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A. 

 

Údaje o oznamovateli 

 

1. Obchodní firma :  IMPULS, s.r.o.                              

 

2. IČO : 272 04 022 

3. DIČ : CZ 27204022 

4. Sídlo :  Praha 1, Dlouhá 26 

5. Oprávněný zástupce oznamovatele : Peter Kapusta, tel. +33 6 08 66 44 99  

6. Kontakt : Ing. Josef Pilát, tel. 736 104 776 

 

7. Vstupní informace : Záměrem investora je výstavba nového objektu halových 

skladových prostor a parkoviště k současnému komplexu víceúčelových staveb s 

využitím pro skladové, obchodní, distribuční a administrativní činnosti. V rámci 

objektu se počítá dále s nabíjecí stanicí  akumulátorů vysokozdvižných vozíků a 

rozšířením železniční vlečky. Parkovací místa v rozšířeném prostoru areálu budou 

zvýšena o 40 kamionů a budou vybudovány nové přístupové a manipulační plochy 

pro vykládku do skladových prostor. Ozelenění ploch rozšířeného areálu bude 

navazovat na stávající situaci. K novým skladům bude vybudována železniční vlečka, 

napojená v trati ČD mezi žst. Středokluky a Noutonice. 
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B. 
Údaje o záměru 

I.  Základní údaje 
 
1. Název : Distribuční centrum IMPULS Tuchoměřice, s.r.o. (příloha 1) 
 
             Oznámení záměru dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na      

           životní prostředí naplňuje dikci bodu 10.6, Skladové nebo  obchodní komplexy        

včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, 

kategorie II. Příslušným úřadem  k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad 

Středočeského kraje. 

 
2. Kapacita záměru :   
 
 
3.  Umístění :       Kraj Středočeský 

                            Okres  Praha západ                 (3210) 

                            Obec   Tuchoměřice                 (539767) 

                             K.ú.    Kněžívka                       (771350)                                                                           

 

Areál je umístěn na následujících parcelách, patřících do katastrálního území 

Kněžívka (příloha 2): 

• stavební parcela st.p.č. 106 o výměře 170 m2, zast. plochy a nádvoří 

• stavební parcela st.p.č. 107 o výměře 16 m2, zast. plochy a nádvoří 

• stavební parcela st.p.č. 108 o výměře 41 m2, zast. plochy a nádvoří 

• pozemková parcela p.p.č. 478/2 o výměře 3763 m2, ostatní plochy a man. plochy 

• pozemková parcela p.p.č. 478/3 o výměře 297 m2, ostatní plochy a man. plochy 

• pozemková parcela p.p.č. 478/5 o výměře 1494 m2, ostatní plochy a man. plochy 

• pozemková parcela p.p.č. 478/9 o výměře 291 m2, ostatní plochy a man. plochy 

• pozemková parcela p.p.č. 478/10 o výměře 5 m2, ostatní plochy a man. plochy   

• pozemková parcela p.p.č. 478/14 o výměře 66 m2, ostatní plochy a man. plochy 

• stavba bez č.p., če.,na st.p.č. 106, technická vybavenost 

• stavba bez č.p., če.,na st.p.č. 107, technická vybavenost 
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• stavba bez č.p., če.,na st.p.č. 108, technická vybavenost 

 

4. Charakter : Objekt halových skladových prostor a parkoviště k současnému 

komplexu víceúčelových staveb s využitím pro skladové, obchodní, distribuční a 

administrativní činnosti (příloha 3).  

 

5. Důvod potřeby záměru a jeho umístění v dané lokalitě : 

Důvod potřeby záměru je v požadavku dalších skladovacích prostor v již 

vybudovaném distribučním centru fy. IMPULS, s.r.o. Umístění stavby je v souladu 

s územním plánem sídelního útvaru  Tuchoměřice a je součástí dokumentace pro 2. 

etapu výstavby, včetně návrhu urbanistického a provozně dopravního řešení celé 

lokality. 

 

6.  Výběr variant 

Dokumentace je zaměřena  na posouzení  vlivů stavební činnosti technického řešení 

záměru. Nejedná se o lokalitu bez technického zásahu. Z toho také vyplývá výběr 

variant. V tomto případě lze posuzovat vedle sebe pouze stávající stav a 

předpokládaný rozšířený skladový areál :  

1. Varianta I :  současný ( referenční )  stav  

2. Varianta II          rozšíření areálu o další sklady s příslušenstvím 

 

Doporučená varianta 

Obě varianty popisují způsob řešení konfliktu technologie s přírodními nebo 

technickými překážkami či omezeními. Vzhledem k tomu, že Varianta I je pouze 

referenční, je zřejmé, že doporučenou  je  Varianta II. Pro tuto variantu je 

zpracována dokumentace k Oznámení záměru. 
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7. Stručný popis technického a technologického řešení 
 
Hlavní technologickou činnost ve skladech B7-B10 tvoří příjem, skladování, drobné 

balení a expedice různých výrobků. Tyto komodity jsou jednotlivě uloženy na euro-

paletách v soudržných obalech. 

Skladování je prováděno v příhradových regálech do maximální výšky 12 000mm. 

Manipulace s paletami bude prováděna vysokozdvižnými a nízkozdvižnými vozíky o 

příslušných parametrech nosnosti a zdvihu k povaze tohoto skladu. Všechny vozíky 

budou poháněny elektromotory. Nabíjecí stanice akumulátorových baterií, 

samostatný objekt, bude umístěna  ve skladu B7 . 

V halách se většinou pracuje s paletami jako základními jednotkami pohybu zboží.  

Sklady B7-B10 budou dopravně napojeny na železniční vlečku rampou na severní 

straně objektu, která bude přestřešena přístřeškem. Dále budou napojeny na silniční 

dopravu jednotlivými nakládacími rampami na jižní straně objektu. 

Doprava zboží do skladů se bude realizovat převážně železniční vlečkou, odvoz ze 

skladů zabezpečí především kamionová doprava po silnici Praha – Slaný s odbočkou 

na Středokluky – Tuchoměřice. Zatím se předpokládá vybudování vlečky v délce  

500 m a rozšíření příjezdové komunikace. 

 

Doprava 

Rozsah dopravy pro zabezpečení distribučního centra je v cílové etapě odhadován 

následovně : 

* nákladní auta                  200 – 300 kamionů denně 

* železniční vagóny               5 – 10 vagónů denně 

* osobní auta                     250 – 300 aut denně 

              
 
 

8. Termín zahájení a ukončení činnosti 

Stavba bude zahájena v r. 2007, po získání stavebního povolení. 

S činností, která je předmětem posuzování vlivu stavby na životní prostředí,  se 

počítá od termínu vydání souhlasného stanoviska stavebním úřadem.  

Datum ukončení činnosti není předem stanoveno. Ukončení činnosti může ovlivnit i 

komerční neúspěch. 
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9. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

                             Kraj    Středočeský 

                             Okres Praha-západ      (3210) 

                             Obec  Tuchoměřice      (539767) 

                             K.ú.     Kněžívka            (771350) 

 

Nepředpokládá se přímé ovlivnění nejblíže situovaných obcí, areál se nachází mimo 

obytnou zónu obce Tuchoměřice (příloha 4). 

 

10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 

    které budou tato rozhodnutí vydávat 
 

- Městský úřad Hostivice, stavební úřad : územní rozhodnutí  

                                                                  stavební povolení 

- Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPZ 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

-    Česká inspekce životního prostředí 

-    Obecní úřad Tuchoměřice 
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II. Údaje o vstupech 
1. Půda 

Výstavba skladů B7 – B10 Distribučního centra Tuchoměřice bude provedena  na 

volném pozemku, který tvoří z části deponie zeminy, z části orná půda. Vrchní vrstva 

ornice bude sejmuta a použita na rekultivaci dalších ploch. 

Místo stavby bude na pozemku p.č. 335/1 v k.ú. Kněžívka, sousedícím s pozemky 

458/2, 452/1, 335/16, 165/1, 165/12 a 165/22. 

Zastavěná plocha skladů B7 – B10              18415 m2 

Komunikace a chodníky                                15542 m2 

Volné plochy a zeleň                                     12937 m2 

 

a)  Zábory půdy 

Půdní poměry jsou  v posuzované lokalitě charakterizovány kódem BPEJ 2.01.00, 

jedná se o půdu na spraši s I. stupněm přednosti v ochraně zemědělské půdy. 

Vzhledem k situaci v okolí pozemku a s přihlédnutím ke kvalitě orné půdy byl při 

první etapě výstavby distribučního areálu proveden průzkum kontaminace pozemku. 

Byly získány výsledky ukazující podle silnice III/0077 z Tuchoměřic do Středokluk 

mírně překročené limity NEL, olova a arzenu, způsobené pravděpodobně 

automobilovou dopravou, zatímco PAU vykazují značně podlimitní hodnoty. 
 

b)   Lesní půdní fond 

• V řešeném území nedojde ke kontaktu ani záboru lesního půdního fondu. 

 

c)   Chráněná území: 

• V předmětné lokalitě stavby se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná 

chráněná území (CHKO) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny a chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

• Pro oblast okresu Praha západ není dopracován územní systém ekologické  

stability krajiny (ÚSES), ale jsou evidovány stávající, případně navržené lokální 

nebo regionální biokoridory tak, jak je definuje zákon č. 114/1992 Sb. V souladu s 

tímto zákonem jsou rovněž evidovány ekologicky významné krajinné prvky (EVKP). 



                                                                         Oznámení záměru – Distribuční centrum FM Logistic Tuchoměřice 

 11 

Podrobně je situace zachycena v části C Ostatní charakteristiky – bod 3 Chráněné 

oblasti. 

 

d)  Ochranná pásma: 

Z hlediska širších vztahů jsou v posuzované lokalitě stanovena ochranná pásma, 

která ovlivňují rozvoj území. Trasy ochranných pásem nejsou výrazněji koordinovány. 

Přímým nebo i nepřímým způsobem ovlivňují životní prostředí. Rozsah ochranných 

pásem i omezení z nich vyplývajících jsou stanoveny příslušnými zákony, 

prováděcími předpisy a vyhláškami. 

Výstavba distribučního centra Tuchoměřice je situována v ochranném pásmu 

železniční tratě ČD Středokluky – Noutenice. Ochranné pásmo zasahuje  do 

vzdálenosti 60 m od osy koleje. Do jiných ochranných pásem stavba nezasahuje. 

Pro případ eventuálních změn v budoucnosti uvádíme některá hlavní ochranná 

pásma. 

 

Silniční ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., silniční zákon  

Šířka ochranných pásem: 

komunikace I. třídy  50  m oboustranně od osy vozovky 

komunikace II. a III. třídy 15 m oboustranně od osy vozovky. 

Nepočítá se s umístěním  stožárů elektrického osvětlení.  

• Areál distribučního centra neleží v oblasti ochranného pásma silnice. 

 

Ochranná pásma silnoproudých elektrických zařízení jsou stanovena zákonem č. 

222/1995 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 

odvětvích. Šířka ochranných pásem: 

vedení do 35 kV 7 m od krajního vodiče 

vedení do 220 kV 15,6 m od krajního vodiče 

trafostanice 20 m od hranic objektu 
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vedení do 400 kV 30 m od krajního vodiče 

vedení nad 400 kV 30 m od krajního vodiče 

• Areál neleží v oblasti ochranného pásma silnoproudých elektrických zařízení 

 

Ochranná pásma slaboproudých elektrických zařízení jsou stanovena zákonem č. 

110/1964 Sb., zákon o telekomunikacích ve znění pozdějších změn. 

Šířka ochranných pásem: 

vysílací stanice kružnice o poloměru 500 m 

RR paprsky 40, resp. 20 m od RR paprsku 

• Areál neleží v oblasti ochranného pásma slaboproudých elektrických zařízení 

 

Ochranná pásma vodovodů se řídí konkrétními podmínkami pro výstavbu. V 

ochranném pásmu nesmí být bez souhlasu správce vodovodů povolena žádná 

stavební činnost. Při souběhu a křížení s trasami vodovodů musí být dodržena 

minimální vzdálenost 2m. 

• Areál neleží v oblasti ochranného pásma vodovodů. 

 

Ochranné pásmo kanalizace, ve smyslu ČSN 736101 Stokové sítě a kanalizační 

přípojky, mají kanalizační stoky, pokud neurčí vodohospodářský orgán jinak, 

ochranné pásmo v šíři 3 m od půdorysných okrajů stavby. V ochranném pásmu je 

možné provádět výstavbu jen se souhlasem správce. 

• Areál neleží v oblasti ochranného pásma kanalizace. 

