytnou zástavbu, byla vydána a nabyla 
právní moci. Rozsah ochranného hlukového pásma vychází z předpokladu 
výhledového leteckého provozu na letišti Praha - Ruzyně s celkovým počtem 
153.700 pohybů letadel všech kategorií za rok, s 500 pohyby v 
charakteristickém letovém dni v sezóně. Uvažuje se převaha proudových 
dopravních letounů do vzletové hmotnosti 80 t a vrtulových dopravních 
letounů. Rovněž se uvažují významná provozní omezení zejména pro lety v 
noční době.  

Navržené a vyhlášené ochranné hlukové pásmo letiště Praha - 
Ruzyně se člení do dvou hlukových zón o různé míře hlukové zátěže a s 
různým významem režimových opatření stavebního charakteru uvnitř 
těchto zón. Hranice ochranného hlukového pásma obecně vymezuje území, 
v němž může být překročena nejvyšší přípustná hodnota hluku z leteckého 
provozu ve venkovním prostoru v průměrném letovém dni s 500 pohyby 
letadel za 24 hodin nebo nejvyšší přípustná hodnota hluku z leteckého 
provozu ve venkovním prostoru v noční době. Uvnitř vnitřní hlukové zóny 
mohou být limitní úrovně hluku významně překročeny. 

Stávající situace hluku z leteckého provozu se změní po navrhované 
výstavbě paralelní vzletové a přistávací dráhy nazvané RWY 06R/24L, která 
bude procházet v blízkosti jihovýchodního okraje obce Jeneč. V rámci 
procesu posuzování vlivů stavby této dráhy na životní prostředí byla 
zpracována podrobná hluková studie, vyhodnocující hlukovou zátěž 
v dotčeném území po realizaci této stavby. Z jejích výsledků vyplývá, že 
provoz na této dráze se projeví  v jižní části obce, zatímco hladiny hluku 
v severní a severozápadní části Jenče se prakticky nezmění, k mírnému 
nárůstu hladin akustického tlaku dojde pouze v souvislosti se zvýšením 
provozu na stávající vzletové dráze, k němuž však dojde v každém případě, i 
kdyby se stavba paralelní dráhy nerealizovala (v tom případě by nárůst byl 
vyšší). Je to dáno rostoucí kapacitou letiště a vzrůstajícím počtem 
přepravených osob i letů. na druhé straně technický pokrok ve stavbě letadel 
a různá režimová opatření i politika poplatků a pokut vede ke snižování 
hlučnosti letadel. 

Důvodem, proč v tomto oznámení podrobněji popisujeme situaci 
s hlukem leteckého provozu v Jenči je skutečnost, že v současné době jsou 
obyvatelé této obce vystaveni synergickým účinkům obou druhů hluku, při 
čemž pro dopravní i letecký hluk platí jiné limity podle platné legislativy 
(Nařízení vlády č.502/2000 Sb. ve znění NV č.88/2004 Sb.). V současné 
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době je připravována další novela této legislativy, která však dosud nebyla 
publikována ve sbírce zákonů.  

Výstavba areálu R6 Parku je navržena do zóny, která je z důvodů 
ochranného hlukového pásma (i dalších OP) vyloučena pro obytnou 
zástavbu. Z tohoto hlediska tedy není nikterak omezujícím prvkem rozvoje 
obce. V případě, že by však nebylo vyřešeno dopravní napojení 
navrhovaného areálu  na komunikační síť vedenou zcela mimo obec Jeneč, 
by došlo k neúnosnému navýšení dopravní, a tím i hlukové zátěže obce. 
Proto je základní podmínkou výstavby tohoto areálu vybudování obchvatu 
Jenče tím, že dojde k přeložce komunikace II/201 do prostoru průmyslové 
zóny, kde bude vytvořena páteřní veřejná komunikace. Tato silnice odvede, 
společně s rychlostní komunikací R6 veškerou tranzitní dopravu a značnou 
část místní dopravy mimo obytnou část Jenče. Park R6 tedy nemůže ovlivnit 
leteckou dopravu a snížit hluk z ní působící na obec, může však významně 
přispět ke snížení zátěže z automobilové dopravy. 

Letecký hluk je v obci monitorován, automobilová doprava nikoliv. Pro 
možnost objektivního posouzení stávajícího hlukového zatížení obce bylo 
provedeno zpracovateli tohoto oznámení měření hluku na nejzatíženějších 
místech obce i v jejích okrajových částech. Při tomto měření byl měřen 
současně hluk z automobilové dopravy i z leteckého provozu. Měření hluku 
bylo provedeno po jednáních se zastupiteli obce, s nimiž byla rovněž 
stanovena měřící místa. 

Výsledky měření hluku zde uvedené byly porovnány s výsledky 
modelových výpočtů provedenými na základě dopravní studie vypracované 
firmou ETC. Ta zde provedla v 02/2006 dopravní průzkum stávajících intenzit 
dopravy na jednotlivých komunikacích. V rámci přípravy podkladů pro toto 
oznámení EIA provedla firma ETC výpočet automobilové dopravy 
generované vlastním areálem R6 Parku a následně i výpočty dopravního 
zatížení při postupném uvádění areálu R6 Parku do provozu. Cílovým rokem 
je rok 2010, kdy bude plně zprovozněna rychlostní komunikace R6 a na ni 
bude napojena nová páteřní komunikace II/201 (obchvat obce Jeneč). 
Napojení Parku R6 na rychlostní komunikaci R6 však bude umožněno již v 
roce 2008, kdy bude silnice R6 již částečně zprovozněna. Výsledky výpočtů 
hlukové zátěže v jednotlivých letech jsou uvedeny v kapitole D.I.3. Výpočet 
dopravní zátěže byl proveden i pro rok 2015, kdy se již vedení komunikací 
nebude měnit, ale dojde k mírnému nárůstu dopravy. 

V dalším textu této kapitoly uvádíme přehled výsledků měření hluku 
z dopravy a leteckého provozu, které bylo provedeno v souladu 
s metodikou pro měření dopravního hluku dne 4.3.2006 (běžný pracovní den 
- úterý) během ranní dopravní špičky. 
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Měřící místo č.1 – křižovatka Lidická – Karlovarská (viz 
fotopříloha) 

 

Měřící 
místo 

Číslo 
měř. 

LAeq 
(dB) 

LAmax 
(dB) 

LAmin 
(dB) 

Poznámka 

1 1 72,3 84,5 55,0 čas 7,12 – 7,22 (10 minut);         
5 přeletů 

1 2 73,7 91,2 49,9 čas 7,24 – 7,34 (10 minut);         
5 přeletů 

1 3 72,3 90,7 47,8 čas 7,36 – 7,56 (20 minut);         
2 přelety 

  
Měřící místo č.2 – Lidická ulice u Sokolovny a č.3 – naproti 

Sokolovně, u rodinného domku č.95 
 

Měřící 
místo 

Číslo 
měř. 

LAeq 
(dB) 

LAmax 
(dB) 

LAmin 
(dB) 

Poznámka 

2 4 68,1 88,7 43,2 čas 8,05 – 8,15 (10 minut);         
1 přelet 

3 5 65,8 81,8 43,4 čas 8,20 – 8,30 (10 minut);         
2 přelety 

Poznámka: v měření na tomto místě nešlo pokračovat z důvodů rušení 
hlukem při opravě chodníku.v blízkosti měřících míst. 

 
Měřící místo č.4 – Lidická ulice u vjezdu do areálu firmy Hödlmayr  
 

Měřící 
místo 

Číslo 
měř. 

LAeq 
(dB) 

LAmax 
(dB) 

LAmin 
(dB) 

Poznámka 

4 6 68,2 84,9 42,0 čas 8,45 – 8,55 (10 minut);         
3 přelety 

4 6A  74  průjezd osobního vlaku 

4 6B  65  přelet letadla 

4 7 79,2 89,2 64,9 měření po dobu 24 s – současný 
přelet letadla a průjezd 
poloprázdného nákladního auta 
Hödlmayr  
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Měřící místo č.5 – Dobrovízská ulice u domu č.297 – severní okraj 
obytné zástavby nejblíže ve vzletové dráze 
 

Měřící 
místo 

Číslo 
měř. 

LAeq 
(dB) 

LAmax 
(dB) 

LAmin 
(dB) 

Poznámka 

5 8 41,9 51,7 38,5 čas 9,10 – 9,20 (10 minut);         
bez přeletů – hlukové pozadí 

(vzdálený hluk z dopravy) 

5 9 69,6 79,1 47,8 9,24 (1 minuta) přelet letadla 
(start) 

 

Diskuse naměřených hodnot 
Naměřené hodnoty odpovídají špičkovým hodnotám hladin 

akustického tlaku z dopravy po veřejných komunikacích a z leteckého 
provozu a slouží pro stanovení maximální hlukové zátěže obyvatel obce. 
Z hlediska legislativních předpisů se hluk z provozu po veřejných 
komunikacích i z leteckého provozu hodnotí porovnáním s limitními 
hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro celou denní a pro celou 
noční dobu. Tyto hodnoty byly v případě hluku z automobilové dopravy 
určeny výpočtem na základě údajů o intenzitách dopravy na jednotlivých 
komunikacích, v případě leteckého provozu byly použity hodnoty z leteckého 
monitoringu, který provádí pro Letiště Praha s.p. firma J*D*S.  

 
Hluk z leteckého provozu 

V dalším textu uvádíme základní údaje o leteckém provozu letiště 
Praha – Ruzyně, protože z hlediska popisu hlukové situace v obci Jeneč jsou 
tato data významná. 

Z důvodu hlukové zátěže nižšího počtu obyvatel (tj. zejména obyvatel 
Prahy) je v prvé řadě využívána dráha 06-24 (směr severovýchod-
jihozápad). Pohyby proudových letadel o hmotnosti větší než 9 t jsou 
standardně prováděny z této dráhy. Tato dráha je situována v blízkosti 
Jenče a podél severozápadního okraje obce Jeneč prochází ochranné 
pásmo vzletové a přistávací dráhy a s ní související ochranná hluková 
pásma, o nichž je psáno níže. 

Dráha 13-31 (směr severozápad-jihovýchod), jejíž provoz přináší 
hlukovou zátěž největšímu počtu obyvatel, smí být použita za běžných 
okolností pouze pro vrtulová letadla a pro proudová letadla o hmotnosti 
menší než 9t, tzn. pro letadla s velmi nízkou úrovní hluku. 

Za určitých okolností je však nutné, aby dráha 13-31 převzala veškerý 
letecký provoz. Jedná se o následující situace: 
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§ neprovozuschopnost / údržba dráhy 06-24 (2x ročně rozsáhlejší 
údržba) 

§ nepříznivé brzdné účinky na dráze 06-24 

§ velký boční vítr na dráze 06-24 

§ jsou očekávány bouřky, které by mohly ovlivnit odlety z dráhy 06-24 

§ letadlo Úřadu pro civilní letectví provádí státní dozor 

Omezení nočních letů 

Vzlety a přistání v době od 22:00 do 6:00 jsou povoleny pouze 
letadlům zařazeným do kategorie s nejnižší hlučností. Dále musí být splněna 
podmínka max. 3 starty a 3 přistání v průběhu jedné noční hodiny. Toto 
omezení neplatí pro záchranné a pátrací lety, přistání letadel z 
meteorologických, technických nebo bezpečnostních důvodů a lety Úřadu 
pro civilní letectví při provádění státního dozoru. 

Poplatková politika 

Ke zlepšování akustické situace v okolí letiště Praha Ruzyně 
významnou měrou přispívá i poplatková politika Letiště Praha s.p., zavedená 
v roce 1995. Existuje diferencované schéma hlukových poplatků pro všechna 
letadla, která přistávají na letišti Praha Ruzyně. Výše hlukového poplatku je 
stanovena podle toho, do které hlukové kategorie bylo letadlo Českou 
správou letišť zařazeno. Kritériem pro zařazení jsou mezinárodně uznávané 
limity. Jedná se o aktivní přístup motivující letecké společnosti, aby na své 
linky do Prahy nasazovaly modernější a méně hlučná letadla. 
V průběhu posledních let se podařilo zcela změnit strukturu zastoupení 
letadel na pražském letišti ve prospěch kategorií s nižší hlučností. Změnu 
zachycuje následující tabulka. 

 

Rok 1996 2002 2003 

letadla kategorie 1 
(nejméně hlučná) 23% 55% 55% 

letadla kategorie 4 
(nejhlučnější) 16% 4% 3% 

 

Výnosy z hlukových poplatků jsou použity k financování kontinuálního 
monitorování hluku z leteckého provozu a od roku 1998 také k financování  
protihlukových opatření v ochranném hlukovém pásmu letiště. 
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Monitorování hluku 

K monitorování hluku je zřízeno 12 měřících stanic, z nichž jedna je 
umístěna v prostoru letiště a dalších 11 v okolí. Tento monitorovací systém 
umožňuje přesně identifikovat každé letadlo a jeho úroveň hluku při přeletu 
nad měřící stanicí.  

Měřící stanice č.1 je umístěna na mateřské škole v Jenči. 
 

Ochranné hlukové pásmo 

V okolí letiště Praha Ruzyně je vyhlášeno ochranné hlukové pásmo. 
Hranici tvoří izofona L Aeq = 65 dB pro den ( LAeq = 55 dB pro noc). Na 
tomto území Letiště Praha s.p. realizuje protihluková opatření, především 
výměnu oken. Od roku 1998 je u tzv. chráněných místností obytných domů, 
což jsou obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje a kuchyně, dále u 
zdravotnických a školských zařízení v okolních obcích a městských částech, 
zahrnutých do ochranného hlukového pásma, prováděna kompletní výměna 
oken za plastová či dřevěná s předepsanou vzduchovou neprůzvučností, a to 
v závislosti na výsledcích stavebně akustického posouzení každého objektu. 
V těchto protihlukových opatřeních letiště pokračuje postupně na celém 
území vyhlášeného ochranného hlukového pásma. 

Tím je dosaženo splnění přípustných hladin akustického tlaku (hluku) 
uvnitř obytných místností, venkovní hluk je snižován pouze režimovými 
opatřeními leteckého provozu, o nichž bylo pojednáno výše. 

V souvislosti s výstavbou paralelní dráhy dojde k určitým změnám 
v ochranných hlukových pásmech – v případě Jenče bude zvýšen hluk 
především v jihovýchodní části podél karlovarské ulice. Proto bude 
z hlediska hluku významné, že dojde k převedení tranzitní dopravy ze silnice 
I/6 procházející obcí na rychlostní komunikaci R6, která bude procházet 
mimo obec v 7 m hlubokém zářezu, který zajistí významný útlum hluku. 
V případě potřeby, která by vyplynula z měření hluku po uvedení této 
komunikace do plného provozu (v roce 2010), lze ještě podél rychlostní 
komunikace v části nejblíže k obci vybudovat přesně dimenzovanou 
protihlukovou stěnu. 
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Legenda k mapce: červená čára = hranice ochranného hlukového 
pásma (OHP) a zóny A; modrá čára = hranice zóny B. 

Jak je z uvedené mapky patrno, obec Jeneč leží prakticky celá 
v ochranném hlukovém pásmu v zóně B, pouze severozápadní část leží 
v zóně A. 

Uvedené dvě hlukové zóny v ochranném hlukovém pásmu letiště 
Praha Ruzyně jsou vymezeny s následující specifikací: 

 

LAeq = 65 – 75dB v denní době Zóna A - varovná 

LAeq = 55 – 65dB v noční době 

 
Pro zónu A platí tato pravidla: Ve stávajících objektech pro bydlení, 

školách, nemocnicích a jiných objektech citlivých na hluk, se provádějí 
výběrové kontroly dodržení limitů pro vnitřní hluk. V oprávněných případech 
je předkládán návrh na realizaci zvukoizolačních opatření. Posouzení i 
následná opatření zajišťuje Letiště Praha s.p. 

Před výstavbou nových objektů (s výjimkou výrobních provozů) se 
provádí důsledné posouzení záměru. Stavebník musí povinně předložit 
příslušnému stavebnímu úřadu průkaz o splnění limitu pro vnitřní hluk ve 
stavbách k bydlení a stavbách občanského vybavení. Výstavba předškolních 
a školních zařízení, nemocnic, lázeňských objektů, rekreačních zařízení a 
jiných objektů citlivých na hluk může být stavebním úřadem zamítnuta. 
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+ 

LAeq = 75dB a více v denní době Zóna B  

LAeq = 65dB a více v noční době 

Pro zónu B platí tato pravidla: Ve stávajících objektech pro bydlení, 
školách, nemocnicích a dalších zařízeních citlivých na hluk se provádějí 
důsledné a ucelené kontroly dodržení limitu pro vnitřní hluk. Následuje návrh 
a realizace zvukoizolačních opatření. 

Výstavba nových objektů k bydlení, zdravotnických a školských 
zařízení, není možná. Nová výstavba je omezena pouze na výrobní zóny bez 
bydlení. Takto je zajištěno, že na území zóny B, kde je hluková zátěž 
z leteckého provozu největší, se nebude zvyšovat počet trvale žijících 
obyvatel. 

Od 1.1.2005 je za překročení nejvyšších přípustných hodnot 
maximální hladiny hluku LAmax z leteckého provozu účtován letecké 
společnosti zvláštní hlukový poplatek, který se přičítá k již zavedeným 
hlukovým poplatkům. Maximální hladiny hluku jsou měřeny na každé 
monitorovací stanici v okolí letiště Praha – Ruzyně a porovnávány s jejich 
nejvyššími přípustnými hladinami hluku z leteckého provozu, stanovenými 
zvlášť pro denní dobu a zvlášť pro noční dobu. Za každý započatý decibel 
nad stanovený limit je účtováno letecké společnosti 5 000,- Kč. Více v části 
Tímto způsobem vybrané finanční prostředky doplní zdroj pro financování 
protihlukových opatření. 

Činnost systému spočívá v nepřetržitém snímání hladin 
akustického tlaku na jednotlivých monitorovacích místech (NMT – Noise 
Monitoring Terminal) a jejich dalšího zpracování. 

Monitorovací stanice se skládá z mikrofonu (obvykle umístěn na 
střeše budovy), který je spojen s analyzátorem umístěným ve skříňce poblíž. 
Analyzátor zpracuje hladiny akustického tlaku a uloží je do paměti, odtud 
jsou tyto hladiny buď periodicky nebo na základě pokynu operátora předány 
do centrální stanice (CS) k dalšímu zpracování. Ve zmíněné skříňce 
monitorovací stanice je kromě analyzátoru umístěn ještě zdroj el. energie 
(záloha pro případ výpadku napájení), dále modem, umožňující radiový 
přenos dat mezi NMT a CS, a radiostanice pro přenos dat. 

V CS jsou data získaná z jednotlivých NMT (v okolí letiště Praha - 
Ruzyně je jich instalováno 11), případně MS, zpracovávána a ukládána pro 
další využití. Zpracování zajišťuje hlavní počítač, který má možnost připojení 
k jakékoli NMT v reálném čase prostřednictvím modemu a radiostanice CS. 
Kromě toho je tento hlavní počítač propojen s dalším počítačem, který 
shromažďuje jednak radarová data (volací znak letadla, kód odpovídače, 
souřadnice, výšku a rychlost letadla) a dále letová data (informace o kódu 
odpovídače, typu letadla, číslo linky a let. společnost, výchozí a konečné 
letiště atd.). Propojení těchto dvou počítačů je nezbytné pro identifikaci 
zdroje hluku v případě, že se na určité NMT jednalo o letecký hluk.  
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Přiřazování hlukových údajů určitému letadlu provádí hlavní počítač 
v CS automaticky nebo na příkaz operátora. Hlukové údaje obsahují čas 
hlukové události, její průběh (histogram), maximální hladinu akustického 
tlaku A LAmax, čas maximální hladiny, hladinu hlukové expozice LAE  (dříve 
označovanou SEL), ekvivalentní hladinu hlukové události LAeq, a dobu trvání 
hlukové události. Hluk na určité NMT je příslušnému letadlu přiřazen pouze 
v tom případě, že v daném čase, kdy byla zaznamenána hluková událost na 
příslušné NMT (hladina akustického tlaku překročila nastavenou prahovou 
hodnotu), se nacházelo příslušné letadlo v prostoru této stanice a 
zaznamenaný hluk má charakter leteckého hluku pro podmínky dané NMT. 
V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky, systém sice registruje tento 
hluk, ale neidentifikuje letadlo jako jeho původce. NMT mají stanovené 
nejvyšší přípustné hodnoty maximální hladiny hluku LAmax z leteckého 
provozu, a to pro denní a noční dobu. V Hlukovém bulletinu letiště Praha – 
Ruzyně jsou pro každý měsíc a každou NMT uváděna překročení těchto 
nejvyšších přípustných hodnot  jednotlivými letadly.  

Překročení limitů LAmax na jednotlivých měřících stanicích jsou 
uváděna vždy, pokud LAmax překročí hladinu akustického tlaku A pozadí 
minimálně o 10 dB (princip „10 dB down“), i když je tato hladina pozadí 
tvořena např. nepříznivými podmínkami pro měření (rychlost větru, atp.).  
Kromě toho jsou počítány ekvivalentní hladiny pro den a noc pro každou 
jednotlivou NMT dle platného znění zákona č. 258/2000 Sb. „o ochraně 
veřejného zdraví …“, resp. Nařízení vlády č.502/2000 Sb. „o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, konkrétně dle bodu č.17, Přílohy 
č.1 k tomuto nařízení. Vzhledem k tomu, že hladiny akustického tlaku jsou 
snímány jednotlivými NMT nepřetržitě – tedy i za atmosférických podmínek, 
které nejsou vhodné pro provádění akustických měření, neboť negativně 
ovlivňují výsledky těchto měření – jsou výsledky ukládány do databází, ale 
nejsou v případě jednotlivých hlukových událostí (přeletů) publikovány, 
v případě vypočtených LAeq jsou hodnoty pro den nebo noc uváděny v šedém 
podbarvení, aby bylo zřejmé, že nebyly splněny atmosférické podmínky pro 
měření po celý časový interval dne nebo noci. 

Celý systém je doplněn jednou mobilní stanicí (MS), která může být 
operativně používána v různých lokalitách okolí letiště. Jedná se v podstatě 
o vnější stanici umístněnou v automobilu. Mobilní stanice je doplněna ještě 
dalším měřícím vybavením, aby ji bylo možné kromě monitorování použít i 
k měření vnějšího hluku podle různých metodik. Mobilní stanice je vybavena 
také meteorologickou stanicí pro získávání aktuálních údajů o stavu 
atmosféry. 

Poslední částí systému pro monitorování jsou cesty pro přenos dat. 
V současné době provozovaný monitorovací systém v okolí letiště Praha 
Ruzyně využívá radiový přenos dat mezi CS a NMT,  případně MS. Přenos 
se odehrává na kmitočtech v pásmu 80 MHz. Přenos dat je možné provádět i 
manuálně na různých datových nosičích, což je způsob užívaný pouze 
v případě, že automatický přenos dat není možný z jakéhokoli důvodu. Tímto 
způsobem mohou být vkládána jakákoli data (radarová, letová, hluková......). 
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Údaje o atmosférických podmínkách, za kterých byl hluk monitorován, 
jsou získávány ze stanice ČHMÚ na letišti Praha - Ruzyně. 

 
 

Obrázek - dráhový systém Letiště Praha - Ruzyně a rozmístění stanic 
pro měření hluku 

 
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty ekvivalentních 

hladin akustického tlaku pro denní a noční dobu v jednotlivých dnech 
měsíce února a března 2006. V případě překročení přípustných limitů je 
uvedena i maximální hladiny akustického tlaku spolu s údaji o době přeletu, 
číslu letu, typu letadla a letecké společnosti. Údaje jsou k dispozici veřejnosti 
na internetu pro kontrolu. 

Hodnoty pro den nebo noc uváděny v šedém podbarvení v případě,   
že nebyly splněny atmosférické podmínky pro měření po celý časový interval 
dne nebo noci. 
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 
 

Realizace investičního záměru výstavba R6 Parku v Jenči je situována 
do lokality pro nerušící výrobu a sklady obce Jeneč. 

Nový budoucí komerční areál R6 Parku je umístěn na západním okraji 
Jenče v prostoru mezi obloukem železniční trati a stávající silnicí první třídy 
I/6 Karlovarské. 

V současné době je dané území vystaveno zvýšené hladině hluku a 
imisnímu zatížení, což je bezprostřední návazností na silně frekventovanou 
komunikace I. třídy. Vlastní obec je těmto negativním vlivům vystavena ve 
zvýšené míře, protože zmíněná hlavní komunikace, spolu s rovněž značně 
frekventovanou silnicí druhé třídy II/201 prochází obytnou částí obce včetně 
centra. 

Tato situace se nezmění až do doby realizace obchvatu obce Jeneč, 
který zajistí převedení tranzitní dopravy ve všech směrech mimo obytnou 
zástavbu obce. Ke zcela zásadní změně dojde v roce 2010, kdy má být podle 
harmonogramu výstavby plně zprovozněna rychlostní komunikace R6 Praha 
– Karlovy Vary. Do částečného provozu má být úsek Praha – Pavlov uveden 
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již v roce 2008. Pokud by však nebyl realizován obchvat obce i pro silnici 
II/201, nebylo by toto zlepšení tolik významné. Teprve přeložka této 
komunikace, která bude současně páteřní komunikací průmyslové zóny R6 
Parku a kterou bude v rámci výstavby Parku realizovat investor a následně ji 
předá do užívání Středočeskému kraji, zajistí odvedení veškeré tranzitní 
dopravy a významné části místní dopravy (včetně nákladní dopravy firmy 
Hödlmayr) zcela mimo obec.  

Rovněž izolační zeleň (lesopark) spolu s protihlukovým valem 
významně omezí negativní vlivy průmyslové zóny na obec. 

Dalším velmi významným faktorem ovlivňujícím obec Jeneč a její okolí 
je letiště Praha – Ruzyně, konkrétně vzletová a přistávací dráha, která 
v blízkosti obce prochází. V budoucnu se k tomuto efektu přidruží ještě vliv 
navrhované paralelní dráhy, která nejvíce ovlivní jihovýchodní část obce. 

Jiné zdroje emisí a hluku v daném území zdaleka nedosahují vlivů 
těchto liniových staveb a leteckého provozu. 

Krajina v dané oblasti je rovinatá a úrodná, což ji předurčuje 
k zemědělskému využití. Z tohoto důvodu zde téměř vymizely původní lesní 
porosty a krajina se vyznačuje velmi malým podílem lesů. 

Na druhé straně blízkost hlavního města a zejména budoucí 
návaznost na rychlostní komunikaci R6 vytváří tlak na komerční využití 
pozemků u obce. Z tohoto důvodu byla v územního plánu obce Jeneč 
vymezena zóna VS pro nerušící výrobu a sklady v západní části katastru 
obce a pro tuto zónu již bylo získáno územní rozhodnutí na jednotlivé 
stavební objekty infrastruktury – komunikace a sítě. 

Do zóny VS je vhodné umístit sklady nebo průmyslovou výrobu,  která 
je šetrná vůči životnímu prostředí a nebude představovat zátěž pro 
obyvatelstvo okolních obcí. 

Výstavba nového R6 Parku ovlivní dané území jen relativně malými 
vstupy – emisemi z plynového vytápění hal a ze související automobilové 
vnitroareálové dopravy. Významnější je vliv vlastních dopravních tras, kudy 
bude vedena automobilová doprava do areálu. S ohledem na tuto skutečnost 
byla pro výstavbu R6 parku zvolena právě popisovaná lokalita v Jenči, která 
bude mít přímé napojení na novou rychlostní komunikaci R6 a nezpůsobí 
navýšení dopravy v obci Jeneč ani v jiných obcích (s výjimkou počáteční fáze 
výstavby, kdy bude část areálu uvedena do provozu ještě před otevřením 
nové komunikace R6, kdy však ještě areál nebude v plném provozu. Od roku 
2008 se počítá s částečným zprovozněním rychlostní komunikace R6 a 
napojením dopravy Parku na tuto silnici. 
 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 162 

ČÁST D.    KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH 
VÝZNAMNOSTI 

DI.    CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

 
HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY: 
 

Kategorie 
významnosti 

Kapitola  Předmět hodnocení 

I. II. III. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo  x  

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  x  

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci  x  

D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody  x  

D.I.5. Vliv na půdu  x  

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a nerostné 
zdroje 

  x 

D.I.7. Vliv na floru a faunu    x 

D.I.7. Vliv na ekosystémy    x 

D.I.8. Vliv na krajinu  x  

D.I.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   x 

 

Vysvětlivky:  

I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení 

 Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle 
charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu 
životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po 
podrobném studiu dané problematiky. 

Žádný z vlivů nebyl zařazen do první kategorie významnosti, celý 
komerční areál R6 parku bude používat technologie šetrné vůči životnímu 
prostředí a rovněž zástavba areálu s vysokým podílem zeleně a zemními 
izolačními valy bude provedena s ohledem na zachování všech složek 
životního prostředí v neporušeném stavu a spíše povede k jejich posílení 
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v důsledku výsadby dřevin a keřů a zřízení retenčních vodních ploch 
v rozsahu, jaký povolují ochranná pásma vzletové dráhy. 

. Jedná se o komerční areál určený pro skladování a pro nerušící 
výrobu (balení, montáž a pod.), která představuje minimální emise škodlivin 
do ovzduší, nezpůsobuje ve svém okolí nadměrný hluk a neprodukuje jiné 
odpadní vody, než splaškové. Doprava do závodu představuje sice určitou 
dopravní zátěž, ale s ohledem na její vedení mimo vlastní obec Jeneč, 
nebude zatěžovat obyvatelstvo žádné z blízkých obcí hlukem ani emisemi 
nad míru danou platnou legislativou. Areál R6 Parku bude navíc napojen 
vlečkami u jednotlivých skladových hal na železniční síť, takže část dopravy 
zboží bude realizována po železnici. 

Z hlediska vlivů na půdu by sice bylo možno považovat zábor 
zemědělské půdy v ploše 42,73 ha za významný vliv, nicméně s ohledem na 
skutečnost, že areál bude umístěn do územním plánem přesně definované 
průmyslové zóny, v níž není s dalším využitím lokality pro zemědělské účely 
počítáno, nelze vliv na půdu považovat za podstatný. V případě, že by na 
tomto pozemku nebyla realizována výstavba areálu R6 Parku, byl by využit 
pro výstavbu jiného investora s obdobným zaměřením. Rozhodující je tedy 
skutečnost, že ornice v místech výstavby vlastních hal, zpevněných ploch a 
komunikací bude před zahájením výstavby sejmuta a následně využita na 
vlastním pozemku nebo na jiných pozemcích, a nedojde tedy k jejímu 
znehodnocení. 

Vlivy na krajinný ráz by bylo rovněž možno, vzhledem k velikosti 
areálu, považovat za významný. Přihlédneme-li však ke skutečnosti, že 
stávající ráz krajiny – rozsáhlé pole s monokulturou a prakticky bez jakékoliv 
jiné zeleně (s výjimkou stromořadí podél silnice a porostů podél železniční 
trati) – není rovněž přirozeným ani původním rázem krajiny, je možný pohled 
na záměr investora i z jiného úhlu. Je jím skutečnost, že jednotlivé haly 
budou relativně nízké (max. 12 m), budou částečně obklopeny (a tedy i 
pohledově izolovány) zemními valy se zelení a především: rozsáhlé plochy 
areálu, více než 30 % celé jeho rozlohy, bude tvořit zeleň. V tom není 
započítána plocha izolační zeleně, kterou investor v souladu s územním 
plánem, vybuduje na pozemcích obce a předá ji do jejího užívání. 

Vlivy na flóru a faunu lze považovat spíše za pozitivní, protože 
rozsáhlá výsadba zeleně s různorodou a přírodě dané lokality blízkou 
skladbou bude ve srovnání se stávající monokulturou významným zlepšením, 
a to nejen z hlediska flóry, ale i fauny, neboť lze předpokládat, že v zelených 
plochách zde najde přirozené útočiště. 

Vliv na povrchové a podzemní vody rovněž nebude významný. 
Výstavbou parku nebude ovlivněna žádná vodoteč – nejbližší vodotečí je 
Jenečský potok, který  však nebude výstavbou nijak dotčen. Dešťové vody 
z rozsáhlých zelených plach budou přirozeně vsakovány, dešťové vody ze 
střech a rovněž vody z komunikací a zpevněných ploch (ty po předčištění, 
kterým budou zbaveny případných ropných látek) budou svedeny do 
retenčních nádrží v rámci areálu i do retenční nádrže na severu (mimo 
vlastní areál, na obecním pozemku) a v nich částečně vsakovány a částečně 
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z nich budou řízeně vypouštěny do Jenečského potoka, do jehož povodí 
spadají. 

Ostatní vlivy záměru budou pouze malé, z hlediska vlivu na 
obyvatelstvo je možno považovat výstavbu nového areálu s téměř 2000 
pracovními místy za velmi pozitivní. 

 

 

D.I.1.   VLIVY NA OBYVATELSTVO 
 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Zdravotní rizika pro obyvatele vlastní obce Jeneč, v jejímž katastru má 
být nový areál R6 Parku podle záměru investora postaven, i pro obyvatele 
okolních obcí, jejichž stávající obytná zástavba je dostatečně vzdálena od 
areálu, jsou prakticky nulová.  