 

Bezpečnostní pásma plynovodů jsou stanovena zákonem č. 222/1995 Sb. Šířka 

ochranných pásem: 

vysokotlaký plynovod nad DN 250  200 m od osy plynovodu 

vysokotlaký plynovod do DN 250 100 m od osy plynovodu 

vysokotlaký plynovod do DN 100 75 m od osy plynovodu 
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• Areál neleží v oblasti ochranného pásma vysokotlakých plynovodů DN 900, DN 

1000 (Transgas). 

 

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů jsou stanovena zákonem č. 20/1966 Sb., 

o péči o zdraví lidu ( v aktuálním znění), zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách , 

vyhláškou č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně životních podmínek a směrnicí 

hlavního hygienika č. 51, o základních hygienických zásadách.  

V bezprostředním okolí lokality se nenacházejí zdroje pitné vody, lokalita není 

situována v ochranném pásmu vodního zdroje ( CHOPAV ). Nejbližší jímací objekty 

podzemní vody s vodojemem jsou jižně od silnice Tuchoměřice – Tuchoměřice 

zastávka cca 120 m od okraje zájmového území. Na předmětnou lokalitu se tedy 

nevztahují požadavky na zamezení kontaminace vodního zdroje, specifikované ve 

výše citovaných předpisech. 

 
2. Voda 

Pitná voda 

¨Pitná voda je do skladů B7 – B10 přivedena vnějším vodovodem. Celé distribuční 

centrum je napojeno na stávající veřejný vodovod. Do Tuchoměřic vede vodu 

přivaděč od Kněževsi do dvou obecních vodojemů s čerpacími stanicemi. Distribuční 

centrum má svou čerpací stanici pro zásobování areálu. 

Potřeba vody pro sociální zařízení administrativních a provozních částí skladů při 

předpokládaném rozšíření počtu zaměstnanců o 80 osob je stanovena dle směrnice  

č. 9/1973 MLVH a Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 

Qcelk. = n . Q 

 

Qcelk.   Celková spotřeba vody m3/den 

n           Počet zaměstnanců 

Q          Spotřeba vody na jednoho pracovníka v m3/den 

 

Q celk. = 80 . 0,12 = 9,6 m3/den 
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Maximální denní spotřeba vody  

Qdmax. = Q24 . kd = 9,6 . 1,25 = 12 m3/den = 0,139 l/s 

 

Kd je součinitel denní nerovnoměrnosti 

 

Roční spotřeba vody při 312 pracovních dnech v roce 

 

Qr = 9,6 . 312 = 2995 m3/rok 

 

Dešťová voda 

Dešťová voda ze střech všech objektů bude svedena samostatným systémem 

kanalizace do retenční nádrže. Výškové uspořádání zpevněných ploch zajistí 

odvedení povrchových vod k jejich vnějšímu okraji, kde bude plocha ukončena 

betonovou chodníkovou obrubou do betonového lože, která bude osazena na výšku 

nášlapu 200 mm nad úroveň vozovky a bude zachycovat povrchové vody. 
 
 

3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Rozšířená část distribučního centra svým funkčním zaměřením a předpokládanou 

činností nevyžaduje přísun žádných surovin. Energetické potřeby rozšířeného areálu 

bude zajišťovat dozbrojení stávající trafostanice o nový transformátor, přípojka NN do 

nové rozvodny NN a elektroinstalace objektů, včetně osvětlení a připojení technologií 

vzduchotechniky, sanity a vytápění. 

Celkový instalovaný příkon hal B7 – B10        475 kW 

Soudobý příkon při   = 0,65                             308 kW 

Roční spotřeba el. energie           308 kW . 18 hodin . 365 dní  = 2 025 000 kWh 

  

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Doprava – období výstavby 

Dopravní napojení obsluhy staveniště se předpokládá na komunikaci III/0077 a dále 

na rychlostní komunikaci R/7 tak, aby doprava byla vedena zcela mimo obytnou 

zástavbu. 

V době nejintenzivnější výstavby se předpokládá provoz max. 5 nákladních vozidel 

za hodinu. 
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Doprava - období provozu 

S provozem rozšířené části distribučního centra bude souviset převážně provoz 

nákladních automobilů, ale i osobních automobilů. Nákladní automobily budou 

zajišťovat odvoz zboží, odvoz odpadů, údržbu apod.  

Dovoz zboží do distribučního centra bude i nadále zajišťován pomocí železnice po 

železniční vlečce napojené na procházející trať ČD č. 121. Příjezd a odjezd vlakové 

soupravy bude probíhat pouze v denní době. V noční době bude probíhat 

vyskladňování z jednotlivých vagónů. Vše bude probíhat pod uzavřeným přístřeškem. 

 

Stávající intenzity dopravy spojené s provozem distribučního centra jsou uvedeny 

v následující tabulce. Údaje byly získány z dokumentů pořízených na vrátnici 

distribučního centra. 

 

Tabulka 1: Intenzity dopravy (počet jízd) spojené s provozem distribučního centra – 

stávající stav 

Typ dopravního prostředku Den (600 až 2200 hod) Noc (2200 až 600 hod) 

Lehké nákladní automobily (do 

3,5 t) 

48 (2x 24) 16 (2x 8) 

Těžké nákladní automobily (od 

3,5 t) 

72 (2x 36) 44 (2x 22) 

Vlakové soupravy (5 – 10 

vagónů) 

2 (2x 1) 0 

 

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané intenzity dopravy spojené 

s provozem rozšířené části distribučního centra, s tzv. rozšířením. 
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Tabulka 2: Intenzity dopravy (počet jízd) spojené s provozem distribučního centra – 

přírůstek 

Typ dopravního prostředku Den (600 až 2200 hod) Noc (2200 až 600 hod) 

Lehké nákladní automobily (do 

3,5 t) 

24 (2x 12) 0 

Těžké nákladní automobily (od 

3,5 t) 

60 (2x 30) 4 (2x 2) 

Vlakové soupravy (5 – 10 

vagónů) 

2 (2x 1) 0 

 

Dopravně (nákladní automobilová doprava) je areál distribučního centra napojen na 

veřejnou komunikaci III/0077 a dále na rychlostní komunikaci R/7 (Praha – Slaný). 

S ohledem na vazby distribučního centra je dále směr dopravy pro nákladní 

automobily 80% po silnici R/7 na Prahu, 20% na Slaný.  

Nákladní automobilová doprava je tak vedena zcela mimo obytnou zástavbu. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

K zpracování problematiky ovzduší byly použity údaje z rozptylové studie, která tvoří 

samostatnou přílohu tohoto oznámení. 

Zdrojem znečišťování ovzduší v rámci posuzovaného záměru budou v době výstavby 

stroje a zařízení pohybující se po staveništi, způsobující zvýšenou prašnost a emise 

z pojezdu nákladních automobilů a stavební techniky. Ve fázi provozu budou zdrojem 

znečišťování ovzduší automobily pojíždějící po veřejných komunikacích, které 

můžeme charakterizovat jako liniové zdroje emisí a dále osobní a nákladní 

automobily pojíždějící po parkovištích a nakládacích rampách pro nákladní 

automobily, které můžeme charakterizovat jako plošné zdroje emisí. Méně 

významným zdrojem z hlediska ochrany ovzduší bude náhradní zdroj elektrické 

energie, který bude sloužit pro případ výpadku elektrického proudu. Vytápění 

multifunkčního objektu bude řešeno plynovou kotelnou. Technologické emise 

nebudou z provozu distribučního centra vznikat. 

 

 

Emise při výstavbě 

Za krátkodobý liniový zdroj znečišťování lze formálně pokládat nákladní 

automobilovou dopravu při výstavbě. Vzhledem k malému počtu nákladních aut 

zapojených do výstavby a velmi krátké době, po kterou bude zvýšená intenzita 

dopravy spojená s výstavbou, se jedná o zcela nevýznamný zdroj, který není nutné 

blíže hodnotit. 

Z hlediska ochrany ovzduší je třeba upozornit na skutečnost, že při přípravě a 

zakládání stavby bude při provádění zemních prací a manipulaci se sypkými 

materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat 

sekundární prašnost z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska 

dopravy dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především při 

zemních pracích a další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění 

plochy staveniště. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a 

sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště pro celou 

dobu výstavby.  
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Bodové zdroje 
 
Záložní zdroj elektrické energie 

Součástí technického zázemí distribučního centra bude záložní zdroj elektrické 

energie. Záložní zdroj bude sloužit pro napájení části osvětlení a určitých okruhů, 

které umožní provoz skladu při delším výpadku elektrické energie. Současně slouží 

také pro požární zabezpečení stavby. 

Jedná se o dieselagregát kVA spalující motorovou naftu. Výfukové potrubí bude 

odvádět odpadní plyny nad střechu objektu.  

Náhradní zdroj pro nové haly B7 až B10 bude umístěn vedle rozvodny NN. Větrání 

strojovny DA bude řešeno podtlakem. Nasávání vzduchu bude žaluzií na fasádě. 

Výdech otepleného vzduchu bude nucený, zajišťovaný ventilátory a VZT potrubím 

pod stropem vyvedeným rovněž žaluzií na fasádu. 

Doba provozu dieselagregátů bude velmi omezená, pouze v případě výpadku 

elektrické energie nebo pravidelných provozních zkoušek, maximálně však 40 

hod/rok. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty emisí škodlivin vznikajících 

provozem dieselagregátu. 

 

Tabulka 3: Emise znečišťujících látek vznikajících provozem záložního zdroje  

Emise 
Znečišťující látka 

g.s-1 kg.h-1 kg.rok-1 

Tuhé znečišťující látky 0,0039 0,014 0,15 - 0,6 

Oxidy dusíku 0,0102 0,036 0,35 – 0,55 

Oxid uhelnatý 0,0012 0,049 0,048 – 0,19 

 

 

Vytápění 

Vytápění skladových hal 

Zdrojem tepla je uvažována teplovodní plynová kotelna, která bude umístěna ve 

vytápěném objektu v samostatné místnosti, ve které budou dva kotle s přetlakovým 

hořákem. Jedná se o litinové kotle Buderus typ Logano GE615 velikost 570, topný 

výkon 570 kW. Celkový instalovaný jmenovitý výkon kotelny je 1 140 kW. Každý kotel 

bude osazen přetlakovým hořákem Weishaupt typ G5/1-D. Kotelna se svým 

instalovaným výkonem řadí do plynových kotelen II. kategorie. Od každého kotle 
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bude veden odtah spalin o vnitřním průměru 450 mm nad střechu objektu. Odtahy a 

komín budou provedeny podle ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210.  

 

Vytápění kanceláří 

Každý blok kanceláří bude mít vlastní zdroj tepla, dva litinové plynové kotle 

s atmosférickým hořákem, palivo zemní plyn (každý o výkonu 38 kW) celkový 

instalovaný výkon 76 kW. Kotle budou umístěny na úrovni mezaninu, jsou uvažovány 

Buderus typ Logano G234. Budou napojeny kouřovody na společný odtah spalin o 

vnitřním průměru 200 mm, který bude vyveden cca 1 m nad střechu. Odtahy 

(kouřovody) budou provedeny podle ČSN 73 4201, ČSN 73 4210. U kotlů bude 

umístěn rozdělovač topné vody, oběhová čerpadla jednotlivých topných sekcí, 

pojištění topného systému (pojistné ventily a expanze), boiler (zásobník) pro ohřev 

teplé užitkové vody, zařízení měření a regulace. Doplňování topné vody bude ruční 

přes kotel. Z rozdělovače budou vedeny čtyři samostatné sekce. Jedna je pro 

vytápění topnými tělesy (pro kanceláře), dvě jsou pro napojení ohřívačů v jednotkách 

vzduchotechniky, jedna je pro napojení ohřívače teplé užitkové vody.    

 

Tabulka 4: Spotřeby zemního plynu pro vytápění distribučního centra 

Zdroj 
Maximální spotřeba 

ZP (m3/hod) 

Průměrná roční 

spotřeba ZP (m3/rok) 

2 x Buderus GE615  

celkový jmenovitý výkon 1,14 

MW 

135 245 000 

2 x Buderus G234 

celkový jmenovitý výkon 76 

kW 

10 15 000 

Celkem 145 260 000 

 

U energetických zdrojů se očekávají emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého ze 

spalování zemního plynu. Emise ostatních škodlivin jsou nevýznamné. Pro výpočet 

velikosti emisí byly použity emisní faktory uvedené v Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

k zákonu č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Hodnoty emisních faktorů v případě 
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těchto instalovaných výkonů jsou uvedené v následující tabulce v kg škodliviny na 

106 m3 zemního plynu. 