Je to dáno  zejména tím, že areál bude sloužit pouze pro skladování 
zboží a pro nerušící výrobu, tedy nebude kromě plynových vytápěcích zdrojů,  
vlastní automobilové dopravy a běžné čerpací stanice pohonných hmot 
zdrojem jiných emisí škodlivin do ovzduší. Nebudou zde provozovány žádné 
chemické výroby ani zde nebudou skladovány látky, které mají nebezpečné 
nebo toxické vlastnosti a které by mohli znamenat ohrožení zdraví 
obyvatelstva při svém úniku do životního prostředí. 

Z hlediska zdravotních rizik je možno uvést jednoznačně pozitivní vliv 
na zdraví obyvatelstva, který bude dán tím, že současně s výstavbou 
vlastního areálu R6 Parku bude vybudován obchvat obce – přeložka silnice 
druhé třídy II/201, která v současnosti prochází obcí a zatěžuje ji emisemi a 
hlukem z automobilové dopravy. Současně s výstavbou rychlostní 
komunikace R6, která je hlavním důvodem pro volbu dané lokality pro 
výstavbu skladového R6 Parku tedy dojde k významnému omezení dopravy 
v obci Jeneč. Prakticky zde zcela vymizí tranzitní doprava a omezí se 
částečně i průjezd místních vozidel (zejména nákladních vozidel firem zde 
působících), protože bude vybudováno napojení obce na novou páteřní 
komunikaci zóna i na novou rychlostní komunikaci R6. Dnes silně 
frekventovaná Lidická ulice bude ukončena u nové železniční zastávky a 
dojde k jejímu významnému zklidnění a překategorizování na silnici třetí třídy 
III/0066. Rovněž karlovarská ulice bude významně zklidněna, a to 
převedením tranzitní dopravy na novou R6 i na přeložku silnice II/201 směr 
Unhošť.  

Vlastní areál R6 Parku bude od obce oddělen zemním valem výšky 
cca 5 m a 50 m širokým pruhem izolační zeleně, což bude představovat 
významnou pohledovou i akustickou barieru. Navíc tento lesopark bude 
veřejně přístupný a bude sloužit do jisté míry i jako rekreační oblast. Bude 
zde přímé pěší propojení obce Jeneč s R6 Parkem, čímž bude umožněn 
příchod zaměstnanců bydlících v Jenči přímo na své pracoviště po pěších 
cestách a chodnících. Předpokládá se i posílení autobusové dopravy 
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systému PID, která bude po dohodě s vedením obce zajíždět jak do Jenče, 
tak i do R6 Parku. 

Investor tohoto komerčního areálu provozuje obdobné areály v České 
republice i v zahraničí, takže vstupy a výstupy do složek životního prostředí 
uvažované v tomto oznámení jsou podloženy skutečností odvozenou dle 
stávajících zkušeností a přepočítanou na kapacity nového záměru. 

Vlastní areál je pouze zdrojem emisí a hluku z plynového vytápění 
nízkoemisními hořáky a autodopravy, v době výstavby bude po omezenou 
dobu i zdrojem prašnosti, zejména v době provádění zemních prací. Po 
dohodě se zastupitelstvem obce bude podle možností vybudován přednostně 
zemní val mezi areálem Parku a obcí, čímž budou negativní vlivy výstavby 
významně omezeny. 

Dopravní trasy  R6 Parku jsou vedeny mimo obec Jeneč po nové 
páteřní komunikaci II/201 na novou rychlostní komunikaci R6 a z ní buď na 
východ na pražský rychlostní okruh, nebo na západ směr Karlovy Vary, takže 
budou obyvatelstvo zatěžovat hlukem a emisemi pouze v minimální míře. Pro 
úplnost je však nutno zmínit, že v počáteční fázi výstavby areálu, kdy ještě 
nebude v provozu nová rychlostní silnice R6, bude doprava z budovaného 
areálu provizorně obcí Jeneč vedena. Jedná se ale pouze o přechodné 
období roku 2007- 2008, kdy bude areál teprve ve výstavbě a v provozu 
bude pouze malá část hal, takže vyvolaná doprava bude rovněž značně 
omezena. Jakmile bude, byť jen částečně, zprovozněna nová silnice R6, 
bude na ni areálová doprava okamžitě převedena. 

Z výsledků rozptylové studie, uvedené v příloze tohoto oznámení, 
vyplývá, že zdroje R6 Parku v Jenči se svými vstupy do životního prostředí 
projeví ve svém okolí pouze v omezené míře a v žádném případě nedojde u 
nejbližší obytné zástavby k negativnímu ovlivnění nad míru danou předpisy 
na ochranu zdraví a životního prostředí, a to ani v součtu se stávajícím 
zatížením. 

Nové skladové a výrobní haly jsou určeny pro skladování, balení a 
montáž výrobků neobsahujících nebezpečné látky, které by jakýmkoliv 
způsobem mohly ohrozit životní prostředí ani zdraví obyvatel. 

Sociálně ekonomické důsledky výstavby nového areálu lze hodnotit 
rovněž jednoznačně kladně, protože realizací této výstavby dojde k vzniku 
nových předpokládaných 1 882 pracovních míst v (v cílovém roce 2010), a 
tím i k vytvoření po všech stránkách odpovídajícího pracovního prostředí a 
sociálního zázemí pro zaměstnance areálu, a to jak v administrativě, tak i ve 
skladech a lehké výrobě. Pracovní podmínky i mikroklimatické podmínky 
pracovišť, větrání, vytápění a chlazení i kvalita sociálních zařízení budou 
plně odpovídat požadavkům platných předpisů a budou spíše nadstandardní.  

Ze sociálně ekonomického hlediska je významná i skutečnost, že 
investor je dlouhodobě perspektivním a stabilním zaměstnavatelem, 
vytvářejícím optimální pracovní i sociální podmínky pro své současné 
zaměstnance. Totéž požaduje i od nájemců, jimž své haly, nebo jejich 
jednotlivé moduly, pronajímá, případně prodává. 
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Tato skutečnost je významná zejména v období poměrně vysoké 
nezaměstnanosti. Lze očekávat, že zde naleznou perspektivní pracovní 
uplatnění zejména obyvatelé nejbližších obcí – zejména přímo z Jenče, část 
pracovníků bude nepochybně dojíždět i ze vzdálenějších okolních obcí, 
k čemuž je možno využít husté sítě integrované veřejné dopravy PID MHD 
Praha. Zastávky autobusů PID budou situovány v dochůzkové vzdálenosti 
několika minut od jednotlivých objektů R6 Parku, takže zaměstnanci nejsou 
nuceni používat vlastní osobní automobily. Pro zaměstnance dojíždějící 
vlastními automobily i pro návštěvníky bude v rámci areálu zřízeno 
dostatečné množství parkovacích míst: celkem 940, z toho 31 pro invalidy. 

Lze očekávat, že někteří zaměstnanci budou k dopravě využívat i 
jízdní kola. 

Kvalita životního prostředí v obci Jeneč ani v nejbližších okolních 
obcích se v důsledku výstavby nového areálu R6 Parku nezhorší.  
V důsledku vybudování obchvatu obce lze naopak počítat s významným 
snížením emisí a hluku, a tedy i ke zvýšení kvality životního prostředí a 
faktorů pohody obyvatel Jenče, které s tímto úzce souvisí. 

Z výsledků hlukové studie vyplývá, že vypočtené hladiny hluku  z 
provozu areálu nezpůsobí překračování přípustných hodnot hladin hluku u 
obytné zástavby v denní době ani v noční době 

 Investor si je vědom nutnosti respektovat platné předpisy a nařízení a 
je zde důvodný předpoklad, že  při provozu nového závodu nebude docházet 
ke kontaminaci složek životního prostředí (půdy, vody). V areálu nebudou 
používány žádné nebezpečné látky.ve smyslu Nařízení vlády č.258/2001 Sb. 
kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a 
chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává 
Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek. 

Pokud jde o rizika pracovního úrazu, lze obecně konstatovat, že nelze 
tato rizika nikdy stoprocentně vyloučit, ale při dodržování předpisů 
bezpečnosti práce a pracovní kázně je možno rizika pracovních úrazů 
minimalizovat. Pracovníci jednotlivých pracovišť musí být prokazatelně 
seznámeni s příslušnými pracovně - právními předpisy, což je povinností 
zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že v nových halách bude používána 
běžná skladovací technologie, ruční montáž a balení s využitím běžného 
strojního vybavení, lze očekávat, že uvedení nových hal do provozu nebude 
představovat problém zvýšených pracovních rizik. Naopak, nové haly budou 
z hlediska všech faktorů pracovního prostředí pro dané použití optimální, a 
tato skutečnost by měla jednoznačně pracovní rizika snižovat.  

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 
Nejbližšími obytnými objekty v okolí nového areálu R6 Parku jsou 

stávající a nově stavěné rodinné domky v západní části Jenče, v obdélníku 
vymezeném karlovarskou  ulicí na jihu a Lidickou ulicí na východě. Při 
železniční trati na sever od hranice areálu jsou 2 obývané drážní domky, 
které budou izolovány protihlukovou stěnou. 
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Vlastní areál závodu tyto obyvatele ovlivní díky své poloze, terénnímu 
valu a izolační zeleni pouze minimálně. Celkem lze uvažovat o přímém 
ovlivnění cca 30 rodinných domů, které jsou situovány nejblíže k západní 
hranici obytné zástavby obce.  

To znamená, že nepatrné zvýšení imisní a hlukové zátěže (zdaleka 
nepřesahující přípustné limity) se dotkne cca 150 obyvatel obce Jeneč, a to 
spíše v období výstavby, než v období provozu. Tento vliv by měl být 
postupně ještě dále zmírňován v souvislosti s růstem vysázené zeleně. 

 

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 
 Posuzovaný záměr představuje výstavbu nového skladového areálu 

R6 Parku, do něhož bude umístěna technologie skladování a lehké nerušící 
výroby – balení, montáže a pod.  

Vzhledem k charakteru areálu – skladování a lehká výroba – 
v uzavřených a izolovaných objektech - a umístění komerčního areálu do 
schválené průmyslové zóny nedojde k narušení pohody obyvatel v jeho okolí.  

Realizací záměru dojde k vzniku nových středních zdrojů 
znečišťování ovzduší – plynových kotelen a čerpací stanice pohonných hmot 

Vyhodnocení nových zdrojů znečišťování ovzduší bylo provedeno 
v rozptylové studii, která je přílohou tohoto oznámení. Její výsledky jsou 
zrekapitulovány v kapitole D.I.2., kde je současně i jejich komentář. 

Hluk ze související dopravy nepřekročí přípustné denní limity ani noční 
limity a způsobí jen mírné navýšení stávajícího hlukového pozadí, a to jen 
v nejbližším okolí areálu. V centrální části obce, která je v současnosti 
dopravou nejvíce zatěžována, dojde naopak k jejímu zcela zásadnímu 
snížení, a to v důsledku vybudování obchvatu obce, k čemuž přispívá i 
investor R6 parku tím, že vybuduje přeložku silnice II/201 mimo obec Jeneč. 

Také hladiny hluku ze vzduchotechniky a technologických zdrojů 
neovlivní v denní ani noční době stávající hlukovou situaci před fasádami 
nejbližších obytných domů ani ostatních objektů v Jenči ani na hranici 
chráněného venkovního prostoru současné ani plánované obytné zástavby 
(viz výsledky akustické studie, která je přílohou tohoto oznámení). Výsledky 
akustické studie jsou zrekapitulovány v kapitole D.I.3., kde je současně i 
jejich komentář. 

V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na 
obyvatelstvo. 
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Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Ekologické vlivy přímé, trvalé Minimální nepříznivé vlivy – 
zábor původně zemědělského 
pozemku, ornice bude využita 
podle požadavků RŽP 
převážně pro sadové úpravy 
areálu R6 a veřejné zeleně u 
areálu 

Sociální a ekonomické 
vlivy 

přímé, trvalé Příznivý vliv na zaměstnanost, 
zlepšení pracovního prostředí 

Emise z plynové 
kotelny 

přímé, trvalé Střední zdroj znečišťování, 
nízkoemisní hořáky 

Hluk z dopravy a 
technologie (VZT, 
chlazení) 

přímé, trvalé Vzhledem k umístění areálu je 
nepříznivý vliv na faktory 
pohody velmi malý, 
významným pozitivem je 
vybudování obchvatu obce 
Jeneč 

 
 
D.I.2.   VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
Imisní koncentrace škodlivin z plynových vytápěcích zdrojů, ze 
související automobilové dopravy a z provozu čerpací stanice 
pohonných hmot 

Pro posouzení vlivu emitovaných znečišťujících látek z celého areálu 
R6 Parku v Jenči byla vypracována rozptylová studie, která je uvedena 
v příloze  tohoto oznámení. Zde jsou rekapitulovány její vstupy a závěry. 

Uvedená rozptylová studie řeší posouzení imisního zatížení z nově 
uvažovaných zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě výstavby R6 Parku 
v Jenči u Prahy. Umístění areálu je patrné z grafických příloh rozptylové 
studie a tohoto oznámení. 

Jedná se o výstavbu skladového areálu se vším co s touto výstavbou 
souvisí. Tedy vytápění, parkování nákladních a osobních automobilů a 
vyvolaná automobilová doprava na komunikacích napojených na posuzovaný 
areál. 

Do rozptylové studie jsou zadány jednak nově uvažované stacionární 
zdroje emisí (vytápění) v lokalitě, dále také plošné zdroje (parkoviště) a 
mobilní zdroje (vyvolaná doprava), jenž budou záměrem vyvolány. 

Pro posouzení stávajícího imisního zatížení slouží rozptylová studie 
Středočeského Kraje, zpracovaná v rámci Programu snižování emisí a imisí 
Středočeského Kraje (Enviros a Bucek 2005). 
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Základem výstavby je stavba 8 skladovacích a výrobních hal, jež jsou 
posuzovány v rámci Oznámení záměru stavby na ŽP. Celkové potřebné 
instalované tepelné výkony a předpokládané výkony jednotlivých kotlů  v 
objektech byly uvedeny v části B. tohoto oznámení.: 

Výstavba navrhovaného komerčního parku je v přímém vztahu s 
budováním nové rychlostní komunikace R6 Praha - Karlovy Vary. Areál bude 
napojen na sjezd z této dálnice, převážná většina nákladních a osobních 
automobilů bude přijíždět do areálu po této rychlostní komunikaci. Z tohoto 
důvodu je hlavní vjezd do areálu navržen v severovýchodní části území z 
nové okružní křižovatky na páteřní komunikaci II/201, která bude procházet 
územím parku a bude napojena na již schválenou okružní křižovatku na 
Karlovarské silnici. 

Do rozptylové studie byly zahrnuty všechny zdroje z areálu R6 Parku: 

• bodové zdroje emisí – zdroje z vytápění a čerpací stanice PH 

• liniové zdroje emisí – veškeré komunikace 

• plošné zdroje emisí - parkoviště 
Emise z parkoviště byly vypočteny následujícím způsobem: 

Celkový počet automobilů při provozu areálu bude 3 700 osobních 
automobilů, 127 LNA a  723 TNA za den. Toto je víceméně nejhorší možný 
stav, lze předpokládat, že počty automobilů, které s v areálu otočí, budou ve 
skutečnosti menší. Emise jsou spočítány následujícím způsobem: 

Tedy uvažujme 3700 osobních automobilů, 127 lehkých nákladních 
automobilů a 723 těžkých automobilů za den. Pokud opět vyjdeme 
z programu MEFA 2002  lze konstatovat, že při denním pojezdu těchto 
vozidel se v průměru uvolní 1 917 g emisí NO2 za den, pokud budeme 
uvažovat pojezd po areálu 1000 metrů.  

Emisní faktor pro osobní automobil:  0,11 g emisí na km 

Emisní faktor pro LNA:    1,13  g emisí na km 

Emisní faktor pro nákladní automobil TNV: 1,89  g emisí na km 

Pro benzen jsou emise spočítány stejným způsobem, avšak s jinými 
emisními faktory: 

Emisní faktor pro osobní automobil:  0,0021 g emisí na km 

Emisní faktor pro LNA:    0,0096 g emisí na km 

Emisní faktor pro nákladní automobil TNV: 0,013 g emisí na km 

Pokud budeme uvažovat tyto emisní faktory, pak emise benzenu 
z pojezdu automobilů po parkovišti jsou celkově 18,4 g emisí z nákladní 
automobilové dopravy (TNA a LNA) a osobní automobilové dopravy. 

Dále pak je nutné k této emisi připočítat emisi ze startu osobních 
automobilů, tu lze vypočítat  na základě dále uvedeného postupu. 

Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od 
Hydrometeorological Institute of United Kingdom, což je obdoba našeho  
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ČHMU ve Velké Británii. Emisní faktory jsou k nahlédnutí u zpracovatele této 
rozptylové studie. 

Ty jsou stanoveny u NO2 na 1,19 g na jeden start a pro PM10 na 
úrovni 0,074. Pokud budeme uvažovat start 534 osobních, a 401 nákladních 
automobilů za den, tak je celková emise dána vztahem: 

(1,19 OS *1850) + ( 0,82 LNA * 63)+ (4,17 TNV *362) =  3 762 g emisí NO2 
za den na start všech automobilů a  

(0,074 OS *1880) + ( 0,054 LNA * 63)+ (2,03 TNV *362) =  877 g emisí PM10 
za den na start všech automobilů.   

Celková emise je pak dána součtem emisí z pojezdu po parkovišti a 
startů automobilů. Pro škodlivinu VOCs platí, že benzen je cca 10 % celkové 
VOCs. 

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících 
látek a doby překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden 
podle metodiky „SYMOS 97“, která byla vydána MŽP ČR v r.1998. 

Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu 
koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční 
průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále 
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a 
jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční 
průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a 
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou 
vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá 
se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných 
koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení 
četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability 
atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy 
rychlosti větru.  

 
Výsledky rozptylové studie a její závěr a doporučení 
a) Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě: 

Z hlediska stávajícího imisního zatížení lze konstatovat následující: 
Zásadní vliv na imisní zatížení má automobilová doprava po komunikaci E48 
vedoucí jednak přes obec Jeneč u Prahy, tak i okolo uvažovaného 
komerčního areálu.  Imisní zatížení v lokalitě je významné a podél 
předmětné komunikace za stávajících podmínek hraničí s imisními 
limity.  

Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 jsou 
vypočtené koncentrace v místě výstavby na úrovni do 200 µg/m3. Což 
odpovídá imisnímu limitu. Přímo v Jenči jsou koncentrace ještě vyšší, a to 
na úrovni cca do 220 µg/m3. Doba překročení imisního limitu v Jenči jsou dle 
výpočtu cca 3 hodiny za rok, což vhledem k povoleným 18 hodinám 
znamená, že i přes překročení limitní koncentrace je imisní limit dodržován.  
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Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 za stávajícího 
stavu dosahují ¾ platného imisního limitu a jsou okolo 30 µg/m3. 

Škodlivina VOCs nemá platný imisní limit, a proto je potřeba 
vypočtené koncentrace brát jako spíše informativní. Nejvyšší vypočtené 
maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot na úrovni do 150 µg/m3. 
A to jak v Jenči tak i v území výstavby R6 parku. 

Průměrné roční koncentrace pak dosahují hodnot na úrovni do 6 
µg/m3, a to jak v Jenči, tak i v místě výstavby areálu. 

Z hlediska benzenu lze konstatovat, že automobilová doprava je 
zásadním zdrojem této škodliviny v ovzduší. Nicméně benzen jako škodlivina 
působí problém ve velkých městech a ne na periferii velkých měst. Tato 
skutečnost je dána především uvolňováním benzenu při pomalé jízdě 
automobilů (jak vyplývá s emisních faktorů) 

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace benzenu se v Jenči 
a okolí pohybují na úrovni do 2 µg/m3, což představuje za stávajících 
podmínek cca ½ platného imisního limitu 5 µg/m3. 

 
Imisní situace v lokalitě po dostavbě areálu R6 Parku a výstavbě 
komunikace R6 rok 2010: 

Samozřejmě především výstavba rychlostní komunikace R6 a průjezd 
areálem R6 Parku budou mít vliv na trasování a počty automobilové dopravy 
projíždějící přes obec Jeneč. V obci a na komunikaci I/6 - E48 významně 
poklesne automobilová doprava, a tím i imisní zatížení. Nicméně je nutné 
taky konstatovat, že v blízkosti nové komunikace R6 dojde k nárůstu 
automobilové dopravy a imisního zatížení. Vlastní provoz  areálu R6 Parku 
pak na tuto situaci nebude mít významný podíl. 

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 budou 
dosahovat v roce 2010 hodnot na úrovni cca 100 µg/m3, a to především 
podél komunikace R6. Na úrovni areálu R6 Parku budou dosahovat 
hodnot na úrovni cca 40 µg/m3 a přímo v Jenči budou ještě méně 
významné. 

Průměrné roční koncentrace NO2 budou podél R6 na úrovni okolo 30 
až 35 µg/m3, což bude odpovídat cca ¾ platného imisního limitu 40 µg/m3. 
Avšak na úrovni komerčního centra budou nejvyšší vypočtené koncentrace 
na úrovni okolo 20 µg/m3, tedy ½ limitu a v Jenči na úrovni maximálně 10 
µg/m3, což bude ¼ platného imisního limitu. 

Maximální hodinové koncentrace VOCs  budou podél komunikace 
R6 na úrovni do 500 µg/m3, což je nárůst oproti stávajícímu stavu. Na úrovni 
R6 Parku pak do 150 µg/m3 a v Jenči na úrovni do 50 µg/m3. 

Průměrné roční koncentrace podél komunikace R6 se budou 
pohybovat do 20 µg/m3. V areálu centra pak na úrovni do 6 µg/m3a v Jenči 
do 4 µg/m3. 
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Průměrné roční koncentrace benzenu podél komunikace R6 budou 
na úrovni do 2,5 µg/m3, což bude odpovídat cca ½ platného imisního limitu. 
Na úrovni areálu R6 Parku pak budou vypočtené koncentrace do 1 µg/m3 a 
v Jenči ještě významně méně.  

V závěru rozptylové studie je uvedeno, že z hlediska stávajícího 
imisního zatížení v lokalitě lze konstatovat, že v území jsou dodržovány pro 
škodlivinu NO2 a VOCs a benzenu. I když, ostatně jako u všech významných 
komunikací typu dálnic a rychlostních komunikací, jen velice těsně s malou 
imisní rezervou a díky povolené době překračování imisních limitů. 

Dále pak k zamýšlené výstavbě lze konstatovat, že zásadní vliv na 
imisní zatížení má automobilová doprava po komunikaci I/6 vedoucí jednak 
přes obec Jeneč, tak i okolo uvažovaného R6 Parku.  Imisní zatížení 
v lokalitě je významné a podél předmětné komunikace za stávajících 
podmínek hraničí s imisními limity. Lze tedy konstatovat, že jakákoli 
investice, které odvede automobilovou dopravu mimo obec, bude 
prospěšná. 

Příspěvek R6 Parku k imisní zátěži bude dvojího druhu. Jednak díky 
průjezdu přes areál odvede část automobilové dopravy, které by jinak jela 
přes Jeneč a jednak vlastní zdroje emisí související s areálem se také budou 
podílet na imisní zátěži. I když ne nikterak významně. Lze tedy konstatovat 
že výstavba a provoz areálu R6 Parku nebude mít významný negativní 
vliv na kvalitu okolního ovzduší a výstavbu lze, z hlediska imisního, 
povolit. 
 
 
Význačný zápach 

Nový komerční areál R6 Parku není zdrojem zápachu. Nebudou zde 
skladovány látky uvolňující pachy a rovněž výroba zde prováděná nebude 
tyto látky produkovat (balení, montáž a pod.) 

 
Jiné vlivy 
 

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy. 
 

 
D.I.3.  VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ 

FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 
 
Hluk, vibrace 

Současná hluková situace daného území je dána především hlukem 
z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích a z leteckého provozu.  

Stávající situace byla podrobně popsána v části C, kapitole C.II.10, 
kde byly uvedeny i výsledky měření hluku provedené v rámci zpracování 
tohoto oznámení i výsledky měření leteckého hlukového monitoringu. 
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Jak již bylo uvedeno, obcí Jeneč prochází v současnosti silnice I/6 a 
II/201, které obec zatěžují velmi intenzívní automobilovou dopravou. Kromě 
toho Jeneč leží v ochranném hlukovém pásmu vzletové a přistávací dráhy 
letiště Praha – Ruzyně.  

Záměr výstavby nového komerčního areálu Parku R6 sice vnese do 
území další automobilovou dopravu, přesto však ve vlastní obci Jeneč dojde 
po realizaci záměru investora k výraznému snížení hlukové zátěže 
v důsledku zcela zásadního poklesu automobilové dopravy v obci. Je to 
způsobeno převedením dopravy ze silnice první třídy I/6 Karlovarské na 
rychlostní komunikaci R6 Praha – Karlovy Vary. Tato rychlostní komunikace 
povede severně od obce Jeneč, za železniční tratí, v 7 m hlubokém zářezu, 
takže obytnou zástavbu obce Jeneč ovlivní pouze minimálně.  

Na tuto novou komunikaci bude napojena i páteřní komunikace 
nového R6 Parku, která bude sloužit současně jako přeložka komunikace 
II/201, která dnes prochází Lidickou a Karlovarskou ulicí a vede dále do 
Unhoště. Po otevření nové silnice R6 bude veškerá automobilová doprava 
z komerční zóny R6 Parku vedena na tuto komunikaci a R6 park nebude 
obec zatěžovat hlukem nad míru danou platnou legislativou. Přispěje k tomu i 
zemní val a pruh izolační zeleně, který komerční zónu oddělí od obytné 
zástavby Jenče. 

V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie, která slouží 
k porovnání současné situace se stavem po realizaci záměru výstavby R6 
Parku. Tato studie je v příloze tohoto oznámení a její výsledky jsou zde 
zrekapitulovány. 

Podkladem pro výpočet této akustické studie byly prognózy zatížení 
dotčených komunikací (stávajících i nových) v roce 2007, 2010 a 2015, 
vypracované firmou ETC Praha, přičemž jako referenční byl uvažován rok 
2006. V 02/2006 bylo v obci Jeneč provedeno sčítání intenzit dopravy, čímž 
byly získány údaje o současném provozu na silniční síti procházející obcí 
Jeneč. 

V následujících tabulkách je znázorněn předpokládaný vývoj dopravy 
na stávajících i nově budovaných komunikacích v letech 2006 – 2015. Je zde 
pro každý rok uvedena celková zátěž s R6 Parkem a následně podíl 
vyvolané dopravy z R6 Parku. Jednotlivé sloupce tabulek znamenají: 

 

VV všechna vozidla celkem 

OV osobní vozidla 

NV všechna nákladní vozidla a autobusy 

TNV podíl těžkých nákladních vozidel (z NV) 

 
Poznámka: sloupec „NV“ zahrnuje všecha nákladní vozidla a autobusy 

včetně těžkých nákladních vozidel ! 
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Rok 2006 – stávající stav (areál R6 Parku dosud není postaven) 
 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2006,    
celkem 24 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/201 (1) 3397 2963 434 59 
I/6 ZÁPAD (2) 11324 9402 1922 931 
I/6 VÝCHOD (3) 14444 12088 2356 984 
III/0066 (4) 1994 1647 347 62 
III/0066 - CENTRUM (5) 2847 2346 501 91 

 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2006,    
noční doprava od 22,00 do 06,00 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/201 (1) 314 286 28 4 
I/6 ZÁPAD (2) 1035 909 126 61 
I/6 VÝCHOD (3) 1322 1168 154 64 
III/0066 (4) 182 159 23 4 
III/0066 - CENTRUM (5) 260 227 33 6 

 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2006,    
špičková hodina 16,00 – 17,00 

 VV OV NV TNV 
II/201 (1) 242 213 29 3 
I/6 ZÁPAD (2) 859 743 116 66 
I/6 VÝCHOD (3) 1097 952 145 69 
III/0066 (4) 120 95 25 7 
III/0066 - CENTRUM (5) 204 169 35 13 

 

Rok 2007 (rychlostní komunikace R6 dosud není v provozu, R6 Park 
v částečném provozu – pouze některé haly) 
za 24 hodin - celkové intenzity dopravy: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2007,    
celkem 24 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/201 (1) 3609 3158 451 71 
I/6 ZÁPAD (2) 12003 9952 2051 1016 
I/6 VÝCHOD (3) 15297 12738 2559 1126 
III/0066 (4) 2138 1771 367 74 
III/0066 - CENTRUM (5) 3008 2484 524 103 
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z toho podíl dopravy vyvolaný provozem R6 Parku: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2007,    
celkem 24 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/201 (1) 149 136 13 11 
I/6 ZÁPAD (2) 453 362 91 77 
I/6 VÝCHOD (3) 564 408 156 133 
III/0066 (4) 104 91 13 11 
III/0066 - CENTRUM (5) 104 91 13 11 

v noční době - celkové intenzity dopravy: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2007,    
noční doprava od 22,00 do 06,00 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/201 (1) 367 336 31 6 
I/6 ZÁPAD (2) 1190 1043 147 78 
I/6 VÝCHOD (3) 1510 1322 188 92 
III/0066 (4) 217 191 26 6 
III/0066 - CENTRUM (5) 298 261 37 8 

z toho podíl dopravy vyvolaný provozem R6 Parku: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2007,    
noční doprava od 22,00 do 06,00 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/201 (1) 47 44 3 2 
I/6 ZÁPAD (2) 134 116 18 15 
I/6 VÝCHOD (3) 162 131 31 26 
III/0066 (4) 32 29 3 2 
III/0066 - CENTRUM (5) 32 29 3 2 

špičková hodina - celkové intenzity dopravy: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2007,    
špičková hodina 16,00 – 17,00 

 VV OV NV TNV 
II/201 (1) 258 228 30 5 
I/6 ZÁPAD (2) 912 787 125 74 
I/6 VÝCHOD (3) 1164 1003 161 82 
III/0066 (4) 131 104 27 9 
III/0066 - CENTRUM (5) 216 179 37 14 
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z toho podíl dopravy vyvolaný provozem R6 Parku: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2007,    
špičková hodina 16,00 – 17,00 

 VV OV NV TNV 
II/201 (1) 12 11 1 1 
I/6 ZÁPAD (2) 36 29 7 6 
I/6 VÝCHOD (3) 45 32 13 11 
III/0066 (4) 8 7 1 1 
III/0066 - CENTRUM (5) 8 7 1 1 

 
Rok 2010 (rychlostní komunikace R6 v provozu, R6 Park v plném 
provozu) 
za 24 hodin - celkové intenzity dopravy: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2010,    
celkem 24 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 4098 3555 543 111 
III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 935 910 25 5 
II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 3370 2770 600 120 
III/0066 (4) 2650 2150 500 100 
III/0066 - CENTRUM (5) 2500 2300 200 20 
II/201 - U DÁLNICE (6) 5898 4590 1308 787 
R6 - ZÁPAD (7) 30778 27580 3198 833 
R6 - VÝCHOD (8) 32370 28785 3585 1049 

z toho podíl dopravy vyvolaný provozem R6 Parku: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2010,    
celkem 24 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 598 555 43 36 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 185 185 0 0 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 370 370 0 0 

III/0066 (4) 0 0 0 0 

III/0066 - CENTRUM (5) 0 0 0 0 

II/201 - U DÁLNICE (6) 3398 2590 808 687 

R6 - ZÁPAD (7) 1778 1480 298 253 

R6 - VÝCHOD (8) 1620 1110 510 434 
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v noční době - celkové intenzity dopravy: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2010,    
noční doprava od 22,00 do 06,00 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 496 452 44 17 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 127 125 2 0 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 381 339 42 8 

III/0066 (4) 239 204 35 8 

III/0066 - CENTRUM (5) 233 219 14 3 

II/201 - U DÁLNICE (6) 1165 968 197 145 

R6 - ZÁPAD (7) 3839 3576 263 92 

R6 - VÝCHOD (8) 3971 3654 317 130 

z toho podíl dopravy vyvolaný provozem R6 Parku: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2010,    
noční doprava od 22,00 do 06,00 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 176 167 9 7 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 56 56 0 0 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 111 111 0 0 

III/0066 (4) 0 0 0 0 

III/0066 - CENTRUM (5) 0 0 0 0 

II/201 - U DÁLNICE (6) 940 778 162 138 

R6 - ZÁPAD (7) 504 444 60 51 

R6 - VÝCHOD (8) 435 333 102 87 

 

špičková hodina - celkové intenzity dopravy: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2010,    
špičková hodina 16,00 – 17,00 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 282 254 28 10 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 67 66 1 0 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 228 198 30 6 

III/0066 (4) 176 151 25 5 

III/0066 - CENTRUM (5) 171 161 10 2 
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II/201 - U DÁLNICE (6) 437 347 90 60 

R6 - ZÁPAD (7) 2114 1945 169 49 

R6 - VÝCHOD (8) 2221 2026 195 66 

z toho podíl dopravy vyvolaný provozem R6 Parku: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2010,    
špičková hodina 16,00 – 17,00 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 47 44 3 3 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 15 15 0 0 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 30 30 0 0 

III/0066 (4) 0 0 0 0 

III/0066 - CENTRUM (5) 0 0 0 0 

II/201 - U DÁLNICE (6) 272 207 65 55 

R6 - ZÁPAD (7) 142 118 24 20 

R6 - VÝCHOD (8) 130 89 41 35 

 
Rok 2015 (rychlostní komunikace R6 v provozu, R6 Park v plném 
provozu jako v roce 2010, předpokládaný celkový nárůst provozu na 
celé silniční síti v ČR) 
za 24 hodin - celkové intenzity dopravy: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2015,    
celkem 24 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 4298 3705 593 121 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 960 930 30 6 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 3620 2970 650 130 