 

Tabulka 5: Emisní faktory pro škodliviny produkované ze spalování zemního plynu 

(kg/106 m3 spáleného plynu) 

Palivo Topeniště 
Výkon 

kotle 

Tuhé 

znečišťují

cí látky 

SO2 NOx CO VOCS 

< 0,2 MW 20 
2,0*S 

(9,6) 
1 600 320 64 

Zemní 

plyn 
Jakékoliv 

0,2 – 5 

MW 
20 

2,0*S 

(9,6) 
1 920 320 64 

 

Určující pro velikost emisí je spotřeba zemního plynu. Tabulka č. 8 uvádí vypočtené 

emise znečišťujících látek z energetických zařízení zajišťujících vytápění 

distribučního centra. 

 

Tabulka 6: Emise znečišťujících látek z plynových kotlů distribučního centra 

Zdroj 
Znečišťující 

látka 
g/s  g/hod  kg/rok 

Oxidy 

dusíku 
0,078 280 500 

Plynové kotle Buderus 
Oxid 

uhelnatý 
0,013 45 85 

 

Z tabulek emisních vydatností plynových kotelen je patrné, že nejvýznamnější 

škodlivinou znečišťující ovzduší budou oxidy dusíku. Plynové kotelny zajišťující 

vytápění skladových a kancelářských prostor distribučního centra budou podle 

výpočtu z emisních faktorů celkem emitovat cca 500 kg oxidů dusíku a 85 kg oxidu 

uhelnatého ročně. Takto vypočtené emise podle emisních faktorů uvedených 

v Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. jsou obvykle vyšší než emise skutečné – naměřené 

autorizovaným měřením. Můžeme tedy očekávat, že skutečné emise oxidů dusíku z  

kotlů s použitými nízkoemisními hořáky budou o jeden řád nižší, než emise 
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vypočtené pomocí emisních faktorů. V případě oxidu uhelnatého budou emise 

pravděpodobně ještě nižší. Rozptylová studie pracuje tedy s jistou rezervou. 

 

Liniové zdroje 

Liniovými zdroji je automobilová doprava na okolních komunikacích. Nákladní 

doprava je zajišťována jen ve vztahu směrem Tuchoměřice – Středokluky a dále na 

dálnici. Přičemž směrem na Prahu výpočet počítá s cca 80 % pojezdů a směrem na 

Slaný 20 % pojezdů.  

 

 

Emisní faktory 

Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů byly použity emisní faktory 

doporučené MŽP. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC 

program MEFA v.02. Tyto jednotné emisní faktory byly použity z důvodu možného 

vzájemného porovnání bilančních výpočtů emisí z dopravy či hodnocení vlivu 

motorových vozidel na kvalitu ovzduší. 

Podklady MEFA v. 02 uvažují u emisních faktorů s automobily v kategorii konvenční, 

EURO 1, EURO 2, EURO 3 a EURO 4. Kategorie konvenční se týká vozidel 

splňujících emisní limity platné ještě před emisními úrovněmi EURO. U těchto vozidel 

nebyla ještě realizována žádná technická opatření na pohonné jednotce či 

výfukovém systému za účelem snížení emisí škodlivin (např. katalytické konvertory 

výfukových plynů, recyklace spalin, apod.). 

Velikost emisí z dopravy je ovlivněna podílem osobních automobilů se zážehovým 

motorem. Do výpočtu emisí je zahrnuto 15 % zastoupení vozidel s dieselovým a 85 

% s benzinovým motorem.  

 

Emisní vydatnosti liniových zdrojů 

Na základě emisních faktorů a údajů o frekvenci dopravy způsobené provozem 

automobilové dopravy související s rozšířením distribučního centra byly vypočteny 

přírůstky emisních vydatností na liniových zdrojích, které jsou uvedeny v následující 

tabulce.  
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Tabulka 7: Přírůstky emisí znečišťujících látek na okolních komunikacích (liniových 

zdrojích) 

Zdroj emisí 
Emise NOx 

g/s/m 

Emise CO 

g/s/m 

Emise benzenu 

g/s/m 

Stávající veřejné 

komunikace 
0,0000426 0,0000121 0,00000006 

Železniční vlečka 0,0000039 0,0000011 0,00000001 

 

 

Plošné zdroje 

Plošným zdrojem budou parkovací stání před areálem logistického centra. Celkem je 

před areálem navrženo 28 parkovacích stání pro nákladní automobily, parkoviště pro 

osobní automobily nebude rozšiřováno.  

Pro výpočet emisí z plošných zdrojů parkovacích stání byly použity emisní faktory 

zmíněné v předchozím odstavci. Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze 

studených startů a dále emise pro případ popojíždění.  

Výpočet emisí z plošných zdrojů je proveden pro hodinu dopravní špičky, kdy se 

předpokládá, že bude v pohybu cca 15 vozidel za hodinu. Předpokládáme, že vozidlo 

ujede průměrně po parkovišti cca 50 m. 

 

Výsledné emise z plošných zdrojů (parkovišť) uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 8:  Emisní vydatnosti z plošných zdrojů 

Zdroj emisí 
Emise NOx 

g/s 

Emise CO 

g/s 

Emise benzenu 

g/s 

Parkoviště pro NA 0,0028 0,00086 0,000004 
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2. Odpadní vody 

Vzhledem k charakteru stavby jako součásti distribučního centra budou provozem 

produkovány pouze splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení (WC, sprchy) a 

dešťové vody. 

Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody z hygienických zařízení administrativní části a provozů B7 – 

B10 budou vznikat v množství srovnatelném se spotřebou vody pro sociální zařízení 

stanovené směrnicí č.9/1973 MLVH a Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Průměrná denní produkce splaškových odpadních vod Q24 = 9,6 m3/den 

 

Splaškové odpadní vody obsahují hrubě i jemně dispergované částice a rozpuštěné 

organické a anorganické nečistoty a mohou být kontaminovány patogenními 

mikroorganismy.  

 

Splaškové vody budou napojeny na stávající stokovou síť areálu a odtud na stokovou 

síť obce přes stávající čistírnu odpadních vod. Do jednotné a splaškové kanalizace 

v Tuchoměřicích mohou být vypouštěny  odpadní vody, které vyhovují limitům 

znečištění pro souhrnnou skupinu znečišťovatelů, uvedeným v kanalizačním řádu 

ČOV. Mimo splaškových odpadních vod budou z distribučního centra výjimečně 

v případě poruchy, odváděny odpadní vody ze systému centrálního zásobování 

teplem. 

 

Bilance splaškových odpadních vod : 

Průměrné denní množství            Qd = 9,60 m3/den 

Průměrný celodenní odtok                     0,111 l/s 

Max. denní množství                   Qm =  4,5 l/s 

 

Znečištění splašků 

Počet EO                                     EO = 64 
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BSK5                                                     60 g BSK5/EO 

Celkové denní množství BSK5              3,84 kg BSK5/den 

Koncentrace BSK5 v OV                       400 mg BSK5/l 

Nerozpustné látky                                  55,0 g NL/EO 

Celkové denní množství NL                   3,52 kg NL/den 

Koncentrace NL v OV                            366,67 mg NL/l 

 

Roční množství OV = Qd . 0,7. 250       QR = 1680,0 m3/rok 

Roční  množství znečištění: 

BSK5                                                       672,0 kg BSK5/rok 

NL                                                            616,0 kg NL/rok 

 

Dešťové odpadní vody 

Areálová dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střechy nově navržených hal. 

Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny samostatným systémem dešťové 

kanalizace do otevřené retenční nádrže o užitném objemu cca 300 m3. Z retenční 

nádrže budou odváděny dešťové vody v maximálním množství 25 l/s. Množství 

dešťových vod vypouštěných z retenční nádrže bude regulováno omezovačem 

průtoku (vírovým ventilem) umístěným v šachtě za retenční nádrží. Přípojka 

z retenční nádrže bude napojena do stávající šachty dešťové kanalizace. 

 

Areálová dešťová kanalizace odvádí též dešťové vody ze zpevněných ploch (z 

parkovišť a komunikací). Tyto dešťové vody jsou před zaústěním do systému 

dešťové kanalizace předčištěny ve stávajícím odlučovači ropných látek s maximálním 

odtokem 20 l/s regulovaným omezovačem průtoku. Napojení nově  navržené 

dešťové kanalizace ze zpevněných ploch bude do stávající kanalizační šachty. 

Parkoviště a komunikace v areálu jsou odvodněny soustavou silničních vpustí 

s kalovou prohlubní. Zpevněné plochy jsou lemovány obrubníkem přesahujícím 
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okolní terén o 300 mm a tvoří tak při vyšších dešťových srážkách přirozenou retenci 

pro dešťové vody s možnými ropnými produkty. 

        

Bilance srážkových vod 

Intenzita návrhového deště                          i = 200 l/s.ha 

Doba trvání deště                                         t = 15 min 

 

Tabulka 9: Bilance špičkového odtoku 

Popis plochy Plocha m2 Souč. odtoku Red.plocha Odtok OV l/s Objem vody m3 
      

Střecha objektu 17592 1 17592 351,84 316,66 
Komunikace a man. plochy 15536 0,9 13982,4 279,65 251,68 
Celková redukovaná plocha 31574  31574 631,49 568,34 

 

Retenční nádrž je dimenzována na 15 minutový déšť při současném maximálním 

odtoku z retenční nádrže 25,0 l/s. Retenční nádrž má kapacitu 300 m3, což při 

současném odtoku z nádrže vyhovuje podmínkám pro likvidaci dešťových vod v dané 

lokalitě. 

 

3. Odpady 

Tato a některé další kapitoly související s posuzováním nakládání s odpadem jsou 

zpracovávány v souladu se zákonem č. 185/2000 Sb., o odpadech a souvisejícími 

předpisy.  

Během přípravy a provozu záměru budou vznikat různé druhy odpadů všech 

kategorií. Nakládání s odpady a jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech 

původců (právnická nebo fyzická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká). 

Původci jsou povinni vést evidenci odpadů dle vyhlášky 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 
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Výstavba 

Tabulka 10: Přehled hlavních druhů odpadů vznikajících při výstavbě    Tabulka č.7 

Kód odpadu Kategorie Název Nakládání 
05 01 06 N  Ropné kaly z údržby zařízení Spalovna 
13 01 13 N  Hydraulické oleje ostatní Recyklace 
13 02 08 N  Jiné motorové, převodové  
  a mazací oleje Recyklace 
15 01 10 N  Obaly obsahující zbytky NO Spalovna 
17 04 05 O Železo, ocel Recyklace 
17 04 07 O Směsné kovy Recyklace 
20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka TKO 
17 01 01 O Betonová stavební suť Skládka 
 

V uvažovaném záměru se nepočítá s většími opravami používané techniky, údržbou, 

garážováním a mytím. 

 

Provoz 

V rozšířeném skladovém prostoru distribučního centra se odpady budou vyskytovat 

pouze krátkodobě. Odpady vznikající v areálu budou na místě vzniku důsledně 

separovány a likvidovány specializovanými firmami oprávněnými k nakládání 

s odpady.  

Obecně lze konstatovat, že navržené objekty jsou výhradně nevýrobního charakteru. 

Jedná se o skladové a administrativní prostory. Jejich provozem budou vznikat 

odpady související s uvedenými činnostmi. Jedná se většinou o odpady kategorie 

„O“, pouze ropné látky zachycené v odlučovačích na parkovištích, vyřazená 

elektrická zařízení obsahující nebezpečné složky a zářivky patří do kategorie „N“. 

Distribuční centrum má pro likvidaci vyprodukovaných odpadů vybraného odběratele, 

kterým je pro většinu druhů firma IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. 

Konkrétní způsob nakládání s odpady bude upřesněn v dalších stupních projektové 

dokumentace. 
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Tabulka 11:    Předpokládané druhy produkovaných odpadů 

Kód odpadu Druh odpadu Množství t/rok Kategorie Likvidátor 
     

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě 1,5 N IPODEC 
08 03 17 Tonery 0,05 N IPODEC 
15 01 06 Směsné odpady 200 O IPODEC 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 150 O IPODEC 
15 01 02 Plastové obaly 40 O IPODEC 
16 03 04 Anorganické odpady 3 O IPODEC 
17 02 01 Dřevo 1 O IPODEC 
20 01 35 Vyřazená el.zařízení 0,5 N AHV ekol. servis 
20 01 21 Zářivky 0,2 N AHV ekol. servis 

 

 

4. Hluk, vibrace 

Rozhodujícím zdrojem hluku provozu Distribučního centra FM Tuchoměřice ve 

vnějším prostředí bude automobilová  doprava na komunikacích procházejících 

posuzovaným územím. Dalším zdrojem hluku budou stacionární zařízení umístěná 

v distribučním centru, zejména vzduchotechnická zařízení. 

 

Problematika hluku je podrobně zpracována v hlukové studii, která je samostatnou 

přílohou této dokumentace. 

Zdroje hluku související s rozšířením distribučního centra lze rozdělit na liniové, 

stacionární a plošné. 

 

Liniové zdroje hluku 

Mezi liniové zdroje hluku patří provoz nákladních a osobních automobilů a vlaková 

doprava. Nákladní automobily budou zajišťovat odvoz zboží, odvoz odpadů, údržbu 

apod. Dovoz zboží do distribučního centra bude i nadále zajišťován pomocí železnice 

po železniční vlečce od kolem procházející trati ČD č. 121. Příjezd a odjezd vlakové 

soupravy bude probíhat pouze v denní době. V noční době bude probíhat 

vyskladňování z jednotlivých vagónů. Vše bude probíhat pod uzavřeným přístřeškem. 

Provoz rozšířené části distribučního centra se předpokládá dvousměnný (dle 

projektové dokumentace).  

 

Předpokládané intenzity dopravy spojené s provozem rozšířené části distribučního 

centra jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 12: Intenzity dopravy (počet jízd) spojené s provozem distribučního centra – 

přírůstek 

Typ dopravního prostředku Den (600 až 2200 hod) Noc (2200 až 600 hod) 

Lehké nákladní automobily (do 

3,5 t) 

24 (2x 12) 0 

Těžké nákladní automobily (od 

3,5 t) 

60 (2x 30) 4 (2x 2) 

Vlakové soupravy (5 – 10 

vagónů) 

2 (2x 1) 0 

 

Dopravně (nákladní automobilová doprava) je areál distribučního centra napojen na 

veřejnou komunikaci III/0077 a dále na rychlostní komunikaci R/7 (Praha – Slaný). 

S ohledem na vazby distribučního centra je dále směr dopravy pro nákladní 

automobily 80% po silnici R/7 na Prahu, 20% na Slaný.  

 

Stacionární zdroje hluku 

Mezi hlavní stacionární zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní prostředí a 

budou souviset s provozem rozšířené části distribučního centra, lze zařadit hlavně 

vzduchotechnická zařízení pro větrání a chlazení objektů.  

Stacionární zdroje hluku uvažované při výpočtu hluku jsou uvedeny v následující 

tabulce. Hlukové parametry VZT zařízení byly získány v katalozích firem, jejichž 

zařízení bylo ve fázi stavebního povolení navrženo projektantem. 
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Tabulka 13: Stacionární zdroje hluku spojené se provozem rozšířené části 

distribučního centra 

Zdroj hluku 

Počet  

v provo

zu 

(den i 

noc) 

Hladina 

akustickéh

o tlaku 1 

m od 

zdroje 

zdroje LpA 

v dB 

Umístění 

VZT jednotky pro větrání kanceláří 

Kancelářských budov 
3 80 

Střecha skladové 

haly B8 a B9 

VZT jednotky pro větrání šaten 

situovaných v Kancelářských 

budovách 

3 72 
Střecha skladové 

haly B8 a B9 

Chladící jednotka pro Kancelářské 

budovy 

(přerušovaný zdroj hluku) 

3 77 
Střecha skladové 

haly B7, B8 a B9 

Sání vzduchu pro odvětrání prostoru 

nabíjení AKU vozíků  
1 81 

Střecha skladové 

haly B7 

Odsávací střešní ventilátor pro 

odvětrání prostoru nabíjení AKU 

vozíků 

1 70 
Střecha skladové 

haly B7 

 

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny výrazné nebo výraznější zdroje hluku, které by mohly 

ovlivnit okolí distribučního centra. Zdroje hluku s nízkou hlučností v tabulce uvedeny 

nejsou. Jedná se například       o dochlazovací jednotky (fancoily) v kancelářích, 

větrací žaluzie pro přirozené odvětrání elektrorozvodny a přívod a odvod vzduchu k a 

od plynových kotlů, zdroje hluku související větráním sociálních zařízení v objektu a 

sání teplovzdušných nástěnných jednotek Sahara. 

 

Mezi stacionární zdroje hluku lze pro úplnost zařadit zajíždění a vyjíždění nákladních 

automobilů z nakládacích doků na venkovních manipulačních plochách. Akustický 

tlak v 2 m od zdroje LpA, 2 m je do 86,0 dB. 
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Plošné zdroje hluku 

Vzhledem k minimální hodnotě vážené neprůzvučnosti R´w=32 dB prvků obvodového 

pláště skladových hal, bude hluk z činnosti uvnitř budovy, který bude způsobován 

převážně pojezdy vysokozdvižných vozíků popř. vzduchotechnickými zařízeními 

(ekvivalentní hladina hluku nepřesáhne hodnotu 70 dB), bude hluk vně obvodového 

pláště zcela minimální. 

 

Plošný zdroj hluku představují nově navržené odstavné plochy pro 10 kamionů 

(uvnitř areálu distribučního centra) a odstavná plocha mimo oplocení areálu pro 30 

kamionů. Parkovací plochy jsou situovány v jihovýchodní části distribučního centra. 

 

V hlukové studii je počítán a hodnocen nejen vliv rozšířené (nově navržené) části 

provozu distribučního centra, ale ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, i vliv celého areálu 

distribučního centra. 

Zdroje hluku související se stávajícím provozem distribučního centra lze opět rozdělit 

na liniové, stacionární a plošné. 

Stávající intenzity dopravy spojené s provozem distribučního centra jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 15: Intenzity dopravy (počet jízd) spojené s provozem distribučního centra – 

stávající stav 

Typ dopravního prostředku Den (600 až 2200 hod) Noc (2200 až 600 hod) 

Lehké nákladní automobily (do 

3,5 t) 

48 (2x 24) 16 (2x 8) 

Těžké nákladní automobily (od 

3,5 t) 

72 (2x 36) 44 (2x 22) 

Vlakové soupravy (5 – 10 

vagónů) 

2 (2x 1) 0 
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Mezi hlavní stacionární zdroje hluku, které v současné době ovlivňují venkovní 

prostředí, lze zařadit především chladící jednotky pro dochlazované skladové haly a 

administrativní přístavky. 

 

Stacionární zdroje hluku uvažované při výpočtu a jejich hodnoty akustického tlaku A 

v 1 m od zdroje jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tabulka 16: Stacionární zdroje hluku spojené se stávajícím provozem distribučního 

centra 

Zdroj hluku 

Počet  

v provo

zu 

(den i 

noc) 

Hladina 

akustickéh

o tlaku 1 

m od 

zdroje 

zdroje LpA 

v dB 

Umístění 

Chladící jednotka VTS Clima 

(přerušovaný zdroj hluku) 
1 75,5 

plošina nad 

zastřešenou 

vlečkou u 

severozápadní 

fasády objektu 

B5 

Chladící jednotka TRANE 

(přerušovaný zdroj hluku) 
2 79,5 

plošina nad 

zastřešenou 

vlečkou u 

severozápadní 

fasády objektu 

B5 

Komín kotelny v objektu B4 2 68,5 
Střecha objektu 

B4 

Žaluzie pro odvětrání kotelny v objektu 

B4  

(750 x 750 mm) 

2 61,0 
Fasáda objektu 

B4 
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Zdroj hluku 

Počet  

v provo

zu 

(den i 

noc) 

Hladina 

akustickéh

o tlaku 1 

m od 

zdroje 

zdroje LpA 

v dB 

Umístění 

Otevřená fasáda (pletivo) strojovny 

chlazení, kde je umístěny 2 chladící 

jednotky TRANE 

(cca 12 m2) 

1 80,5 
Fasáda objektu 

B4 

Sání pro odvětrání prostoru nabíjení 

AKU vozíků 
1 78,5 

Střecha objektu 

B4 

Odsávací střešní ventilátor pro 

odvětrání nabíjení AKU vozíků 
1 80,5 

Střecha objektu 

B4 

Výtlak VZT jednotky LENNOX 10 72,0 
Střecha objektu 

B4 

Chladící jednotka TRANE 

(přerušovaný zdroj hluku) 
1 73,5 

Střecha 

kancelářské 

budovy u 

vrátnice 

VZT jednotka pro větrání kancelářské 

budovy 
1 68,5 

Střecha 

Kancelářské 

budovy u 

vrátnice 

Chladící jednotka TRANE 

(přerušovaný zdroj hluku) 
1 71,5 

Střecha 

kancelářské 

budovy u 

jihozápadní 

fasády 

VZT jednotka pro větrání kancelářské 

budovy 
1 67,5  
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Pozn.: V tabulce jsou uvedeny výrazné nebo výraznější zdroje hluku, které mohou 

ovlivnit okolí distribučního centra. Zdroje hluku s velmi nízkou hladinou hluku nejsou 

v modelu uvedeny. Jedná se     o zdroje, které hladinu akustického tlaku v okolí 

závodu neovlivňují např. větrací žaluzie pro přirozené odvětrání elektrorozvoden, 

přívod a odvod vzduchu k a od plynových kotlů kancelářských budov a zdroje hluku 

související větráním sociálních zařízení v objektu. 

 

Plošný zdroj hluku v současné době představuje stávající parkoviště pro osobní 

automobily s celkovou kapacitou 132 parkovacích míst, které je však v současné 

době využívané v necelé polovině a parkovací stání pro odstavené nákladní 

automobily s celkovou kapacitou 30 stání. Parkovací plochy jsou situovány 

v jihovýchodní části distribučního centra mimo oplocení areálu. 

 

Vibrace 

Během výstavby závodu může dojít vlivem průjezdů těžkých nákladních automobilů 

a stavebních strojů a dalších stavebních pracích k lokálnímu výskytu zvýšených 

vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresory) budou umístěny na 

vlastním základu popř. opatřeny gumovým podložením. Výskyt jmenovaných zařízení 

bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Výraznější projev 

vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek metrů od zdroje vibrací. 

Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších obytných objektů a ostatních výrobních či 

nevýrobních objektů od místa výstavby se přenos vibrací do těchto objektů 

nepředpokládá. 

Provoz distribučního centra, ani s ním související přírůstek silniční dopravy, nebude 

zdrojem významných vibrací. Vibrace, které mohou vznikat v souvislosti s provozem 

objektů, budou eliminovány pružným uložením od konstrukce objektu a gumovými 

tlumícími prvky. Vliv těchto zdrojů vibrací se na pracovníky a okolní zástavbu 

nepředpokládá. 

 

 

5.Radonové riziko 

Lokalita Distribučního centra FM se podle odvozené mapy radonového rizika  (ČGÚ 

Praha, 1990) nachází na rozhraní oblastí se středním a nízkým radonovým rizikem. 
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Výsledky provedeného radonového průzkumu při první etapě výstavby distribučního 

centra ukázaly, že zájmové území stavby se nachází v oblasti nízkého radonového 

rizika. Není proto třeba navrhovat stavební opatření proti pronikání radonu z podloží 

do objektů s pobytovými místnostmi. 

Limitní hodnotou hmotnostní aktivity 226Ra stavebních materiálů je 120 Bq/kg. 

Stavební materiály by měly být vybaveny dodavatelem příslušným atestem. 

U vody dodávané do objektů z veřejné vodovodní sítě je předpokladem dodržení 

limitu objemové aktivity 222 Rn, tj. méně než 50 kBq/m3. 

 

 

6. Neionizující záření 

Ultrafialové záření se bude vyskytovat zejména v souvislosti se svařováním 

obloukem nebo plamenem po dobu výstavby objektů. Ochrana pracovníků bude 

zajištěna osobními ochrannými pomůckami. Ovlivnění okolního životního prostředí se 

nepředpokládá. 

V objektech distribučního centra se nebudou provozovat otevřené generátory 

vysokých a velmi vysokých frekvencí, které by mohly působit škodlivě  na zdraví 

osob a životní prostředí ve smyslu vyhlášky Mzd ČR č. 408/1990 Sb. o ochraně před 

elektromagnetickým zářením. Nově navržené objekty se nebudou nacházet v oblasti 

působení externích zdrojů záření. V rámci stavby není nutno realizovat opatření, 

která by eliminovala indukovaná elektromagnetická pole překračující hodnoty 

stanovené § 4 vyhlášky. 
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C. 