III/0066 (4) 2800 2275 525 105 

III/0066 - CENTRUM (5) 2600 2395 205 21 

II/201 - U DÁLNICE (6) 8148 6390 1758 877 

R6 - ZÁPAD (7) 40028 35905 4123 1018 

R6 - VÝCHOD (8) 41620 37110 4510 1234 
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z toho podíl dopravy vyvolaný provozem R6 Parku: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2015,    
celkem 24 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 598 555 43 36 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 185 185 0 0 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 370 370 0 0 

III/0066 (4) 0 0 0 0 

III/0066 - CENTRUM (5) 0 0 0 0 

II/201 - U DÁLNICE (6) 3398 2590 808 687 

R6 - ZÁPAD (7) 1778 1480 298 253 

R6 - VÝCHOD (8) 1620 1110 510 434 

v noční době - celkové intenzity dopravy: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2015,    
noční doprava od 22,00 do 06,00 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 513 466 47 17 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 129 127 2 0 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 404 358 46 9 

III/0066 (4) 253 216 37 8 

III/0066 - CENTRUM (5) 242 228 14 3 

II/201 - U DÁLNICE (6) 1367 1139 228 151 

R6 - ZÁPAD (7) 4902 4575 327 105 

R6 - VÝCHOD (8) 5035 4653 382 143 

z toho podíl dopravy vyvolaný provozem R6 Parku: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2015,    
noční doprava od 22,00 do 06,00 hodin 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 176 167 9 7 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 56 56 0 0 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 111 111 0 0 

III/0066 (4) 0 0 0 0 

III/0066 - CENTRUM (5) 0 0 0 0 

II/201 - U DÁLNICE (6) 940 778 162 138 
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R6 - ZÁPAD (7) 504 444 60 51 

R6 - VÝCHOD (8) 435 333 102 87 

špičková hodina - celkové intenzity dopravy: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2015,    
špičková hodina 16,00 – 17,00 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 295 265 31 10 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 69 67 2 0 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 245 212 33 7 

III/0066 (4) 186 159 26 6 

III/0066 - CENTRUM (5) 178 168 10 3 

II/201 - U DÁLNICE (6) 585 473 112 65 

R6 - ZÁPAD (7) 2743 2528 215 58 

R6 - VÝCHOD (8) 2850 2609 241 75 

z toho podíl dopravy vyvolaný provozem R6 Parku: 

Komunikace Intenzity automobilové dopravy v roce 2015,    
špičková hodina 16,00 – 17,00 

 VV OV NV TNV 
II/606 (II/201) (1) 47 44 3 3 

III/00606 (I/6 ZÁPAD) (2) 15 15 0 0 

II/606 (I/6 VÝCHOD) (3) 30 30 0 0 

III/0066 (4) 0 0 0 0 

III/0066 - CENTRUM (5) 0 0 0 0 

II/201 - U DÁLNICE (6) 272 207 65 55 

R6 - ZÁPAD (7) 142 118 24 20 

R6 - VÝCHOD (8) 130 89 41 35 

Dalším zdrojem hluku z dopravy budou železniční vlečky zasahující 
do areálu ke 3 skladovým halám v severní části. Napojení vleček bude 
z kolejiště severně od areálu, které bude mít napojení jak na R6 Park, tak i 
stávající areál firmy Hödlmayr. Předpokládá se příjezd průměrně 1 vlaku 
denně, délka vlaku bude maximálně 15 vagonů ke každé hale. Hluk z tohoto 
provozu na železničních vlečkách se u obytné zástavby obce Jeneč 
neprojeví, do výpočtu hlukové studie byly vlečky zadány. 

Kromě dopravních zdrojů hluku. které se projevují jak uvnitř areálu, tak 
i v okolí dopravních tras, bude areál působit hluk i ze stacionárních zdrojů 
hluku, tj. vzduchotechnických a chladících zařízení, která budou situována 
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v severních čelech hal a částečně odstíněna terénními valy. Hluk z těchto 
zdrojů se bude šířit směrem ke kolejišti ČD a nedotkne se obytné zástavby. 
Drážní domky budou odstíněny protihlukovou stěnou. Akustické hodnoty 
těchto zdrojů byly převzaty z technické dokumentace výrobců a uvedená 
zařízení byla v akustické studii zadána jako tak zvané průmyslové zdroje 
hluku. Zdroje hluku uvnitř hal díky vysoké vzduchové neprůzvučnosti 
obvodového pláště i okenních prvků a vrat jednoznačně nezpůsobí navýšení 
stávajících hladin hluku u nejbližší obytné zástavby, která je od hranice 
areálu závodu dostatečně vzdálena.  

Tyto dopravní a průmyslové zdroje byly zadány jako vstupní údaje do 
hlukové studie, která je v příloze tohoto oznámení. 

Z výsledků hlukové studie vyplývá, že realizací záměru výstavby 
nového areálu R6 Parku nebudou v chráněném obytném prostoru obytné 
zástavby překročeny hygienické limity dané nařízením vlády č.502/2000 
Sb. ve znění NV č.88/2004 Sb., a to v denní ani noční době. Současně je 
doloženo splnění limitů dle NV č.148/2006 Sb., které vstupuje v platnost 
1.6.2006 a které ruší předchozí nařízení vlády.č.502/2000 Sb. 

V době vlastní výstavby, která však bude časově omezena, dojde v 
okolí staveniště k nárůstu hladiny hluku (akustického tlaku) způsobené 
nákladními automobily se zeminou a provozem stavebních mechanizmů. 
Z tohoto důvodu bude přednostně budován zemní val, který obytnou 
zástavbu akusticky oddělí od areálu R6 Parku. Z provedených výpočtů 
v akustické studii vyplývá, že hygienické limity pro období výstavby budou 
rovněž splněny. 

Po dokončení výstavby R6 Parku budou na zelených plochách a 
v pásulesoparku a izolační zeleně vysázeny stromy a keře a izolační účinek 
těchto ploch tím bude posílen. 
 
Další biologické a fyzikální charakteristiky 

Ve skladovém areálu R6 Parku v Jenči nebude umístěn žádný zdroj 
radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat 
v okolí. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy. 

 Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v 
následující tabulce.  
 
Ostatní vlivy stavby 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Hluk při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná, limity nejsou překročeny 

Hluk při provozu přímé, trvalé minimální nepříznivý vliv, u nejbližší 
stávající obytné zástavby se neprojeví, 
pro ochranu budoucí obytné lokality bude 
zřízen zemní val s izolační zelení 
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D.I.4  VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Zástavbou původně zemědělského pozemku – pole – dojde na 
vlastním pozemku areálu R6 parku v Jenči k určité změně odtokových 
poměrů. V současné době se vsakují dešťové vody na celé ploše pozemku, 
po výstavbě objektů areálu a zpevněných ploch se vsakování omezí z větší 
míry na zelené plochy, jejichž podíl však v areálu R6 Parku bude poměrně 
vysoký (přes 30 %. Další zelené plochy budou vytvořeny v jeho okolí na 
pozemcích obce – izolační zeleň, lesopark.  

Řešení odvodu dešťových vod je navrženo tak, aby docházelo k co 
největšímu vsakování, a tím i zpomalení (omezení) odtoku vod z daného 
území. 

Dešťové vody ze střech a po vyčištění v odlučovačích ropných látek i 
vody ze zpevněných ploch a komunikací budou svedeny do retenčních 
nádrží, kde budou dále částečně vsakovány, přebytky budou řízeně 
vypouštěny dešťovou kanalizací do Jenečského potoka. Navržené řešení 
vychází z provedeného hydrogeologického průzkumu a vsakovacích zkoušek 
a bude podrobně popsáno v projektové dokumentaci. Odtokové poměry pro 
návrhový déšť byly spočítány a hodnoty odtoku vody jsou uvedeny v kapitole 
B.III.2. 

 
Vliv na změny hydrologických charakteristik 

Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů 
daného území, stavba se projeví pouze lokálně, a to způsobem, který byl 
výše popsán. 

Postupným zastavováním jednotlivých pozemků v dosud nezastavěné 
lokalitě dojde k určitému snížení infiltrace srážkových vod v daném území a 
ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod. 
Z hlediska reálně zastavěných a zpevněných ploch v rámci posuzovaného 
záměru se jedná o vliv relativně málo významný ve srovnání s plochou 
okolních pozemků, na nichž se výstavba nepředpokládá. Celková plocha 
areálu R65 Parku není v porovnání s okolními nezastavěnými i zastavěnými 
pozemky tak veliká, aby její zástavba významně ovlivnila hydrologické 
charakteristiky daného území. 

Jedinou vodotečí v daném území je Jenečský potok, který pramení 
jižně od areálu R6 Parku. Vody z daného území budou do Jenečského 
potoka odtékat stejně, jako je tomu v současnosti. 

 
Vlivy na podzemní vodu 

Režim podzemních vod, tj. směr proudění, propustnost kolektoru 
nebudou významně ovlivněny. Odvodem dešťových vod do dešťové  
kanalizace se sníží dotace podzemních vod vodou a snížení vsaku.  
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Horizont podzemní vody byl zjištěn průzkumným hydrogeologickým vrtem 
HJE-13 v hloubce 11,40 m 

Výsledky vsakovacích zkoušek potvrdily, že horninové prostředí je 
bezpečně schopné pojmout vypočtená množství vod. Cenomanský kolektor 
má vysokou schopnost tvorby a akumulace podzemních vod a má velmi 
příznivé filtrační parametry. Ovlivnění hladiny v okolí se nepředpokládá, 
neboť turonský izolátor tvoří nepropustný strop, který vydatně brání 
kontaminaci z povrchových zdrojů. Znemožňuje též vzestup hladiny při vsaku 
do výšky, která by mohla jakkoliv obtěžovat sousední objekty. 

Stavba areálu R6 Parku nebude mít na podzemní vodu žádný 
významný vliv. 
 
 
Vliv na jakost vody 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může 
nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu. 

Vlastní etapa výstavby představuje významnější riziko ohrožení 
kvality vod. Potenciální rizika ohrožení jakosti vod v etapě výstavby mohou  
nastat zejména v souvislosti se stavebními pracemi. Vlastní lokalita pro 
výstavbu R  Parku je dostatečně vzdálena od vodoteče, takže nelze 
v žádném (ani havarijním) případě předpokládat její znečištění. Pro eliminaci 
tohoto rizika kontaminace podzemních vod úkapy ropných látek ze 
stavebních strojů jsou v doporučeních tohoto oznámení v etapě výstavby 
navržena následující  opatření: 

• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ 
havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou 
seznámeni všichni pracovníci stavby. V případě havárie bude nezbytné 
postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v 
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z 
hlediska možných úkapů ropných  látek   

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude 
kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a odvezena mimo 
vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené k těmto 
účelům 

Vlastní provoz nového areálu neovlivní kvalitu vod podzemních nebo 
povrchových (mimo případy havárií, např. ropných látek, látek se změněným 
pH, apod.). Tyto látky se v areálu, s výjimkou dopravních prostředků a 
čerpací stanice pohonných hmot, nebudou používat. V areálu nebude 
prováděna údržba vozidel, výměna olejů a podobně, tyto práce budou 
svěřovány odbornému servisu, smluvní dopravci si je budou zajišťovat ve 
svých provozovnách mimo areál R6 Parku.. 
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Nové objekty závodu budou zabezpečeny tak, aby nemohlo docházet 
ke kontaminaci půdy a vody. V případě havarijního úniku menšího množství 
ropných látek z dopravních prostředků bude vhodné použití sorpčního 
materiálu (Vapex, piliny apod.). Únik enormního množství ropných látek, 
které by nebylo možné zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se  
nepředpokládá. 

Předepsaným způsobem bude rovněž zabezpečena stáčecí plocha 
čerpací stanice pohonných hmot i výdejní plochy. Konkrétně v daném 
případě  budou nádrže PHM dvouplášťové. Rovněž dvouplášťový bude 
rozvod benzinu a nafty. Meziprostor potrubí a nádrží bude hlídán signalizací. 
Úkapy vzniklé při stáčení a výdeji pohonných hmot budou zachyceny na 
manipulační ploše a přes silniční žlaby odvedeny ocelovým potrubím do 
úkapové nádrže.  

 
 
D.I.5  VLIV NA PŮDU 
 
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Veškeré navrhované zemní práce a stavební činnosti v rámci daného 
investičního záměru výstavby areálu R6 Parku budou prováděny na 
pozemcích investora v průmyslové zóně pro nerušící výrobu a sklady, která 
je pro tento typ zástavby určena územním plánem obce Jeneč, a na 
pozemcích obce, na nichž budou budovány doprovodné stavby – páteřní 
komunikace zóny, plochy izolační zeleně a retenční nádrže. 

Pozemky, na nichž je situována uvedená průmyslová zóna, a tedy i 
nový areál R6 Parku, je v současnosti využíván pro zemědělské účely jako 
orná půda. Vzhledem k jeho umístění a k potřebám rozvoje obce budou 
pozemky vyjmuty ze ZPF a využity pro průmyslovou výstavbu. Zemědělská 
činnost bude na těchto pozemcích ukončena. 

Vzhledem k  bonitě půdy je třeba zajistit důkladnou skrývku orniční 
vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí 
důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF. 

Daný investiční záměr tedy nebude mít žádný vliv na rozsah a způsob 
užívání půdy v okolí nového areálu. Okolní pozemky mimo průmyslovou zónu 
budou dále využívány pro zemědělské účely. 

Způsob provádění terénních úprav a zakládání objektů bude stanoven 
v projektové dokumentaci. 

 

Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže 
Investor nechal na pozemku pro uvažovanou výstavbu R6 Parku 

v předstihu zpracovat posudek kontaminace, aby bylo známo, zda půda 
nebo voda v tomto území není v důsledku minulých aktivit znečištěna 
cizorodými látkami. Z výsledků tohoto průzkumu vyplynulo, že zeminy ani 
voda nejsou znečištěny nad míru danou platnými předpisy. 
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Z výsledků analýz odebraných vzorků vyplývá, že zeminy nejsou 
kontaminovány, resp. obsahy sledovaných látek se pohybují na úrovni 
přirozených obsahů těchto látek. Toto zjištění platí pro sledované složky: 
těžké kovy, nepolární extrahovatelné látky, chlorované uhlovodíky, 
monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované), monocyklické 
aromatické uhlovodíky (halogenované), pesticidy, chlorované alifatické 
uhlovodíky, polychlorované bifenyly, chlorované fenoly a makrosložky. 
Všechny ukazatelé jsou pod kritériem A Metodického pokynu MŽPČR 08/96 
vyjma vzorku ze sondy JE 11 hl. 1,0 – 1,2 m, kde u PCB byl naměřen obsah 
o něco vyšší než je kritérium A. Nedosahuje však v žádném případě limitu B, 
a proto jej též hodnocen jako neznečištěný. 

Stejné hodnocení, tedy že zeminy nejsou kontaminovány, platí i v 
případě, že budeme uvažovat a porovnávat naměřené obsahy s vyhláškou 
MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Zeminy nepřekračují maximálně přípustné 
hodnoty rizikových prvků v půdě ani nepřekračují hodnoty přípustného 
znečištění půdy některými škodlivými látkami ohrožující existenci 
živých organizmů. I když je zřejmé, že území přestane sloužit zemědělským 
účelům, může toto vyjádření sloužit k pravděpodobné charakteristice okolní 
zemědělské půdy mimo zájmové území. 

Při porovnání výsledku analýzy podzemní vody s limity Metodického 
pokynu vyplývá,že podzemní voda není zásadně znečištěna. Mírně 
zvýšený obsah amonných iontů, fluoridů, hliníku a barya je přiměřený a 
pouze mírně převyšuje limit A – hodnoty přírodního pozadí. O něco vyšší 
hodnoty byly zjištěny u obsahu dusitanů a chloridů. Obsah dusitanů je mírně 
nad limit B, obsah chloridů nad limit C Metodického pokynu. V této 
souvislosti lze konstatovat, že zvýšené obsahy dusitanů a chloridů mohou 
souviset se zemědělskou činností v širším okolí zájmové lokality, či mají 
původ v samotném horninovém prostředí. Není vyloučen též zásak, 
způsobený zimní údržbou komunikace. Zjištěný obsah chloridů je poměrně 
častý v podzemních vodách ať v městském prostředí či ve volné přírodě. 
Ostatní kvantifikovatelné složky včetně NEL, uhlovodíků, těžkých kovů, 
pesticidů, polyaromátů, PCB jsou nízké a nedosahují ani limitu A. 

Vzhledem k výše popsanému znečištění u dvou položek, které je navíc 
vázáno na makrosložky, nepovažují zpracovatelé průzkumu za nutné 
provádět jakýkoliv sanační zásah. Doporučeno je však průběžně 
monitorovat kvalitu vody v připraveném hydrovrtu. 

 
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu závodu 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu 
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít 
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na 
parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách. K minimalizaci tohoto vlivu 
přispěje to, že povrch ploch hlavních vnitroareálových komunikací (pro 
nákladní automobily) bude nepropustný a že bude dešťová voda z těchto 
ploch bude čištěna na lapolech (odlučovačích ropných látek). 
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Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním 

zbývajících ploch bude prakticky eroze půdy vlivem deště a větru 
znemožněna.  

 
 
D.I.6 VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE 
 

Podle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí 
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou 
stavbou ohroženy nebo ovlivněny. 

Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území. 
 

 
Změny hydrogeologických charakteristik 

Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických 
charakteristik dané lokality.  

 

Vliv na chráněné části přírody 
Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a 

vzhledem ke svému charakteru skladování a nerušící výroby nemá na blízká 
ani vzdálená chráněná území výrazný negativní vliv.  

 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a 
předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s 
ukládáním odpadů. Tento předpoklad je podpořen informacemi o tom, jak je s 
odpady nakládáno v současnosti v obdobných areálech. 
 
 
 
D.I.7  VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 
 
Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 

Stavba nebude mít negativní vliv na floru ani faunu v daném území na 
vlastním areálu R6 Parku ani v jeho okolí. K vyhubení chráněných 
rostlinných a živočišných druhů v žádném případě nedojde. 

 
Vliv na flóru a faunu 

V rámci přípravy investičního záměru výstavby komerčního areálu R6 
Parku byl v předstihu zpracován biologický průzkum, který byl již uveden 
v kapitole C.II.5 a C.II.6 a který je včetně fotodokumentace uveden v příloze 
tohoto oznámení. 
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Z uvedeného průzkumu vyplývají pro výstavbu R6 Parku tato 
doporučení 

Aby byly v rámci možností minimalizovány vlivy výstavby a 
následného provozování areálu na zjištěné druhy živočichů, doporučujeme 
dodržet následující doporučení: 

• zachovat, popř. rozšířit neudržované mezernaté porosty křovin a 
dřevin při hranici budoucího areálu  

• plánované plochy zeleně koncipovat tak, aby vyhovovaly životním 
nárokům co možná nejširšího spektra živočichů (kombinace nízkých 
křovinatých porostů s vyššími dřevinami, mozaikovitě se střídající s 
osluněnými travnatými porosty). Nemělo by se jednat o park s 
okrasnými, pravidelně zastřihávanými keříky, ale o přírodě blízké 
porosty. Velmi vhodné by bylo při okrajích areálu zbudovat umělé 
úkryty pro drobné živočichy - suché zídky, volně sypané hromady 
větších kamenů i solitérní balvany v blízkosti křovin. Plochy zeleně by 
měly být v kontaktu s okrajovými partiemi areálu (jakési „zelené 
mosty“) 

• velmi přínosné by bylo v rámci ozeleněné části areálu zbudovat 
malou, pokud možno izolovanou a dostatečně osluněnou umělou 
vodní plochu (mělkou s pozvolnými břehy a plynulým přechodem na 
souš). Přínos tohoto prvku by byl v oblasti bez trvalejších vodních 
ploch značný (nejen estetický, ale i jako napajedlo pro živočichy a 
vhodné stanoviště např. pro vodní hmyz a pod.) 

• počáteční zemní práce (stržení ornice a příprava staveniště) by měly 
probíhat v době aktivity zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů 
- tj. od jara (květen) cca do konce října, dle aktuálního průběhu počasí. 
Práce by měly postupovat pokud možno pozvolna, aby tito 
živočichové měli možnost emigrovat na jiná stanoviště. Zahájení 
zemních prací v zimním období by mělo za následek prakticky 100 % 
úmrtnost hibernujících jedinců. 

V závěru biologického průzkumu je konstatováno, že výstavbou 
komerčního areálu R6 Parku sice dojde z biologického pohledu k dalšímu 
zhoršení stávajícího stavu zkoumané lokality (změnou zemědělsky 
obdělávané plochy na částečně zastavěné území), zároveň je ale 
neoddiskutovatelný fakt, že díky současné silné degradaci lokality a velmi 
špatným perspektivám daného území lze již jen velmi těžko hledat pro 
podobný záměr z pohledu ochrany přírody vhodnější plochy. 

Pro omezení negativních vlivů vlastní komerční zástavby jsou v rámci 
areálu a jeho okolí navrženy rozsáhlé plochy zeleně včetně lesoparku, který 
je již součástí územního plánu. Jediným omezením pro výsadbu zeleně a 
zřizování zelených ploch jsou ochranná pásma letiště Praha – Ruzyně, tj, 
ochranné pásmo vzletové a přistávací dráhy a s tím související ornitologické 
ochranné pásmo. jedná se především o výškové omezení dřevin a o omezení 
vodních ploch v rámci vnitřního ornitologického pásma. Přes tato omezení 
jsou navrženy sadové úpravy, které byly podrobně popsány v části B. Tyto 
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výsadby zeleně ve svém důsledku zajistí větší diverzitu flóry v daném území, 
než představuje současná zemědělská monokultura. Stromořadí podél 
silnice I/6 bude plně zachováno a výstavbou areálu nebude nikterak dotčeno.   

V případě fauny Lze očekávat, že vhodná výsadba zeleně poskytne 
v klidnějších částech areálu útočiště zejména běžným druhům živočichů. 
 
Poškození ekosystémů 

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů na vlastní 
ploše areálu ani v  jejím okolí. Výstavbou nebude zasažen žádný evidovaný 
ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.  

Při provozu areálu  bude na ekosystém působit jak vlastní provoz (tj. 
pohyb automobilů a zaměstnanců), tak práce spojené s údržbou areálu 
(úklidové práce a péče o zelené plochy a pod.). V nově upravených plochách 
zeleně je pravděpodobné usídlení některých živočichů, vázaných na porosty 
dřevin a parkové plochy. Tyto druhy jsou na člověka zvyklé a pohyb lidí a 
automobilů mohou poměrně dobře snášet. 

 Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, 
fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaná stavba  podstatný 
negativní vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce. 
- Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z 
dopravy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Emise  z 
dopravy v době 

provozu 

Přímé, 
dlouhodobé 

 

nepříznivý vliv malý, pro hluk z areálu 
navržen protihlukový val a zeleň na vých. 
hranici směrem k obytné zástavbě v Jenči, 
obchvat obce přeložkou silnice II/201 

Emise 
z vytápění a 
technologie 

Přímé, 
dlouhodobé 

Emise z vytápění jsou minimální a 
s rezervou splňují emisní limity - minimální 
nepříznivý vliv (nízké imisní koncentrace) 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé minimální nepříznivý vliv, čištění dešťových 
vod z komunikací v lapolech 

Půda v areálu přímé minimální nepříznivý vliv – využití ornice po 
skrývce v rámci sadových úprav 

Vliv na flóru a 
faunu v době 

provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv, kompenzace 
sadovými úpravami areálu včetně výsadby 
dřevin  
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D.I.8  VLIVY NA KRAJINU 
 
Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: 

„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho estetickou a 
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 

Krajinný ráz závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a 
ekosystémových režimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen 
(krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností 
a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých 
přírodních podmínkách. 

Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem 
vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně 
identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny. 

 

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz  
V současné době je předmětná lokalita nezastavěná a je na ní pole. 

V těsném sousedství pozemku probíhá podél severní hranice železniční trať, 
za ní dále na sever probíhá výstavba rychlostní komunikace R6, na niž bude 
areál napojen komunikací vedenou pod železniční tratí. 

Jižně podél hranice navrhovaného areálu R6 Parku probíhá silně 
frekventovaná komunikace první třídy I/6 Karlovarská. 

Východním směrem navazuje podle územního plánu na plochy zóny 
pro nerušící výrobu a sklady pás izolační zeleně, který bude vybudován na 
terénním valu. Západním směrem se pozemek zužuje s tím, jak se k sobě 
přibližují silnice I/6 a oblouk železniční trati. Terén zde mírně stoupá a na 
plochy areálu zde navazuje orná půda (pole). 

Zájmové území není situováno v chráněné oblasti a nemá žádné 
významné krajinné prvky či dominanty. Vývoj agrární velkovýroby barokní 
podobu krajiny změnil do stavu, kdy její estetická, kompoziční a biologická 
hodnota je velmi nízká a společensky málo významná. Krajinné hodnoty 
území nelze prakticky definovat. 

Proti umístění stavby tedy neexistují objektivní námitky z pohledu 
zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.  

Z pohledu oprávněných potřeb a představ obyvatel je zamýšlená 
stavba pro krajinu přínosem, neboť obohatí horizont o masivní blok zeleně 
s druhově diverzifikovanou a danému stanovišti blízkou skladbou. 

Nejexpovanější pohled bude z jihu ze stávající silnice I/6, na níž však 
po dobudování rychlostní komunikace R6 bude provoz značně omezen. Za 
rozhodující lze tedy považovat pohled od východu, tedy ze západního okraje 
obytné zástavby obce Jeneč.  



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 190 

Areál bude tvořen moderními halami pro skladování a nerušící výrobu 
a centrálním objektem služeb. Objekty budou na ploše rozmístěny tak, aby 
k nim byl možný příjezd silničních vozidel i železničních vagonů po vlečkách 
ke 3 skladovým halám. Základní členění areálu tedy vytváří páteřní 
komunikace, která prochází areálem R6 Parku od severovýchodu až 
k jihozápadu, kde kruhovým objezdem ústí na stávající komunikační síť. 
Páteřní komunikace vytváří v areálu oblouky a další dva kruhové objezdy, 
které dávají možnost vybudovat kolem ní dostatečně velké a zajímavě 
členěné plochy zeleně včetně stromořadí. V centrech kruhových objezdů 
bude zeleň umístěna na modelovaném terénu, uvažuje se i se zřízením jedné 
nebo více fontán. Jednotlivé halové objekty budou do terénu částečně 
zapuštěny a obklopeny terénními valy, čímž bude jejich hmota rozmělněna a 
dojde k jejich částečnému pohledovému zakrytí. Zajímavě architektonicky 
bude řešen i centrální objekt služeb. Cílem investora i projektového týmu je 
vytvořit areál příjemný pro zaměstnance i návštěvníky a stejně tak i pro lidi, 
kteří budou kolem pouze projíždět, ať již po páteřní komunikaci, na niž bude 
přeložena dnešní silnice II/201, procházející centrem obce Jeneč, nebo po 
Karlovarské ulici. 

Z východu, od zástavby obce Jeneč, bude celý R6 Park izolován a 
z větší části zakryt terénním valem o výšce cca 5 m a pruhem izolační zeleně 
o šířce 50 m. Jak je patrno z grafických příloh tohoto oznámení, při pohledu 
od západní obytné zástavby Jenče budou z hal patrny pouze jejich horní 
části. Po několika letech, kdy izolační zeleň a lesopark dorostou požadované 
výšky (do 12 m, jak je povoleno ochranným pásmem vzletové dráhy) a dojde 
k jejich zahuštění, bude Park pohledově prakticky zcela eliminován, a to 
zejména ve vegetačním období. 

Pro posouzení vlivu nového navrhovaného komerčního areálu  R6 
Parku na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit 
posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území. 

Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika 
pohledů.  

 
1.Vznik nové charakteristiky území  - realizací záměru nedojde 

k vytvoření nové významné charakteristiky území, protože jde o stavbu, 
kterých se v širším okolí v blízkosti hlavního města vyskytuje velké množství.  

Lze konstatovat, že celkový architektonický výraz nových objektů 
včetně použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru stavby, 
představuje moderní a architektonicky zajímavou stavbu a odpovídá i 
zásadám zástavby průmyslové zóny a platným regulativům území. 

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek – výstavba nového 
areálu R6 Parku v průmyslové zóně na okraji obce Jeneč svým rozsahem 
nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je možno pokládat za středně 
významný.  

3. Dálkové pohledy – vzhledem k umístění stavby v rovinatém terénu, 
který není ze západu a z jihu zastavěn se jedná o plochu relativně 
exponovanou pohledům od jihu a od stávajícího západního okraje zástavby 
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obce Jeneč. Jak již bylo uvedeno, postupně rostoucí parková zeleň v jižní 
části areálu a dřeviny na terénním valu podél východní hranice postupně 
částečně areál odizolují. 

Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za  
akceptovatelné, které lze vhodnými sadovými úpravami v okolí objektů ještě 
vylepšit. Vizualizace budoucího yareálu a jeho vlivu na krajinný ráz jsou na 
následujících stránkách. 

 
Vlivy na rekreační využití krajiny 

Bezprostřední okolí skladové a průmyslové zóny v Jenči ani širší okolí 
obce Jeneč není ve větší míře využíváno k rekreačním účelům a výstavba R6 
Parku nebude mít žádný vliv na rekreační využití krajiny. Rekreačně je 
využíváno především území na západ směrem k Berounu a Rakovníku. 

Veřejný lesopark i terénní val se soustavou cestiček pro pěší a 
příslušným mobiliářem bude moci být využíván obyvateli Jenče 
k procházkám, posezení a odpočinku. 
 
 
 
D.I.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské 
výtvory 

 
Výstavbou nového areálu R6 Parku nebudou nepříznivě ovlivněny 

žádné další budovy ani architektonické a archeologické památky nebo jiné  
lidské výtvory nacházející se mimo vlastní areál. Na pozemku určeném pro 
navrhovanou výstavbu ani v jeho okolí se žádné stavby, které by mohly být 
dotčeny, nenacházejí.  

Celé území západně od Prahy však leží v oblasti s možným výskytem 
archeologických nálezů, a proto bude při zásazích do území proveden 
v případě nálezů archeologických památek záchranný archeologický 
průzkum.   

Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu 
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči.  
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH 
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI 
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

 Vliv na dopravu 
Výstavba spočívá ve vybudování moderních skladových a výrobních 

hal v novém areálu R6 Parku v zóně pro nerušící výrobu a sklady na 
západním okraji obce Jeneč,  

Součástí navrhovaného řešení je i výstavba páteřní komunikace 
celého areálu R6 parku, která bude napojena na nově budovanou rychlostní 
komunikaci R6 Praha – Karlovy Vary. Na tuto silnici bude směřována 
veškerá dopravní obslužnost celého komerčního areálu, a to od doby 
zprovoznění této rychlostní komunikace (předpoklad částečného otevření je 
v roce 2008). tato nová páteřní komunikace vytvoří současně dopravní 
obchvat obce Jeneč tím, že na ni bude přeložena komunikace II/201, která 
dnes prochází Lidickou a Karlovarskou ulicí v Jenči.  

Tato výstavba veřejné komunikace, která bude na náklady investora 
R6 Parku vybudována, bude z hlediska dopravního zatížení Jenče velmi 
významná. Jak vyplývá z přiložených tabulek dopravních intenzit a 
pentlogramů, doprava na Karlovarské ulici a Lidické ulici poklesne po 
realizaci této přeložky a otevření rychlostní komunikace R6 velmi významně. 

Současně tato komunikace umožní přímé napojení R6 Parku na 
rychlostní komunikaci R6, aniž by areálová doprava zatěžovala obec Jeneč. 
 
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 

Komerční areál R6 Parku bude navazovat na výstavbu 
infrastruktury, pro obchodní zónu Jeneč, která je nezbytnou podmínkou 
pro zahájení výstavby vlastního areálu R6 Parku. Pro výstavbu potřebné 
infrastruktury již byla vydána tato územní rozhodnutí:  
1. Územní rozhodnutí č.j. SÚ – 5440/3/03-Ga na tyto stavební objekty: 

SO 301 Kanalizace splašková 
SO 302 Kanalizace dešťová 
SO 303 Retenční nádrž dešťových vod 
SO 304 Vodovod 
SO 401 Rozvod VN 22 kV včetně TS 
SO 501 STL Plynovod 

UR vydal MÚ Hostivice, vyjádřily se mj. tyto dotčené orgány státní 
správy: 

Městský úřad Černošice, OŽP, č.j. Kult 404/11846/03/Kl ze dne 
13.8.2003; 
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, zn. 
1692/212/2003/Se ze dne 14.8.2003; 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, zn. 4462/32614/04-Ha ze dne 23.3.2004; 

Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, zn. 240/4499/03 ze dne 
21.8.2003. 

Stanoviska těchto orgánů jsou uvedena v příloze tohoto oznámení. 

2. Územní rozhodnutí č.j. SÚ – 2587/1/05-Ga na Rekonstrukci přívodního 
vodovodního řadu pro obec Jeneč. 
3. Územní rozhodnutí č.j. SÚ – 3921/1/05-Ga na Přeložku silnice II/201 do 
okružní křižovatky 
4. Územní rozhodnutí č.j. SÚ – 4244/04-Ga na Jeneč – lesopark včetně 
manipulační komunikace 

Stavební povolení již byla vydána na tyto stavby: 

Stavební povolení č.j. 17881-1/2005/DOP, vydal Krajský úřad Středočeského 
kraje, Odbor dopravy na akce: 

SO 102 Okružní křižovatka 
SO 103 Paprsek OK – směr Unhošť 

Investorem je Středočeský kraj. 