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

a) Klimatické faktory 

b) Podzemní voda, vodní toky, vydatnost, průtoky 

c) Půda – typ, bonita 

d) Geofaktory životního prostředí 

 

1. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

 

a) Klimatické faktory 
Klimatické podmínky mají velký vliv na rozptyl a usazování výfukových plynů a částic. 

Směr a rychlost větru,  spolu s velikostí znečišťujících látek mají zásadní význam pro 

rozptyl znečišťujících látek v atmosféře. Srážky jsou důležité z hlediska 

atmosférických procesů při usazování emitujících látek a představují rovněž 

rozhodující faktor, ovlivňující odtok vody z dekontaminační plochy. Klimatické a 

rozptylové podmínky závisí i na členitosti území a tvaru terénu. 

Terén řešeného území je v podstatě rovinný, s velmi mírným sklonem k východu, bez 

výrazných zvlnění a zlomů, s nadmořskou výškou 255 m. 

 
Průměrná roční teplota vzduchu činí 8,5 0C. 

Průměrný roční úhrn srážek činí 450 - 500 mm. 

 

Větrná růžice 

 

Klasifikace meteorologických situací pro potřeby rozptylových studií se provádí podle 

stability mezní vrstvy atmosféry. Stabilitní klasifikace HMÚ rozeznává pět tříd 

stability. 
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        Vertikální teplotní gradient 

         (°C / 100 m) 

I. superstabilní         γ < - 1,6 

II. stabilní         - 1,6 ≤ γ ≤ - 0,7 

III. izotermní        - 0,6 ≤ γ ≤ + 0,5 

IV. normální        + 0,6 ≤ γ ≤ + 0,8 

V. konvektivní         γ > + 0,8 

gradient má kladnou hodnotu, jestliže teplota ovzduší s výškou klesá a naopak. 

 

Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně: 

 

I. stabilitní třída superstabilní  

- vertikální výměna vzduchu prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů. 

Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném období. Maximální 

rychlost větru 2 m.s-1. 

 

II. stabilitní třída stabilní 

- vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními 

situacemi. Výskyt v nočních a ranních hodinách po celý rok. Maximální rychlost větru 

3 m.s-1. 

 

III. stabilitní třída izotermní 

- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V 

chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v 

časných ranních a večerních hodinách. 

 

IV. stabilitní třída normální 

- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla 

větru. Vyskytuje se přes den v době bez významného slunečního svitu. Společně se 

III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost než ostatní třídy. 

 

V. stabilitní třída konvektivní 
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- projevuje se vysokou turbulencí ovzduší ve vertikálním směru, která může 

způsobovat nárazový výskyt vysokých koncentrací znečišťujících látek. Maximální 

rychlost větru 5 m.s-1. Výskyt v letních měsících při vysoké intenzitě slunečního svitu. 

 

Větrná růžice pro zájmovou lokalitu je patrná z obrázku a tabulky. 
 
 

 
 

Tabulka 17: Větrná růžice pro lokalitu Praha – Ruzyně (údaje jsou v %) 
Rychlost 

m/s 
N NE E SE S SW W NW CALM součet 

1,7 5,38 4,39 5,02 4,64 5,24 3,27 2,80 2,75 2,97 36,46 
5,0 9,00 1,96 3,84 4,21 5,02 12,05 10,86 5,67  52,61 
11,0 1,81 0,06 0,10 0,36 0,19 2,67 3,48 2,26  10,93 

Součet 16,19 6,41 8,96 9,21 10,45 17,99 17,14 10,68 2,97 100,00 
 
- podle rychlosti větru: 

- vítr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostní třída, se vyskytuje ve 36,46 %.  

- vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s-1, má výskyt 52,61 %. 

- vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti větší než 7,5 m.s-1, který je pro rozptyl 

nejvýhodnější, je zastoupen pouze 10,93 %.  

- podle třídy stability: 

- stabilita I 5,19 % 

- stabilita II 12,2 % 

- stabilita III 33,42 % 

- stabilita IV 39,79 % 
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- stabilita V  9,4 % 

 

- podle směru větru: 

Nejvyšší četnosti větrů jsou z jihozápadního (17,99 %), západního (17,14 %) a 

severního směru (16,19 %). Celková četnost výskytu těchto větrů je 51,3 %, tj. 187 

dní ročně. Výskyt bezvětří je méně významný – 2,97 %. 

 
 
 

 

b) Podzemní voda, vodní toky, pramenní oblasti, vydatnost, průtoky 

Z hlediska členění hydrogeologických struktur přísluší území ke strukturám 

puklinových podzemních vod ve zpevněných sedimentech s nespojitým zvodněním. 

Na okrajích plošin při výchozech cenomanských slínovců jsou vyvinuty struktury 

průlinových a puklinových podzemních vod ve zpevněných sedimentech. Na údolních 

svazích a nižším exhumovaném předkřídovém povrchu vznikly struktury puklinových 

podzemních vod v usměrněně rozpukaných proterozoických horninách. 

I.horizont je vázán průlinovou propustností kvartérního pokryvu a vyskytuje se 

lokálně v hloubce 3 – 5 m. 

II.horizont je vázán na průlinovou a puklinovou propustnost pískovců křídového 

skalního podkladu. Hloubka tohoto podstatně vydatnějšího horizontu je 10 – 20 m 

pod úrovní terénu. Horizont je využíván k odběru vody. Vodojem s jímacími vrty je na 

jižní straně silnice Tuchoměřice – Tuchoměřice zastávka, cca 120 m od okraje 

zájmového území. K odvodňování kolektorů dochází do  místních vodotečí (Únětický 

potok). 

Chemismus podzemní vody odpovídá geologickému složení hornin kolektoru a je 

vzhledem ke komunikaci obou kolektorů směsný. Převládá typ kalcium – 

bikarbonátový a kalcium – magnesium – bikarbonátový s mineralizací 300 – 800 

mg/l. 

 

Vodní toky a povrchová voda 

Zájmové území distribučního centra se nachází v rovném až slabě členitém terénu a 

leží na rozvodnici Únětického potoka (č.povodí 1-12-02-010) a Zákolanského potoka 

(č. povodí 1-12-02-028). Recipientem dešťové kanalizace distribučního centra je 



                                                                         Oznámení záměru – Distribuční centrum FM Logistic Tuchoměřice 

 39 

Únětický potok, který je charakterizován následujícími hydrologickými 

charakteristikami :  

* plocha povodí                 47,602 km2 

* délka toku                       15,7 km 

* lesnatost                           10 % 

*průměrný roční průtok      0,1 m3/s 

* specifický odtok               2,09 l/s . km2 do Vltavy 

* odtokový součinitel          0,13 

 

Tok je v oblasti Tuchoměřic přetížen zaústěnými dešťovými vodami z letiště Praha – 

Ruzyně. Koryto v obci je opevněné betonovými tvárnicemi, v podstatě se jedná o 

kanalizovaný tok. Kapacita koryta kolísá od jednoleté do padesátileté vody. Pod obcí 

je suchá retenční nádrž zajišťující zploštění přívalových povodňových vln na hodnoty 

únosné pro níže ležící pozemky  a pro zachování krajinotvorné funkce toku, zejména 

v prostoru Tichého údolí, kde je tok součástí území s různým stupněm ochrany podle 

zákona č. 114/1992 Sb. 

 

c) Půda – typ, bonita 

Řešené území se nachází v rovném až slabě členitém terénu, v oblasti velmi příznivé 

pro zemědělskou výrobu. Zemědělská výrobní oblast je řepařská Ř1, označená jako 

velmi dobrá, zemědělská přírodní oblast nížinná N1, přírodní stanoviště  černozemní 

ČM 3. Toto území je charakteristické výraznou převahou černozemí a hnědozemí ve 

spraších s hlinitými, hlubokými bezštěrkovými půdami. Jako litologický substrát 

převažují spraše a další substráty silně ovlivněné sprašovou příměsí. V okolí vodních 

toků se nacházejí nivní uloženiny. 

V samotném území rozšíření distribučního centra se vyskytuje jeden typ  pokryvných 

půd – černozemě modální a černozemě karbonátové na spraších. Vlastnosti, vznik a 

rozšíření tohoto typu půdy obecně jsou následující: 

Černozemě jsou rozšířeny v našich nejsušších a nejteplejších oblastech, kde vznikly 

v raných obdobích postglaciálu pod původní stepí a lesostepí. V dnešní době se 

uchovávají ve své původní podobě převážně jen díky zemědělské kultivaci.Roční 

úhrn srážek v černozemních oblastech činí 450 – 650 mm a průměrná roční teplota 

je nad 80C. Matečným substrátem jsou většinou spraše, jen místy se uplatňují 

zvětraliny slínovců, vápnité terciérní jíly nebo vápnité písky. Nadmořská výška jejich 
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výskytu zpravidla nepřesahuje 300 m a utváření terénu je převážně rovinaté. Hlavním 

půdotvorným procesem při vzniku černozemí byla intenzivní humifikace, která 

probíhala pod stepní vegetací (černozemní půdotvorný pochod). Pro půdní profil je 

charakteristický nápadně mocný, tmavě zbarvený humusový horizont zasahující do 

hloubky 60 – 80 cm. Tento horizont se vyznačuje odolnou vodostálou strukturou a 

hojným edafonem. Půdy jsou nejčastěji středně těžké, bez skeletu, s vyšším 

obsahem kvalitního humusu, neutrální reakcí a velmi dobrými sorpčními vlastnostmi 

a fyzikálními vlastnostmi. 

 

Záborem dotčená zemědělská půda se nachází v teplém, mírně suchém klimatickém 

regionu T2, na území s mírným spádem od severu k jihu a od severozápadu 

k jihozápadu bez výrazných nerovností. Jedná se o černozem na spraši, středně 

těžkou, s převážně příznivým vodním režimem, bezskeletovou, hlubokou 

zemědělskou půdu v rovinném terénu. Mocnost orniční vrstvy je 40 – 60  cm. Půda 

spadá pod I. stupeň ochrany zemědělské půdy. 

Na lokalitě bude ve smyslu zákonných ustanovení o ochraně ZPF (zákon ČNR č. 344 

/1992 Sb., vyhláška MŽP č.13/1994 Sb.) provedena před započetím zemních prací v 

skrývka svrchního horizontu – orniční vrstvy (cca 40  až 60 cm ornice). Orniční 

horizont humózních hlín tvoří tmavě hnědá humózní hlína, jejíž mocnost v zájmovém 

území výstavby rozšíření distribučního centra kolísá mezi 0,4 až 0,6 m. V průběhu 

skrývky bude nutno průběžně kontrolovat hloubku ornice. V případě odchylky od 

plánované mocnosti skrývané vrstvy ornice, mocnost skrývané vrstvy přizpůsobit 

lokálním podmínkám. Se skrytou kulturní vrstvou zeminy bude nakládáno v souladu 

s platnou legislativou a pokyny orgánu ochrany ZPF. 

 

Odolnost půdy vůči antropogenním vlivům a znečištění 

Zranitelnost půdy vůči antropogenním vlivům (kontaminace rizikovými polutanty, 

acidifikace) je dána především jejich odolností proti vyluhování, kterou nejlépe 

vystihují sorpční vlastnosti půdy (kationtová výměnná kapacita a stupeň nasycenosti 

sorpčního komplexu). Odolnost půdy k antropogennímu znečištění je tím vyšší čím 

jsou vyšší sorpční schopnosti půdy. 

Zemědělskou půdu lze podle odolnosti vůči znečištění začlenit do celkem pěti 

kategorií. V zájmovém území výstavby jsou půdy zařazené do I.  třídy ochrany ZPF   
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a spadají do kategorie odolnosti vůči antropogenním vlivům a znečištění IV. tj. půdy k 

antropogennímu znečištění slabě náchylné. 

 

 
 
e) Geofaktory životního prostředí : geologické poměry, hydrogeologie, 

členitost terénu, seismicita, eroze 
 
Geologické poměry 

Geologicky patří území do oblasti České křídové tabule. Z hlediska geologické stavby 

je předkvartérní skalní podklad zkoumané lokality a blízkého okolí tvořen zpevněnými 

sedimentárními horninami svrchní křídy, Bělohorským a Korycanským souvrstvím 

(spodní turon a svrchní cenoman). 

Předkvartérní skalní podklad vychází na povrch jen na okrajích a na svazích mělkých 

i více zahloubených údolí u Hostouně a Dobrovíze, Kněževsi,  Tuchoměřic, Přední 

Kopaniny, Nebušic, Jenče a Hostivic i v hluboce epigeneticky zaříznutém údolí 

Divoké Šárky s převýšením svahů 80 – 120 m. 