Vlastní realizaci záměru výstavby infrastruktury i vlastního areálu R6 
Parku bude předcházet skrývka ornice a terénní úpravy. Ornice bude 
ukládána na mezideponii a následně odvezena na určené pozemky, většina 
ornice bude využita na vlastním areálu R6 parku. 

Současně s výstavbou R6 parku bude vybudován na východní hranici 
areálu terénní val, který odstíní obec od staveniště a omezí zejména vliv 
hluku a prašnosti na obytnou zástavbu. 

Po skončení stavebních prací budou provedeny sadové úpravy celého 
R6 Parku, což bude mít příznivý vliv na estetický vzhled celého areálu i na 
životní prostředí v jeho okolí.  

V rámci výstavby areálu dojde k vytvoření retenčních nádrží a veřejně 
přístupné zeleně (lesoparku). 
 
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury 

Výstavba komerčního areálu v zóně pro nerušící výrobu a sklady 
vyžaduje vybudování přípojek médií a nové dopravní řešení v celé západní 
části obce, včetně napojení obce na novou rychlostní komunikaci R6. 
V rámci výstavby R6 Parku dojde k přeložce komunikace II/201 do 
průmyslové zóny a k významnému snížení dopravní zátěže obce.  

Rovněž výstavba nových přípojek R6 Parku vyvolává nutné 
rekonstrukce těchto sítí v obci, což se příznivě projeví na jejich funkčnosti, a 
to včetně ČOV. 
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Vliv na estetické kvality území 

Stavba  je navržena tak, aby co nejlépe odpovídala požadavkům na 
skladovou technologii, předpokládanou lehkou výrobu a na kancelářské 
prostory, které budou řešeny formou vestavků. Současně bylo snahou 
investora i projektanta vytvořit architektonicky i stavebně zajímavé objekty 
vhodně se začleňující do daného území a doplňující stávající zástavbu. 

Z hlediska posouzení vlivu dostavby na estetické kvality území lze 
konstatovat následující: 

a) Vybraná lokalita pro výstavbu a její okolí patří k územím s 
průměrnou hodnotou krajinného rázu a nevyžaduje tudíž zvláštní přístupy k 
ochraně krajinného rázu nad rámec běžných zvyklostí - lokalita je proto pro 
plánovanou stavbu vhodná. 

b) Navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na 
evropské úrovni pro objekty tohoto typu. 

c) Zasazení stavby do terénu je provedeno citlivě. Negativně není 
narušen ani krajinný ráz širšího území. 

d) Areál bude zasazen do zeleně, která bude mít izolační funkci vůči 
okolí. 

Vliv na rekreační využití krajiny 
Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá 

se žádný vliv na rekreační využití krajiny. 

Biologické vlivy 
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí. 

Možnost přeshraničních vlivů 
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční 

vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou. 

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční 
využití území je uvedeno v následující tabulce: 

 
Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území: 

 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivů 
Pojezdy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Doprava při 
provozu 

přímé  minimální nepříznivý vliv na stávající 
obytnou zástavbu – dopravní trasy 
mimo obec 

Vliv na 
estetické 
kvality území 

dlouhodobý pozitivní vliv nové zeleně v rámci 
areálu R6 Parku i v jeho okolí - 
lesopark 
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI 
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH 
STAVECH 

 
Možnosti vzniku havárií 

Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů 
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad 
těchto havárií minimalizovat. Pro případ těchto událostí je vypracován 
havarijní plán, jehož dodržení zajistí rychlou evakuaci osob a bude 
minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a životním prostředí. 

Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: požár, 
poruchy vodovodu a kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní 
havárie, úniky ropných látek, teroristický útok, loupežný útok, vloupání, 
vytopení vodou, zásah blesku, únik zemního plynu, porucha vzduchotechniky 
a chlazení a další. 

Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet. 

 
Dopady na okolí 
 Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem 
a předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi 
nízká. 

V areálu R6 Parku nebudou používány látky, které jsou dle platné 
legislativy zařazeny mezi nebezpečné látky. Toto zařazení vyplývá 
především z jejich fyzikálních a chemických vlastností, v některých případech 
i toxicity. Tyto látky, pokud je s nimi zacházeno v souladu s bezpečnostními 
předpisy, nepředstavují riziko pro okolí. 
 
 

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
 
Územně plánovací opatření 

• Dle vyjádření Stavebního úřadu Hostivice je uvažovaná stavba „R6 
Park“ v Jenči v souladu s územním plánem obce Jeneč a 
rozčlenění plochy dotčených pozemků je v souladu 
s projednávanou změnou č.1 územního plánu obce Jeneč. (Kopie 
vyjádření je v příloze tohoto oznámení).  

• Podle vyjádření obce Jeneč ze dne 23.3.2006 je navrhovaná zástavba 
R6 Parku v souladu s funkčním využitím ploch Územního plánu obce 
Jeneč (ÚPO) a jeho závaznými regulativy včetně změny ve využití 
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pozemku č.520/1 na plochu (VS (nerušící výroby a služby), která je 
předmětem projednávané 1. změny ÚPO Jeneč. Zadání změny č.1 
ÚPO Jeneč byla zastupitelstvem obce Jeneč schváleno dne 
13.4.2006. 

• Při zpracování přípravné dokumentace záměru je nutné postupovat 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Jeneč a Stavebního 
úřadu Hostivice, o obecných technických požadavcích na výstavbu 
(která stanovuje základní požadavky na územně technické řešení 
staveb) a dalším souvisejícími předpisy. V projektové dokumentaci i 
při realizaci stavby je nutné respektovat stanovenou míru využití a 
širší vztahy tak, aby byly dodrženy regulativy pro celé vymezené 
území.  

 
Technická opatření 

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, 
v předkládaném oznámení jsou stanovena pouze rámcově, detailně budou 
rozpracována a řešena v projektu či ve fázích zkušebního provozu a 
kolaudace. 
 

Technická opatření pro ochranu vod: 
• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí 

být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat 
především z hlediska možných úkapů ropných látek.                        

• Srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch před vypouštěním 
předčistit v zařízeních pro záchyt ropných látek. 

 

Technická opatření pro ochranu půdy: 
• Skrývku ornice provést v souladu s požadavky a pokyny referátu 

životního prostředí  

• Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební 
techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební 
techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše. 

 
Technická opatření pro ochranu ovzduší: 

• Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, 
volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby. 

• Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a 
komunikací v nejbližším okolí. 

• Během provozu udržovat a kontrolovat technický stav všech 
vytápěcích zařízení tak, aby bylo zajištěno splnění emisních limitů a 
výrobcem garantovaných hodnot při vypouštění škodlivin do ovzduší. 
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Plně respektovat požadavky zákona č. 86/2002 Sb. ve znění novely 
tohoto zákona č.96/2004 Sb. 

 
Technická opatření na ochranu před hlukem: 

• Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude 
splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném 
novelizovaném znění 

• Při výstavbě přednostně vybudovat zemní val na východní hranici 
areálu a tím chránit obytnou zástavbu obce před hlukem z výstavby 

• Během provozu dodržovat veškeré požadavky nařízení vlády 
č.502/2000 Sb. ve znění NV č.88/2004 Sb. 

 
Ostatní opatření: 

• V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpracovat podrobný 
návrh ozelenění celého areálu a příslušné sadové úpravy, které budou 
projednány s příslušnými orgány státní správy, návrh musí respektovat 
danou míru využití území a směrný koeficient zeleně, stanovující 
minimální podíl započítávaných ploch zeleně k vymezené funkční 
ploše. 

• Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních 
hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

• Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny 
plochy zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kompenzační opatření 

• Imise hluku a škodlivých látek ze zvýšené dopravy kompenzovat 
vhodnými opatřeními - především sadovými úpravami tak, aby tato 
zeleň plnila nejen estetickou, ale i protiimisní funkci. 

 
Preventivní opatření 

• Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače 
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami . 

• Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena 
uzemněním a hromosvodem. 

• Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, 
předpisy a vyhláškami. 

• Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu pracovišť, skladů a ploch, 
provádět pravidelná školení pracovníků. 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 198 

• Provádět pravidelné kontroly vodovodu,  kanalizace, jímky a jiných 
zařízení. 

• K objektům bude umožněn příjezd požárních vozidel, instalace 
automatického systému signalizace a samočinného hašení požáru, 
součástí projektové dokumentace  bude i technická zpráva požární 
ochrany. 

• Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním 
značením. 

• Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle 
platných norem. 

 

Následná opatření 

• Následná opatření při případné havárii budou specifikována v 
příslušných havarijních, manipulačních  a provozních řádech. S těmito 
řády budou seznámeni všichni zaměstnanci závodu. 
 
 

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD 
PROGNÓZOVÁNÍ  A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI 
HODNOCENÍ VLIVŮ 

 
Při hodnocení vlivu záměru „R6 Park“ v Jenči byly použity podklady 

vyjmenované v seznamu použitých podkladů tohoto oznámení. Pro účely 
hodnocení vlivu stavby z hlediska hluku byla zpracována hluková studie. 
Pro posouzení imisního přínosu z plynových vytápěcích zdrojů (kotelen), 
čerpací stanice pohonných hmot a dopravy byla vypracována rozptylová 
studie. Byl proveden biologický průzkum navrhovaného pozemku, 
geologický a hydrogeologický průzkum a průzkum kontaminace.  

Pro posouzení stávajícího hlukového zatížení obce Jeneč bylo 
provedeno měření hluku zahrnující hluk z automobilové dopravy i 
leteckého a železničního provozu. Pro vyhodnocení leteckého hluku byly 
využity i výsledky prováděného hlukového leteckého monitoringu. 

Pro vyhodnocení dopravní zátěže v současnosti i po výstavbě R6 
Parku a zprovoznění nové rychlostní komunikace R6 bylo firmou ETC 
v 02/2006 provedeno sčítání intenzit dopravy na jednotlivých komunikacích 
a proveden modelový výpočet zatížení dopravní sítě v obci Jeneč a jejím 
okolí pro roky 2007, 2010 a 2015. 

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných 
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných 
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách. 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s 
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky 
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životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, 
je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen. 

Základním podkladem byla studie a rozpracovaná dokumentace 
k územnímu řízení vypracovaná generálním projektantem stavby  - firmou 
Atelier 6, s. r.o. na uvedenou stavbu. Dále byly využity podklady získané od 
investora o provozu v obdobných areálech. 

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i konzultace se 
zástupci projektové organizace, investora a veřejnoprávních orgánů 
(Obecního úřadu Jeneč, Stavebního úřadu Hostivice, Krajského úřadu 
Středočeského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství, Městského 
úřadu Černošice – RŽP, České inspekce životního prostředí, Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje a dalších) a detailní prohlídka místa 
navrhované stavby. 
 
Právní normy: 
 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v novelizovaném znění (č.92/2004 
Sb.) 
K tomuto zákonu byly vydány prováděcí předpisy – nařízení vlády a vyhlášky 
MŽP, které byly publikovány v částce č.127/2002 Sb. 
 - nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsob sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 
-  nařízení vlády č.351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy 
pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění 
emisních inventur a emisních projekcí 
- nařízení vlády č.352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší 
- nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
Nařízení vlády č.502/2000 Sb. ze dne 27. listopadu 2000, o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací v novelizovaném znění (NV 
č.88/2004) 
Zákon č.20/1987 Sb., o státní pam. péči ve znění zákona č.242/1992 Sb. 
Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí 
Zákon č.254/2001 Sb.,  zákon o vodách ve znění zákona č.20/2004 Sb. 
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
Nařízení vlády ČR č.171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatelé přípustného 
znečištění vod 
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (ve znění 
zákona č.93/2004 Sb.) 
Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČVR č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
Zákon č. 185/2001  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška Ministerstva ŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady 
Nařízení vlády ČR č.85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod  
Vyhláška Ministerstva ŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 
 
Použitá literatura: 
Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2002, ČHMÚ Praha 
2003 
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –
2000, ČHMÚ Praha 2001 
Územní plán obce Jeneč 
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů" 
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová 
vozidla 
Příslušné ČSN 
Internetové stránky obce Jeneč, města Hostivice, KHS, ČHMÚ, ČIŽP, Povodí 
Vltavy, MÚ Černošice, Letiště Praha – Ruzyně a další. 

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité 
metody a základní údaje potřebné  při hodnocení vlivů. 
 
Metody použité při hodnocení vlivů stavby: 
 

Vliv Metoda hodnocení Základní podklady 
Emise 
z plynových 
kotelen 

Bilance Garantované emisní 
koncentrace výrobcem 
kotlů 

Emise z čerpací 
stanice PH 

Bilance Údaje o emisích z měření 
na obdobných stanicích 

Imisní zatížení z  
vytápění a 
dopravy 

Rozptylová studie – 
Novelizovaná 
metodika SYMOS 
1997  

Větrná růžice, emise 
z plynové zdrojů, emisní 
faktory MEFA 2002, 
dopravní zátěž 

Hluk z provozu 
a dopravy 

Hluková studie, 
měření hluku, 
hlukový monitoring 
leteckého provozu  

Podklady od projektanta a 
investora 

Fauna Biologický průzkum Literární podklady 
Flóra Biologický průzkum Literární podklady 
Vliv na jakost 
vod 

Bilanční výpočet 
splaškových 
odpadních vod 

Množství vypouštěných 
vod, znečištění odpadních 
vod,  

Vliv na půdu Bilance Podklady od projektanta a 
investora 
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D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A 
NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI 
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v 
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky 
životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy 
stavby. 

Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z 
výstavby a provozu obdobných závodů. V daném případě bylo možno využít 
údaje z již realizovaných obdobných areálů investora a rovněž z projektových 
podkladů a dříve zpracovaných oznámení na obdobné investiční akce. 

 Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu 
projektových příprav, v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů 
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě. 

Údaje o prognózách dopravy v daném území do roku 2015 jsou 
založeny na odborném odhadu, který provedla firma ETC na základě znalostí 
vývojových trendů dopravy, údajů ŘSD a vlastních měření a analýz. Přesto 
jsou tyto údaje zatíženy určitou chybou, která vyplývá ze skutečnosti, že při 
prognózách tohoto typu nelze s naprostou určitostí predikovat veškeré vlivy, 
které mohou nastat. Z tohoto důvodu byly údaje o dopravních intenzitách 
spíše nadhodnoceny, takže není vyloučeno, že ve skutečnosti bude jak 
automobilová doprava generovaná areálem R6 Parku, tak i doprava ostatní, 
nižší, než bylo v tomto oznámení uavažováno. To by znamenalo nižší 
hodnoty emisí škodlivin a hluku, a tedy i nižší zátěž životního prostředí, než 
bylo počítáno. 

Jedním z podkladů, které nebyly v době zpracování oznámení 
k dispozici, byly údaje o radonovém průzkumu a pedologickém průzkumu. 
Tyto průzkumy teprve probíhají a výsledky z tohoto důvodu nejsou dosud 
k dispozici. 

Lze však jednoznačně konstatovat, že průběhu zpracování 
oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, 
které by jakýmkoliv způsobem snižovaly vypovídací schopnost odhadu 
vlivů na životní prostředí. 
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Popis navržených variant řešení 

Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho 
podnikatelským záměrem. Jedná se o výstavbu nového komerčního areálu 
v obci Jeneč v  zóně pro nerušící výrobu a sklady, která bude mít přímé 
napojení na nově budovanou rychlostní komunikaci R6 a železniční trať.  
Tato zóna je vymezena na severu železniční tratí Hostivice – Kladno a na 
jihu stávající silnicí první třídy I/6. 

Podle vyjádření obce Jeneč ze dne 23.3.2006 je navrhovaná zástavba 
R6 Parku v souladu s funkčním využitím ploch Územního plánu obce Jeneč 
(ÚPO) a jeho závaznými regulativy včetně změny ve využití pozemku č.520/1 
na plochu (VS (nerušící výroby a služby), která je předmětem projednávané 
1. změny ÚPO Jeneč. Projektová dokumentace této změny ÚPO byla 
zastupitelstvem obce Jeneč schválena a v současné době je odsouhlaseno 
zadání této změny. 

V předložené dokumentaci dochází k částečné úpravě trasy hlavní 
areálové komunikace SO 101, která po dokončení souvisejících staveb bude 
převedena do sítě komunikací druhé třídy (II/201). Obec Jeneč souhlasí 
s touto úpravou trasy za předpokladu, že investor zajistí nutné úpravy 
geometrického plánu s vyrovnanou bilancí výměr pozemků dle jejich 
vlastníků a jejich využitím pro veřejně prospěšné stavby a tato změna 
nebude mít negativní dopad na životní prostředí obydlené části obce. 

Uvedená lokalita je určena k zástavbě funkčního využití 
odpovídajícího záměru investora, a pozemek, který si investor zvolil, je pro 
daný záměr vhodný svým tvarem i rozměry. Nachází se v těsné blízkosti 
železniční tratě, z níž je již napojen na železniční vlečku areál firmy 
Hödlmayr. Obdobným způsobem ze stejného uzlu bude napojen i budoucí R6 
PArk, kde je uvažováno se 3 vlečkovými kolejemi ke 3 halám v severní části 
areálu. Nivelita trati umožňuje po potřebných terénních úpravách zavedení 
vlečkových kolejí přímo k halám, odkud bude zajištěno vykládání vagonů. 

Naprosto rozhodujícím faktorem pro výběr dané lokality však bylo její 
umístění v těsné návaznosti na nově budovanou rychlostní komunikaci 
R6 Praha – Karlovy Vary – SRN. Daný pozemek lze projektovaným 
podjezdem pod železniční trati přímo komunikačně napojit na budoucí 
rychlostní silnici R6, a to křižovatkou umožňující výjezd i nájezd na tuto 
komunikaci v obou směrech. Přímý výjezd po R6 na západ ke hranicím 
s Německou spolkovou republikou i na východ k Pražskému okruhu a na 
navazující dálniční síť  je jednoznačnou prioritou této lokality. Navíc tento 
výjezd je veden zcela mimo obytnou zástavbu, takže negativní dopady tohoto 
komerčního areálu na životní prostředí i obyvatelstvo budou minimalizovány. 

Proto nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další srovnávací varianty 
řešení by byly v tomto případě do značné míry formální.  
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Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze: 

1.  Varianta A -  bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu 
(nulová varianta, varianta bez činnosti) 

2.  Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s 
územním plánem a použitím všech opatření ke zmírnění negativních 
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (aktivní, ekologicky 
optimální varianta) 

1. Varianta A  - bez činnosti (nulová varianta) 
Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, to 

znamená zachování stávajícího využití pozemků pro zemědělské účely a 
nevybudování obchvatu obce přeložkou silnice II/201. Stávající stav je 
v tomto oznámení popsán zejména v části C. 

Tato varianta je dlouhodobě neúnosná. 

Je velmi pravděpodobné, že by pozemek využil pro své investiční 
aktivity jiný investor, neboť se jedná o lokalitu dostatečných rozměrů pro 
komerční areál, v blízkosti hlavního města Prahy, s výborným napojením na 
silniční a železniční síť, stanovenou územním plánem pro nerušící výrobu a 
sklady a navíc ležící v ochranném pásmu přistávací a vzletové dráhy letiště 
Praha – Ruzyně, takže její využití pro jiný druh výstavby prakticky nepřipadá 
v úvahu.  

 
2. Varianta B – realizace stavby  

Tato varianta je v oznámení podrobně popsána 

Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty: 

• existence skladové a průmyslové zóny dle územního plánu; 

• pozemek odpovídajícího tvaru velikosti; 

• existuje možnost napojení na stávající inženýrské sítě; 

• velmi dobré napojení pozemku na silniční síť včetně nově budované 
rychlostní komunikace R6; 

• možnost napojení pozemku na železniční vlečku 

• výhodná komunikační dostupnost pro pracovníky areálu individuální i 
hromadnou dopravou (PID) 

• vytvoření nových pracovních příležitostí v oblasti s dostatkem 
kvalifikovaných i méně kvalifikovaných pracovních sil 

 
Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané 

lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.  
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ČÁST F.  ZÁVĚR 
Záměrem investora, který popisuje toto oznámení, je výstavba  

komerčního areálu „R6 Park“ v Jenči v zóně určené změnou č.1 Územního 
plánu obce Jeneč jako zónu VS - pro nerušící výrobu a sklady. Tato 
průmyslová zóna je situována na západním okraji obce Jeneč v prostoru 
mezi železniční tratí Praha – Kladno – Chomutov a silnicí I.třídy I/6 Praha – 
Karlovy Vary. 

Hlavními objekty areálu budou univerzální skladové haly se 
sdruženou funkcí skladů a administrativy a skladů a nerušící výroby 
(montážního charakteru, balení výrobků a podobně). V halách budou zřízeny 
administrativní vestavky pro jednotlivé nájemce.  

Bilance ploch R6 parku je shrnuta v následující tabulce. 

 

Objekt Plocha (m2) 

Stavební objekty celkem - zastavěná plocha 170 920 

Vnitrozávodní komunikace a zpevněné plochy  126 296 

Plochy zeleně v rámci areálu 130 085 

Celková plocha pozemku parku R6 bez veřejné 
komunikace II/201 

427 301 

Veřejná komunikace II/201 procházející areálem  15 067 

Celková plocha pozemku parku R6 včetně 
veřejné komunikace II/201 

442 368 

 

Celková rozloha pozemku pro výstavbu R6 parku v Jenči bez 
započtení plochy veřejné komunikace je 427 301 m2, veřejná 
komunikace II/201, která dělí areál na západní a východní část má 
plochu 15 067 m2. Plocha areálu parku R6 včetně veřejné komunikace je 
442 368 m2. Plocha zastavěná stavebními objekty areálu je 170 920 m2. 
Plocha vnitrozávodních komunikací, parkovišť, manipulačních ploch  a 
chodníků je 126 296 m2. Plochy zeleně v rámci areálu budou činit 130 
085 m2. Koeficient zeleně je 30,44 %. 

Lokalita plánované výstavby se nachází v katastrálním území Jeneč 
u Prahy.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„R6 Park“ v Jenči slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle 
zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 
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Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
skladového areálu R6 Parku zařazen do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.6 „Skladové nebo 
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 
3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.   

V daném případě zastavěná plocha činí 170 920 m2. 

V areálu R6 Parku v Jenči bude zřízena čerpací stanice pohonných 
hmot. V tomto případě se jedná o záměr rovněž v kategorii II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), a to spadající pod bod 10.4. „Skladování 
vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, 
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“. 

Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru 
o hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 
citovaného zákona. 

Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly 
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní 
prostředí požadované v  příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené 
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové 
dokumentace záměru, legislativních předpisů, rešerše základních složek 
životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území.  

Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, že záměr bude 
mít určitý minimální nepříznivý vliv především z hlediska emisí z nových 
plynových vytápěcích zdrojů a automobilové dopravy. Významná je však 
skutečnost, že popisovaný R6 Park bude mít přímé dopravní napojení na 
budovanou rychlostní komunikaci R6 a páteřní komunikace tohoto areálu 
poslouží současně jako přeložka – obchvat stávající komunikace II/201, která 
prochází centrem obce Jeneč. Z tohoto pohledu záměr přispěje ke snížení 
dopravní zátěže obce Jeneč. 

Vlastní záměr výstavby nového areálu R6 parku nevyžaduje  kácení 
vzrostlých dřevin a bude naopak zahrnovat rozsáhlé plochy zeleně (více než 
30 % plochy areálu), které budou vybudovány v rámci sadových úprav. Od 
obce Jeneč bude areál oddělen terénním valem a pásem izolační zeleně. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude prováděna na pozemcích, 
u nichž bude požádáno o vyjmutí ze ZPF, bude před zahájením výstavby a 
terénních úprav provedena skrývka ornice, která bude následně využita pro 
sadové úpravy ve vlastním areálu i na pozemcích obce v jeho okolí.. 
Případné přebytky budou využity pro zúrodnění pozemků stanovených 
referátem životního prostředí.  

Výše uvedené negativní dopady jsou průvodním jevem urbanizace 
území a při rozvoji území je nelze zcela vyloučit. V silách investora záměru je 



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                         
„R6 PARK“ v Jenči 

LI-VI Praha spol. s r.o. 206 

použít všech dostupných prostředků pro snížení těchto vlivů a již v projektové 
dokumentaci je možné počítat s použitím kompenzačních a eliminačních 
opatření pro zmírnění negativního dopadu záměru na okolí. Jedním z nich je 
vybudování izolační zeleně (lesoparku a přeložka frekventované komunikace 
procházející obytnou zástavbou obce. 

Záměr příznivý sociálně - ekonomický dopad. Provoz v novém areálu 
R6 Parku vytvoří pracovní příležitosti celkem 1 882 pracovníkům.  

 
 
Zpracovatelé Oznámení záměru „R6 Park“ v Jenči při svém 

hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní 
prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického 
hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací. 

Výstavbu nového komerčního areálu R6 Park v Jenči v zóně VS 
pro nerušící výrobu a sklady - lze tedy doporučit k realizaci. 
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ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

 
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „R6 

Park“ v Jenči  bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. 
v platném znění (ve znění zákona č.93/2004 Sb.) 

Záměrem investora v lokalitě Jeneč je vybudování moderního 
komerčního areálu R6 Parku na pozemcích v západní části katastru obce 
Jeneč ve Středočeském kraji, a to na území situovaném mezi stávající 
komunikací I/6 Karlovarská a železniční tratí č.120 Praha – Kladno - 
Chomutov. Vybudování areálu je úzce spojeno s realizací rychlostní 
komunikace R6 Praha - Karlovy Vary a s možností přímého napojení na 
železniční vlečku.  

 
Základní údaje o oznamovateli a investorovi stavby: 

Oznamovatel: 
  Jans, s.r.o. 
 sídlo: Neratovická 1635/11, 182 00  Praha 8 

kancelář: Ostrovského 253/3, 150 00  Praha 5 
  IČO: 62584120  DIČ: CZ62584120 

Zástupce oznamovatele: 
Ing. Richard Janouch, jednatel 
telefon: 257 003 412 

 
Investor:   Skanska R6 Logistics Park, a.s. 

Olivova 2096/4, 110 00  Praha 1 
IČO: 26713161 
DIČ: CZ26713161 
Zástupce investora:  
Ing. arch. Vít Řezáč 

 

Zpracovatel oznámení podle zákona 100/2001 Sb.: 
LI-VI Praha spol. s r.o. 
Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3 
Oprávněná osoba a vedoucí týmu: Ing. Jiří Blažek, CSc. 
Telefon: 222 580 933 
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Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
skladového areálu R6 Parku zařazen do kategorie II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.6 „Skladové nebo 
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 
3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.   

Celková rozloha pozemku pro výstavbu R6 Parku v Jenči bez 
započtení plochy veřejné komunikace je 427 301 m2, veřejná komunikace 
II/201, která dělí areál na západní a východní část má plochu 15 067 m2. 
Plocha areálu parku R6 včetně veřejné komunikace je 442 368 m2. Plocha 
zastavěná stavebními objekty areálu je 170 920 m2. Plocha 
vnitrozávodních komunikací, parkovišť, manipulačních ploch  a chodníků je 
126 296 m2. Plochy zeleně v rámci areálu budou činit 130 085 m2. Koeficient 
zeleně je 30,44 % 

Areál R6 Parku bude ve své cílové podobě zahrnovat celkem 8 
univerzálních skladových hal se sdruženou funkcí skladů a 
administrativy a skladů a nerušící výroby, centrálním objektem služeb, 
čerpací stanicí a s kompletní infrastrukturou. Podle záměru investora by 
měly výstavba probíhat po částech, při čemž zahájení stavby se předpokládá 
v roce 2007 a dokončení v roce 2010. 

Při zpracování tohoto oznámení byl komplexně posouzen vliv této 
stavby na životní prostředí a na zdraví obyvatel 

V rámci oznámení byla rovněž zpracována hluková a rozptylová 
studie, zahrnující všechny zdroje hluku a emisí ve vlastním areálu i zdroje 
dopravní podél příjezdových tras. Bylo rovněž provedeno měření hluku ze 
stávajícího automobilového i leteckého provozu. V předstihu zajistil investor 
zpracování biologického průzkumu a průzkumu kontaminace. 

Z uvedených studií a průzkumů vyplývá, že realizace záměru nebude 
mít negativní vliv na chráněné složky přírody ani na zdraví obyvatelstva.  

Výstavba obchvatu obce Jeneč přeložkou silnice II/201, která 
v současnosti prochází Lidickou a Karlovarskou ulicí, přispěje k významnému 
omezení tranzitní dopravy v obci a umožní i přímé napojení obce na nově 
budovanou rychlostní komunikaci R6, na niž bude převedena převážná část 
dopravy z dnešní silnice I/6 Karlovarské. 

Rozsáhlé zelené plochy v rámci areálu R6 Parku, zahrnující více než 
30 % celkové rozlohy vlastního areálu, zřízení protihlukového terénního valu 
s izolačním pásem zeleně – lesoparkem mezi vlastním areálem Parku a 
obytnou zástavbou obce, vybudování retenčních nádrží pro záchyt 
dešťových vod, pěších stezek a chodníků a další související stavby včetně 
rekonstrukce stávající infrastruktury, významně přispějí k rozvoji obce a ke 
zlepšení životního prostředí. Významný je i fakt, že výstavbou R6 parku bude 
vytvořeno celkem 1 882 nových pracovních příležitostí. 
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 V areálu nebudou skladovány nebezpečné ani toxické látky, které by 
mohly ohrozit složky životního prostředí nebo zdraví obyvatelstva. Se všemi 
odpady vznikajícími v areálu bude zacházeno tak, jak to předepisuje zákon - 
jejich skladování v závodě se bude řídit platnými předpisy a zneškodňování 
budou provádět odborné firmy, specializované na jednotlivé druhy odpadů.  

 Výstavba závodu nezpůsobí žádné nenapravitelné škody okolní 
přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení chráněných 
druhu rostlin a živočichů. 

 Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit 
všechny předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z 
nich, že nový areál R6 parku neovlivní životní prostředí ve svém okolí nad 
míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení zdraví 
obyvatelstva. 

 Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci 
investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a 
projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány a zástupci dotčených územně 
správních celků, zejména Obecním úřadem v Jenči, Stavebním úřadem 
Hostivice, Českou inspekcí životního prostředí, Krajskou hygienickou stanicí,  
Krajským úřadem Středočeského kraje a Městským úřadem Černošice, 
referátem životního prostředí. Požadavky těchto orgánů a územních celků 
byly v oznámení zohledněny a v případě kladného ukončení zjišťovacího 
řízení budou zapracovány do projektů řešících jednotlivé stavební objekty a 
technologické vybavení areálu. 

 Zpracovatelé tohoto oznámení se při své práci podrobně seznámili se 
záměry investora a mohou zodpovědně prohlásit, že výstavba tohoto 
komerčního areálu  se v daném území projeví převážně kladně a že se tento 
areál vhodně začlení mezi stávající i novou zástavbu, aniž by jakkoliv 
negativně ovlivnil život zdejších obyvatel i pracovníků ostatních firem v okolí. 
Kvalifikovaní i méně kvalifikovaní pracovníci z Jenče i okolních obcí, 
případně i z Prahy, zde mohou nalézt zajímavé a perspektivní zaměstnání. 

Podle vyjádření Stavebního úřadu Hostivice i Obecního úřadu Jeneč 
je navrhovaná výstavba plně v souladu se schválenou změnou č.1 územního 
plánu sídelního útvaru Jeneč a navrhované využití je plně v souladu 
s územně plánovací dokumentací. 

 
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že 

zpracovatelé oznámení záměru „R6 Parku“ v Jenči při svém hodnocení 
dospěli k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní prostředí ani 
zdraví obyvatel výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z 
ekologického hlediska přijatelná.  

 
Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci. 
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H.I. – „R6 Park“ v Jenči  - Situace širších vztahů 

 



H.III – Pentlogramy dopravy pro roky 2006 a 2015 

 
Intenzita dopravy v oblasti Jenče v roce 2006 – počty vozidel/24 hodin 

Čísla u jednotlivých komunikací na obrázku udávají: 
počet všech vozidel / z toho počet všech nákladních vozidel / z toho počet 

těžkých nákladních vozidel 
 

 
 
Čísla v grafu udávají počty všech nákladních vozidel / z toho těžkých nákladních 

vozidel na Karlovarské ulici v Jenči (rok 2006) 
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Intenzita dopravy v oblasti Jenče v roce 2015 – počty vozidel/24 hodin 

 
Čísla u jednotlivých komunikací na obrázku udávají: 

počet všech vozidel / z toho počet všech nákladních vozidel / z toho počet 
těžkých nákladních vozidel 

 
 

Čísla v grafu udávají počty všech nákladních vozidel / z toho těžkých nákladních 
vozidel v Lidické ulici v Jenči (rok 2015) 
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H.VI. - Fotopříloha – pozemek pro areál R6 Parku a jeho okolí 

 
Pohled na pozemek pro areál R6 Parku od jihovýchodu 

 
Východní část pozemku pro navrhovaný R6 Park a terénní val s lesoparkem; v 

pozadí nová obytná zástavba na západním okraji obce Jeneč 
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Pohled na silnici I/6 směr Pavlov a východní část areálu od budoucí kruhové 

křižovatky v jižní části R6 Parku 

 
Měření hluku v obci Jeneč na křižovatce ulic Karlovarské a Lidické v ranní 

dopravní špičce 
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H.VII. – Vyjádření Krajského úřadu – Natura 2000 
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H.VIII. – Vyjádření Stavebního úřadu Hostivice z hlediska ÚP 
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H.IX. – Usnesení zastupitelstva obce Jeneč 
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H.X. – Usnesení zastupitelstva obce Jeneč 

 
 