Bělohorské souvrství je složeno z vápencových jílovců až slínovců, případně 

jemnozrnných pískovců (opuky). Zachovalá mocnost Bělohorského souvrství v okolí 

Hostouně, Kněževsi a Tuchoměřic je 25 – 30 m. 

Protože opuky podléhaly snadno zvětrávání, jsou směrem k povrchu značně zvětralé 

a rozpukané až rozložené na jílovitou hlínu tuhé až pevné konzistence s hojnými 

úlomky horniny (eluvia). Směrem do hloubky přechází postupně v navětralé horniny, 

tzv. odvápněné opuky. S nepravidelnou intenzitou zvětrání se mění i pevnost a 

technické vlastnosti hornin. 

Opuky mají puklinovou  propustnost, podzemní voda vytváří v puklinách omezené 

zvodně, protože pukliny jsou místy vyplněné jílem a také jílovité zvětraliny opuk jsou 

velmi málo propustné. 

V podložním Korycanském souvrství převládají jílovité až křemenné pískovce, na 

bázi až písčité slepence. Horniny jsou značně rozpukané s vertikálně otevřenými 

puklinami. Pískovce jsou i relativně málo zpevněné. Podle svého složení a rozpukání 

mají proto velmi dobrou průlinovou a puklinovou propustnost. Na bázi souvrství je 

vytvořena významná zvodeň. Proud podzemní vody směřuje podle úklonu souvrství 
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generelně severovýchodním směrem, kde je odvodňován údolími Kopanického a 

Únětického potoka. 

V prostoru posuzované lokality a na okolních plošinách je skalní podklad překryt  

mocnou vrstvou svahových a eolitických sedimentů. Jedná se okrové vápnité spraše, 

sprašové hlíny s menším podílem úlomků hornin a písčité až jílovité hlíny s vyšším 

podílem úlomků opuky a buližníku. Mocnost kvartérního pokryvu je 3 – 6 m. Spraše 

jsou uloženy v rozsáhlých pokryvech mezi obcemi Dobrovíz, Hostivice, Kněževes a 

Tuchoměřice. 

Ploché splachové deprese jsou vyplněny deluviofluviálními sedimenty. Údolí potoků 

jsou vyplněna holoceními náplavy. 

 

Geomorfologické poměry 

Reliéf zájmového území patří z hlediska geomorfologické regionalizace ke třem 

subprovinciím České vysočiny : Poberounské subprovincii, Českomoravské 

subprovincii a České tabuli. Převážná  část zájmového území je součástí 

Poberounské subprovincie, ostatní se uplatňují na malých plochách na jihu a 

severovýchodě. 

Poberounská subprovincie je zastoupena čtyřmi geomorfologickými celky Brdské 

oblasti : Pražskou plošinou, Křivoklátskou vrchovinou, Hořovickou pahorkatinou a 

Brdskou vrchovinou. Rozhodující část zájmového území patří k Pražské plošině. 

Vzhledem k umístění distribučního centra v severozápadní části Pražské plošiny, 

bude věnována hlavní pozornost charakteristice reliéfu Kladenské tabule. 

Pro reliéf Kladenské tabule je charakteristický nápadný rozdíl mezi dvěma základními 

soubory povrchových tvarů – vysoko položenými plošinami tzv. zarovnaných povrchů 

a poměrně hluboce zahloubenými údolími vodních toků. Zarovnaný reliéf 

s nepatrnými výškovými rozdíly dodává většině území celkově jednotvárný plošinný 

ráz, kdežto silně rozčleněné území zahloubených údolí často se skalními stěnami na 

strmých svazích připomíná místy vrchovinný až hornatý reliéf. 
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Hydrogeologické poměry 

Z hlediska členění hydrogeologických struktur přísluší území ke strukturám 

puklinových podzemních vod ve zpevněných sedimentech s nespojitým zvodněním 

(spodnoturonské písčité slínovce). Na okrajích plošin při výchozech cenomanských 

pískovců jsou vyvinuty struktury průlinových a puklinových podzemních vod ve 

zpevněných sedimentech. Na údolních svazích a nižším exhumovaném 

předkřídovém povrchu vznikly struktury puklinových podzemních vod v usměrněně 

rozpukaných proterozoických horninách. 

 

Eroze 

Větrná ani vodní eroze nebude realizací projektu zvýšena. Hodnoty erozního 

koeficientu K (vliv půdního druhu, svažitost) se nijak nezmění. 

 

Seizmicita 

Seizmické poměry resp. seizmická činnost nevybočuje z běžných hodnot 

definovaných pro tuto oblast, které jsou zanedbatelné a její hodnoty se ani po 

dostavbě celého areálu nezvýší. 

 

f) Fauna  a flóra 

Zájmové území stavby distribučního centra spadá pod ekosystémy mírných svahů a 

planin převážně využívaných intenzivní zemědělskou velkovýrobou. Jedná se o 

území v rovném až slabě členitém terénu na kraji Tuchoměřic, ohraničené silnicí 

III/0077 a severní částí území prochází železniční trať č. 121 Praha Smíchov – 

Podlešín. Vzhledem k dlouhodobému ovlivnění lokality intenzivní zemědělskou 

činností se nejedná o lokalitu příliš významnou z hlediska botanického a 

zoologického. Na lokalitě se nedá předpokládat výskyt žádných chráněných druhů 

rostlin a živočichů. Vzhledem k výše zmiňovanému využití nevyskytují se zde ani 

žádné jiné výrazné druhy. Je možno konstatovat, že z hlediska fauny a flóry je 

řešená lokalita velmi chudá, v zimním období v podstatě bez porostu a bez výskytu 

živočichů. 
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Potenciální přirozená vegetace oblasti 

Zájmové území výstavby leží na rozhraní dvou mapovacích jednotek potenciální 

přirozené vegetace Mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum) a Černýšové 

dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).  

Mochnová doubrava ((Potentillo albae-Quercetum) patří mezi subacidofilní teplomilné 

doubravy  s převahou dubu zimního nebo dubu letního (Q. patraea, Q. robur)  na 

chudších půdách silikátových substrátů v relativně chladnějších a vlhčích polohách 

planárního a (supra)kolinního stupně.  

Mochnová doubrava je rozšířená v intervalu 200 až 400 m n.m. Typickými stanovišti 

jsou mírně skloněné báze svahů křídových plášťů terciérních vulkanitů v Českém 

středohoří a křídové usazeniny České tabule. Byly to plošně nejrozšířenější 

společenstva teplomilných doubrav zejména v Čechách. A centrem jejich rozšíření 

byla např. i Mostecká pánev. Půdy jsou těžšího charakteru, obvykle illimerizované 

(luvizemě), místy pseudooglejené nebo pseudogleje, řidčeji rankerové kambizemě 

vyvinuté na nejrůznějších matečných substrátech, typické pro tyto půdy je také 

povrchové odvápnění, zatímco ve spodině zůstávají vápnité. 

Mochnové doubravy vykazují značnou druhovou bohatost rostlin i živočichů a jsou 

biotopem mnoha ohrožených druhů, v současné krajině jsou tato společenstva 

značně zredukována, takže často tvoří jen nevelké lesíky v zemědělské krajině. 

Toto společenstvo zahrnuje druhově bohaté doubravy s dubem zimním – Quercus  

petraea nebo letním – Q.  robur, někdy může být přimíšen podúrovňový habr – 

Carpinus betulus nebo lípa srdčitá – Tilia cordata, vzácněji i buk - Fagus  sylvatica a 

jeřáby – Sorbus  torminalis, S. aria. 

V keřovém patru je diagnosticky významné zastoupení krušiny olšové – Frangula 

alnus, častěji se vyskytuje líska obecná – Corylus avellana, růže –Rosa sp. a další 

druhy. 

Bylinné patro má zpravidla mozaikovitou strukturu, která odráží mikroreliéfové změny 

a stupeň ovlivnění spodní vodou. Nejčastěji dominují Poa nemoralis, Carex montana, 

Brachypodium pinnatum nebo Convallaria majalis. Charakter bylinného patra určuje 

společné zastoupení druhů teplomilných doubrav (Anthericum ramosum, 

Polygonatum odoratum, Pyrethrum corymbosum, Trifolium alpestre), druhů střídavě 

vlhkých půd(Betonica officinalis, Galium boreale, Potentilla alba aj.), mezofilních 

druhů řádu Fagetalia (Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, Galium sylvaticum 
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aj.) a (sub)acidofilních druhů (Hieracium lachenalii, Melampyrum pratense, Luzula 

luzuloides aj.).  

 

Oblasti původního výskytu společenstva Černýšové dubohabřiny (Melampyro 
nemorosi – Carpinetum) byly plošně nejrozšířenějším společenstvem dubohabřin 

v České republice. Vyskytuje se ve výškách (200) 250 – 450 m n.m. Představuje 

klimaxovou vegetaci planárního až subplanárního stupně naší republiky s optimem 

výskytu ve stupni kolinním. Představuje jednotku značné ekologické variability. 

Osidluje různé tvary reliéfu – nížinné roviny, různě orientované svahy i mírné terénní 

deprese, půdy vznikající zvětráváním různých geologických substrátů od kyselých 

hornin krystalinika po krystalické vápence, svahoviny, spraše nebo aluviální náplavy. 

Ve stromovém patře převládal dominantní dub zimní – Quercus petraea a habr 

obecný – Carpinus betulus s častou příměsí lípy srdčité – Tilia cordata, na vlhčích 

stanovištích lípy velkolisté – T. platyphylos), dubu letního – Quercus robur a 

stanovištně náročnějších listnáčů: jasan ztepilý – Fraxinus exelsior, javor klen – Acer 

pseudoplatanus, javor mléč – A. platanoides, třešeň – Cerasum avium. Ve vyšších 

nebo inverzních polohách se též objevuje buk lesní – Fagus sylvatica a jedle – Abies 

alba. Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých 

lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují 

mezofilní druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula 

persicifolia, Lathyrus vernus a niger, Melampyrum nemorosum, Viola 

reichenbachiana aj.) a méně často trávy (Festuca heterophyla, Poa nemoralis). 

Tato společenstva jsou v současné době plošně velmi omezená vlivem odlesnění, 

následné zemědělské činnosti i intenzivní zástavby. Postupné odlesňování (od 

neolitu) zasáhlo nejcitelněji rovinné polohy a mírné svahy. Tato společenstva ustupují 

lidské činnosti zvláště převodem na jehličnaté kultury. 

 

Biogeografické členění 

Z biogeografického hlediska je hodnocené území součástí provincie 

středoevropských listnatých lesů, subprovincie hercynské. 

Vlastní řešená lokalita se nachází  v bioregionu 1.2 – Řipský bioregion 
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Řipský bioregion – má protáhlý tvar, je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě  

středních Čech, zabírá převážnou část Dolnooharské tabule  a západní část Pražské 

plošiny. 

Celé rozsáhlé území je součástí české křídové pánve, budované v této oblasti 

vápnitými horninami, především slínovci, opukami, slíny (Poohří) a v omezené míře i 

vápnitými pískovci. Na jihu až jihozápadě (Slánsko, okolí Prahy) tvoří křídové 

sedimenty jen poměrně tenkou vodorovnou pokrývku na vrcholových plošinách. 

V údolích zde pak vystupují horniny permokarbonu (arkózové pískovce, slepence, 

lupky, jílovce) nebo tvrdé horniny proterozoika (břidlice, buližníky, spility), které tvoří 

výrazné skalní výchozy. Značný rozsah mají i kvartérní pokryvy, především vápnité 

spraše v blízkosti Vltavy, na Podřipsku jsou hojnější též kyselé říční štěrkopísky. 

Zvláštností dolního Poohří jsou proluviální kužele tvořené smíšeným čedičovým a 

křídovým materiálem s obsahem pyropů (pyropové štěrky). Potoční nivy dosahují 

značných mocností a jsou často karbonátově vápnité, s hojnými pěnovcovými 

inkrustacemi. 

Reliéf je tvořen mírně zvlněnou plošinou ukloněnou od jihozápadu k severovýchodu, 

rozčleněnou systémem údolních zářezů, které jsou v křídové části poměrně měkce 

modelované a mělké, zatímco tak , kde vystupuje proterozoikum , jsou svahy strmé a 

skalnatá údolí mají ráz kaňonů. V severní části zpestřují reliéf vulkanické vrchy (Říp, 

Házemburk) jejichž úpatí pokrývají mocné svahoviny.  

Převažujícím půdním typem jsou karbonátové černozemě na spraších, které na 

výchozech křídových hornin přecházejí do mělčích typických pararendzin, při 

západním okraji bioregionu též do kambizemních pararendzin.  

Reliéf má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 – 100 m, výjimečně 

až přes 150 m (západní břeh Vltavy v Praze). Plošiny jižně od Řípu a západně od 

Prahy mají charakter ploché pahorkatiny s členitostí 30 – 70 m. Typická výška 

bioregionu je 170 – 330 m n.m., jižně od Prahy až 400 m n.m. 

Bioregion tvoří opuková tabule podle geobiocenologického pojetí s pauperizovanou 

teplomilnou biotou 2.  bukovo-dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách 

s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního stupně.  

Vegetační stupeň (Skalický) je kolinní. 

Ve flóře bioregionu  je zastoupena řada exklávních prvků. Na dlouhodobě odlesněné 

plošině je flóra velmi jednotvárná, pestrá je zejména v oblasti dolního Povltaví, 

Poohří a na Podřipsku. V kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na 
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ojedinělých neovulkanitových elevecích, se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné 

stepní a lesní vegetace.  Hercynských a subatlantských typů je poměrně málo, jsou 

omezené především na fragmenty dubohabřin a lužní lesy. Častější jsou druhy 

submediteránní, některé často mají vztah k vztah k rhónsko – rýnskému migrantu. 

Jiným typem jsou druhy ponticko-panonské s různou mírou kontinentality. Výrazné je 

zastoupení  i kontinentálních druhů spojených se sarmatskou migrací. Řídké jsou 

druhy perialpidské.  

Fauna bioregionu je ryze hercynská, se západoevropským vlivem. V současnosti jde 

většinou o téměř bezlesou kulturní step, do níž místy pronikly nebo přežívají 

charakterističtí zástupci středočeské suchomilné fauny, včetně forem atlantsko-

mediteránního původu. Zejména severně od Prahy jsou zachována unikátní torza 

vyhraněně teplomilných hmyzích společenstev se středočeskými endemity  a 

subendemity. 

Hlavní řeky – Labe, Vltava a Ohře – patří v zásadě do pásma cejnového, na Vltavě 

však ještě doznívá vliv Vltavské kaskády a tak má řeka částečně charakter 

sekundárního pdtruhového pásma. Ostatní potoky a říčky náleží do parmového až 

cejnového pásma. V nivách toků jsou významná odříznutá ramena s typickou faunou 

nížinných stojatých vod. 

Dle Quitta leží celý bioregion v teplé oblasti T 2. Typické je teplé, suché podnebí, 

charakterizované teplotami 8 – 9 oC a srážkami 450 – 500 mm.  Směrem na východ 

srážky stoupají nad 500 mm.  Území je vystaveno výraznému převážně západnímu 

proudění, Chráněné polohy jsou především v hlubších údolích jižní části, kde se 

místy projevují teplotní inverze.  

Území patří k nejstarším sídelním oblastem u nás,  osídlení je velmi staré a souvislé 

již od neolitu. Bioregion byl již v prehistorické době odlesněn na většině plochy a 

rozloha lesů je dnes velmi omezená. Přirozené lesní porosty jsou často nahrazeny 

akátinami, na píscích kulturními bory. V bezlesí  převažují agrikultury, louky jsou 

ojedinělé, travinobylinné porosty jsou častější pouze na prudších svazích.  

Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem 

Vzhledem k charakteru krajiny Prahy a jejího okolí, dané celkovým vývojem od 

poslední doby ledové je spojen s rozvojem lidského druhu a jeho osídlením ideálních 

oblastí poblíž toku Vltavy a Berounky. Základní antropomorfní znak je podstatné 

odlesnění celé oblasti, dané také okolními podmínkami - celá oblast má dispozici 
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přecházet do stepí. Tento trend na druhou stranu přispěl k rozšíření xerotermních 

druhů a plevelů. 

V současné době najdeme na území hlavního města Prahy a v jejím okolí původní 

„přírodní“ či „nedotčené“ ekosystémy nebo společenstva. Většina současných 

společenstev jsou daná ekologickými podmínkami stanoviště, klimatu a určitým 

typem hospodaření člověka a jeho intenzitě. 

V širší oblasti je možno rozlišovat tři základní druhy ekosystémů: 

1. ekosystémy mírných svahů a planin převážně využívané intenzivní zemědělskou 

velkovýrobou, jedná se o degradované černozemě a hnědozemě vyvinuté na 

spraších a svahových hlínách. 

2. plošně malé roztroušené křovinaté lesy na strmých svazích jednotlivých potoků 

protínajících českou křídovou tabuli. 

3. vlastní plochy dna aluvií vodotečí. 

 

Zájmové území budoucí stavby rozšíření distribučního centra patří pod výše uvedený 

bod 1.  Jedná se o území v rovném až slabě členitém terénu na okraji obce 

Tuchoměřice ohraničené silnicí III/0077 a severní částí řešeného území prochází trať 

číslo 121 Praha Smíchov - Podlešín. Vlastní lokalita plánované výstavby je druhově 

chudý antropický ekosystém. Plochu zájmového území celé průmyslové zóny tvoří 

převážně plochy orné půdy.  Plocha je rovinatá, bez stromových a keřových porostů. 

Na většině tohoto území se nenachází žádná přirozená vegetace. Jedná se o  

kvalitní ornou půdu  - černozem. Samotný pozemek budoucí stavby je z větší části 

intenzivně využívanou zemědělskou půdou - ornou půdou (v současnosti pod 

porostem obilovin). Druhové složení flory a fauny je převážně vázáno na intenzivně 

obhospodařovanou ornou půdu, kde je možno očekávat běžný výskyt plevelných 

rostlin typických pro ornou půdu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zemědělskou 

půdu, nelze společenstva mimo okraje považovat za stabilní a trvalá, protože 

pravidelnou orbou, kultivací, hnojením a chemizací dochází k jejich narušení či 

likvidaci a značná část patří mezi jednoleté plevele. 

Pruh pozemku přiléhající k již postavené hale není obdělán, podél již existující haly je 

rozježděný pruh  bez vegetace, dále směrem k obdělávané části lemuje pole řídká 

ruderální vegetace s převahou lebedy a merlíku. Na okraji zájmového území 
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výstavby je uložena výkopová zemina z předchozích fází výstavby, která bude 

využita pro urovnání terénu při rozšiřování distribučního centra. Tato hromada 

výkopové zeminy je řídce porostlá ruderální vegetací. 

Vzhledem k dlouhodobému ovlivnění lokality intenzivní zemědělskou činností se  

nejedná o lokalitu příliš významnou ať už z  hlediska botanického či zoologického. I z 

tohoto důvodu na zájmovém území nebyl zaznamenán a nedá se předpokládat 

výskyt  žádných chráněných druhů rostlin a živočichů. V dané lokalitě se nevyskytují 

ani žádné jiné výrazné druhy, a to vzhledem k výše zmiňovanému využití. 

Je možno konstatovat, že z hlediska fauny a flory je daná lokalita velmi chudá. V 

zimním období v podstatě bez porostu a bez výskytu živočichů. 

 

Výskyt jednotlivých druhů obratlovců je ovlivněn druhovým složením a sukcesním 

stádiem vegetačního krytu. Jelikož se ve vegetačním krytu nevyskytují vzrostlé 

stromy ani keře je tato lokalita co se týká úkrytové kapacity velmi nevyhovující a tato 

skutečnost se odrazila i na druhové skladbě, a to především v nižší rozmanitosti 

jednotlivých druhů.  

Vzhledem k dosavadnímu způsobu užívání území se zde vyskytují běžné druhy 

drobné fauny, zdržující se v zemědělských kulturách. Z hlediska zoologického jde o 

druhy schopné tolerovat  podobné podmínky. 

 

Druhové složení bezobratlých bude v převážné míře typické pro polní společenstva, 

popřípadě pro luční přechodové ekosystémy. Na lokalitě výstavby rozšířaní 

distribučního centra lze předpokládat výskyt běžných fytofágních, popř. oligofágních 

či polyfágních druhů. Tyto druhy jsou v různé míře vázány na pěstované plodiny a 

ruderální vegetaci podél okraje obdělávané půdy, tím i na zemědělsky využívanou 

půdu. 

Z výše uvedených druhů se předpokládá výskyt např.  mšic (čeleď - Aphididae), 

třásněnek (čeleď - Thynasoptera), ploštic (čeleď  - Myridae). 

Pravděpodobný je i výskyt dvoukřídlého hmyzu (Diptera), blanokřídlých 

(Hymenoptera) a běžných druhů motýlů (Lepidoptera). 

 

Ze savců jde o typické druhy zemědělské krajiny jako zajíc polní, hraboš polní apod. 

Z ptáků skřivan polní, poštolka, bažant, vrabec polní a domácí, dále druhy hnízdící v 
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otevřené krajině na roztroušených dřevinách a druhy, které jsou vázány na blízkost 

sídel jako běžné sýkory, strnad zahradní, zvonek zelený, špaček obecný atd.  

 

V lokalitě se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy. Zvláště chráněné 

druhy živočichů, které se zde mohou vyskytnout, se  mohou vyskytnout pouze 

přechodně v důsledku migrace nebo potravních možností (čmeláci, letouni, netopýři, 

dravci).    

 

g)   Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 

stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových 

kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, 

na základě jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů 

(minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), 

dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a 

perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 

 

Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) vychází z ÚTPM MMR a MŽP 

ČR pro vymezování regionálního a nadregionálního ÚSES ČR (1996). Dle zákona č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém 

ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných 

přírodě blízkých ekosystémů, které udržují v území přírodní rovnováhu. 

ÚSES je navrhován tak, aby se vytvořila síť biocenter a biokoridorů, které je 

vzájemně propojují a interakčních prvků. ÚSES má zabezpečit uchování, případně 

rozhojnění genofondu rostlin a živočichů přírodních společenstev a umožnit jim 

migraci v daném území. 

 

 Nadregionální a regionální ÚSES 

Kostrou systému ekologické stability v okolí zájmového území výstavby je 

nadregionální biokoridor (NRBK) K 177  Údolí Vltavy až K 56 osa mezofilní hájová, 

která prochází cca 5 km jižně od zájmového území a nadregionální 

biocentrum(NRBC)  2001 Údolí Vltavy.  

Ochranné pásmo NRBK  K 177 nezasahuje na zájmové území výstavby, nejblíže 

zájmovému území je cca 3 km jižním směrem. 
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Nejbližšími prvky  regionálního ÚSES jsou regionální biocentra (RBC) 1467 Únětický 

háj, 1468 Okoř a  regionální biokoridory (RBK) 1136 a 1140. 

RBC 1467 Únětický háj se rozkládá cca 2,4 km jihovýchodně od zájmového území 

na pravém břehu Únětického potoka, v druhovém složení porostů převládají duby a 

habry. 

RBC 1468 Okoř leží severně od zájmového území ve vzdálenosti cca 3,2 km na RBK 

1140 na obou březích Zákolanského potoka s lesními porosty a hydrofilními a 

mezofilními trávníky. 

RBK 1140 Dolanský háj až Okoř  vede po toku Zákolanského potoka ve vzdálenosti 

nejblíže zájmovému území cca 2,1 km severoseverozápadně, jde převážně o 

nefunkční směr propojení biokoridoru, s funkčním úsekem od Číčovic do RBC Okoř. 

RBK 1136 Ers až Únětický háj je nefunkční směr propojení nejblíže zájmovému 

území ve vzdálenosti cca 2 km severovýchodně. 

 

Lokální ÚSES 

Uvažovaná výstavba objektů distribučního centra FM nezasahuje dle dostupných 

údajů do systémů ekologické stability na lokální úrovni (příloha 7). Lokální biokoridor 

LBK 22 propojuje dvě lokální biocentra (LBC) Bílou skálu a Kněžívku, vede nad obcí 

Tuchoměřice (po jižním okraji obce) staršími svahovými porosty přirozeného složení, 

je vzdálen cca 1 km jižně od rozšiřovaného distribučního centra. LBC 33 Kněžívka je 

vzdáleno od rozšiřovaného areálu cca 0,8 km jižně se skládá z orné půdy, 

opuštěných buližníkových lomů (přírodní památka – PP Kněžívka) s vegetací skal a 

primitivních půd a zpustlého sadu. LBC 21 Bílá skála je vzdáleno cca 2,2 km od 

zájmového území a tvoří jej acidofilní doubrava a ochuzená dubohabřina na svazích 

nad Kopaninským potokem. Z tohoto LBC 21 pokračuje krátký úsek LBK 21, který je 

spojnicí s RBC Únětický háj a který tvoří acidofilní doubrava a ochuzená dubohabřina 

na svazích nad Kopaninským potokem jako LBC Bílá skála. 

Nejbližším prvkem lokálního ÚSES je však LBC 31 Pazderna, které je od zájmového 

území vzdálené cca 0,4 km severně a leží na hranici katastrálního území obce 

Tuchoměřice. Toto biocentrum je tvořenou částečně ornou půdou a částečně kamýky 

s křovinami a xerotermními bylinnými společenstvy. 
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Významné krajinné prvky 

Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 

stability. Ze zákona jsou VKP lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 

nivy. Dále mohou být do kategorie VKP zaregistrovány jiné části krajiny, které jsou 

zaregistrovány podle § 6 orgánem ochrany přírody a krajiny, jde zejména o mokřady, 

stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, 

umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, zaregistrovány do VKP mohou 

být i cenné plochy porostů sídelních útvarů (např. parky, zahrady, důležité aleje, 

hřbitovy apod.). Podmínky pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zákona ČNR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o 

registraci. 

 

Dle § 6 zákona č.114/1992 Sb. nejsou v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí 

zaregistrovány ani navrženy k registraci žádné významné krajinné prvky a realizací 

stavby nebudou negativně ovlivněny žádné významné krajinné prvky v okolí lokality 

posuzovaného záměru. Významné krajinné prvky ze zákona se převážně kryjí se 

skladebnými prvky ÚSES.  Specifikace a popis prvků ÚSES je uveden výše.  

 

V okolí zájmového území je několik VKP navržených k registraci. Jde o území , které 

není ÚP určené k zastavění a přiléhá k LBK 22. VKP 72 Háj u Tuchoměřic je starší 

svahový porost nad Tuchoměřicemi a táhne se v délce cca 0,9 km podél severního 

okraje LBK 22. VKP 71 U pastviště II a VKP 70 U pastviště I jsou malé plochy lesa 

přírodního složení na svahu nad Únětickým potokem s průměrným stářím 124 let. Na 

okrajích LBC Pazderna jsou navrženy k registraci dva VKP – 65 Pazderna I a 66 

Pazderna II. VKP 65 se skládá ze dvou kamýků s mezí a okolním porostem a  VKP 

66 je lesní enklávou s pásem ruderální vegetace po obvodu.  

VKP.  
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Ostatní charakteristiky 

1.Krajina 

Krajina je zemědělsky využívána, se zaměřením na pěstební systém. V blízkosti 

lokality je hustá zástavba, průmysl, těžba nerostných surovin, zejména stavebních 

hmot, rekreační oblast. Navíc charakter okolní krajiny ovlivňuje blízkost letiště, ze 

kterého je areál distribučního centra pozorovatelný. 

2. Charakter městské čtvrti 

Převaha obyvatelstva žije v menších sídlech, ovlivněných bezprostřední blízkostí 

hlavního města. Distribuční centrum je zcela mimo soustředěnou obytnou zástavbu. 

 

3. Chráněné oblasti, přírodní rezervace 

V areálu distribučního centra ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné 

chráněné části přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Stejně tak nebyl zjištěn 

výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Nejbližší významná území nacházející se v blízkosti distribučního centra nebudou 

výstavbou ani provozem rozšířené části areálu ovlivněna. 

Kněžívka – přírodní památka, která se nachází na okraji obce Tuchoměřice (příloha 

5). Jedná se o buližníkový ostroh, paleontologickou lokalitu, opuštěný stěnový lom 

založený v proterozoických silicitech o výšce stěny 15 m. Ve střední části lomu jsou 

zachovány kapsy v buližnících, vyplněné slepenci „příbojové fascie“ Bělohorského 

souvrství. Výplň kapes se začala usazovat již v cenomanu, jak dokazují některé 

druhy makrofauny. Lokalita Kněžívka je součástí funkčního biokoridoru a je vedena 

jako ekologicky významný krajinný prvek v generelu lokálního ÚSES. 

Přední Kopanina – stěnový lom v JZ části obce a stráň pod JZ částí lomu. V lomu o 

výšce  stěny kolem 10 m jsou odkryty pevné, slaběji silicifikované slínovce s podílem 

kalcifikovaných jehlic hub, ve svrchní části stěny  s konkrecionálními polohami 

vápenců. Poloha velmi pevných slínovců ve spodní části lomu, označovaná jako 

„zlatá opuka“ je těžena na opravu historických objektů v Praze a okolí. 

Ve stráni pod lomem je odkryto rozhraní mezi středně zrnitými pískovci korycanských 

vrstev a bělohorským souvrstvím. 
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Přírodní památka  (PP) Číčovický kamýk (1,96 ha) ve vzdálenosti cca 2 km 

severozápadně je buližníkový suk a paleontologická lokalita. 

Přírodní rezervace (PR) Divoká Šárka (25,34 ha) ve vzdálenosti cca 4,8 km 

jihovýchodně, epigeneticky vzniklé soutěsky v buližníku, výskyt teplomilných 

přirozených společenstev. 

 

Přírodní parky 

V blízkém okolí zájmového území se nenachází  přírodní park ve smyslu zákona č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Nejbližší přírodní park   se nachází ve 

vzdálenosti cca 0,8 km severně od zájmového území – Přírodní park Okolí Okoře o 

rozloze 1 156,56 ha. 

Vzdálenější přírodní parky do vzdálenosti 7 km se rozkládají: 

• jihovýchodně ve vzdálenosti cca 4,4 km  Šárka  - Lysolaje o rozloze 1 005,66 

ha  

• severovýchodně ve vzdálenosti cca 6,9 km Dolní Povltaví o rozloze 1 042,78 

ha 

 

 

4. Oblasti surovinových zdrojů 

Oblasti surovinových zdrojů se v lokalitě distribučního centra nenacházejí. 

Nejbližším dobývacím prostorem je stěnový lom v Přední Kopanině ve 

svrchnokřídových slínovcích, kde se těží opuka na stavby. 

V širším okolí se nacházejí dobývací prostory, evidovaná ložiska a prognózní zásoby 

především cihlářských surovin z eolitických sedimentů. Směrem na SV je to velké 

ložisko mezi Horoměřicemi a Úněticemi, kde byl stanoven dobývací prostor. 

Výstavba ani provoz rozšířeného distribučního centra nezasáhne do žádného 

z nerostných ložisek. 

 

5. Ochranná pásma 

Zájmové území se nachází: 

• mimo hranice ochranného pásma nadregionálního biokoridoru, 
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• za hranicí ochranného pásma vzdušných vedení VN a VVN 

• mimo ochranné pásmo s výškovým omezením staveb 

• mimo ochranné pásmo provozní plochy letiště 

• za hranicí ochranného pásma proti nebezpečným a klamavým světlům 

• v ochranném pásmu železnice 

 

 

6. Architektonické a historické památky,  archeologická naleziště 

Dostavbou areálu distribučního centra nebudou narušeny ani dotčeny žádné 

architektonické ani historické památky. 

Archeologická naleziště se v lokalitě nevyskytují, avšak na širším teritoriu, které je 

výhodné svou polohou a klimatem je doložen sled nepřetržitého osídlení od pravěku 

do časného středověku. V okolí je známá archeologická  lokalita z doby bronzové 

v údolí Únětického potoka. 

Vzhledem k blízkosti významné archeologické lokality se jedná o území 

s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. Prostor 

určený k výstavbě je z hlediska archeologického minimálně narušeným terénem a 

zvyšuje eventuelní možnost zasažených archeologických nálezů. Tyto skutečnosti je 

nutno brát v úvahu v rámci dostavby areálu. 

 

 

7. Hluk 

Problematika hluku je podrobně zpracována v hlukové studii, která je samostatnou 

přílohou této dokumentace. 

Okolí distribučního centra není v současné době nadměrně zatěžováno hlukem. 

Nejbližší obytná zástavba situovaná jihovýchodním směrem (okraj obce 

Tuchoměřice) je ovlivněna převážně provozem na místní komunikaci a částečně i na 

rychlostní komunikaci R/7 Praha - Slaný. Pohyb automobilů po rychlostní komunikaci 

R/7 se zde projevuje velmi mírným šumem. Jelikož se lokalita nachází v blízkosti 

letiště Praha Ruzyně, je posuzovaná obytná zástavba ovlivněna i leteckou dopravou 

převážně na přistávacích koridorech letiště. Částečně může být ovlivněna hlukem 
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z provozu na blízké železniční trati. Severní částí řešeného území prochází trať ČD 

č. 121 Hostivice – Kralupy nad Vltavou, která je využívána pro zavlečkování a tím 

zásobování distribučního centra.  
 
Hodnota hlukového pozadí v dané lokalitě, která je dána nejen provozem stávajícího 

distribučního centra, ale i silniční, železniční i leteckou dopravou, se na základě 

průzkumu lokality a odborných zkušeností předpokládá mírně pod hranicí limitů 

daných platnými předpisy. Vzhledem k tomu, že dokumentace (hluková studie) se 

zpracovává v měsíci srpnu, nelze dle metodiky provést věrohodné měření stávající 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A u posuzované hlukově chráněné zástavby. 

 

7. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Estetické normy kladené na komplex budov z hlediska pohledových expozic budou 

z hlediska krajinářských i formálně kompozičních zákonitostí dodrženy. Návrh zeleně 

navazuje na stávající situaci v areálu, na projekt zastavěnosti pozemku a 

komunikací. Nové ozeleněné plochy budou řešeny velkoryse, s ohledem na snadnou 

údržbu a proporce budov a ostatních ploch. V měkce zvlněných plochách budou 

vysázeny stromy domácího původu. Naváží tak na zeleň  vysázenou v souvislosti 

s předchozí výstavbou areálu. V zadní partii kolem vlečky bude pokračovat plošná 

výsadba plazivých jalovců, které kryjí  plochy kolem vlečky za stávajícími budovami 

skladů. Tím se vytvoří refugium pro mnoho druhů ptáků a hmyzu. 

 

9. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací  dokumentaci 

Dostavba areálu je v souladu s předpokládaným využitím území podle zpracovaného 

územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice z roku 1994. Doplněk této územně 

plánovací dokumentace z roku 1996 upřesňuje schválený územní plán na základě 

aktivit investorů v tomto regionu. Rovněž změna územního plánu č.2 z října 2002 

(příloha 7) determinuje zájmové území rozšíření distribučního centra jako území pro 

výrobu, sklady a výrobní služby, nadmístní obslužnou sféru. Za hranicemi Prahy 

vznikne dalších 100 pracovních míst. 
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D. 

Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí 

1. Charakteristika možných vlivů 

 Vlivy na obyvatelstvo 

 Provoz rozšířené části distribučního centra nezapříčiní žádné významnější vlivy na 

obyvatelstvo v okolí, neboť objekt je situován v dostatečné vzdálenosti od nejbližší 

obytné zástavby. Možná rizika provozu spojená s haváriemi jsou popsána v jedné 

z následujících kapitol. K určitým narušením faktorů pohody může docházet pouze 

při výstavbě, avšak pouze ojediněle a při zvýšeném dopravním pohybu na staveništi. 

Vlivy na obyvatelstvo ze složek životního prostředí ( voda, půda, ovzduší) se 

nepředpokládají. 

Hluk 

Nadměrný hluk patří k významným zdravotně nepříznivým faktorům současného 

životního prostředí a silně ovlivňuje pohodu obyvatel. 

Rušivá hlučnost dnes působí na značnou část našeho obyvatelstva. Mezi lidmi jsou 

však velké rozdíly citlivosti na hluk v závislosti na individuálních vlastnostech 

nervového systému,  zdravotního stavu, věku aj. Výskyt osob vysloveně senzitivních 

na hluk se v naší populaci odhaduje na 5 - 8%. Na druhé straně existuje obdobně 

velká skupina lidí ke hluku relativně odolných. U zbytku populace stoupá účinek 

s rostoucí intenzitou hluku (ovšem i v závislosti na řadě dalších faktorů). Rušivé 

působení hluku má poněkud odlišné účinky v době denní a v době noční. 

Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku 

člověka. Touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet i na 

psychosomatických poruchách. Vyvolávají 

a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, 

řečovou komunikací, spánkem aj.), 

b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání 

zvuků, k nimž má jedinec zamítavý postoj, 

c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a 

skupinových práv, 
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d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota 

poskytnout pomoc a schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a 

agresivita). 

Subjektivní pocit rozmrzelosti z hluku a obtěžování hlukem je dán emoční složkou 

vnímání. Podrážděnost, která v této souvislosti vzniká, vede k pocitu diskomfortu až 

odporu, důsledkem je zhoršení psychické pohody. Emocionální prožitek není 

principielně vázán na intenzitu hlukového podnětu. Pocity obtěžování se však 

vyskytují častěji v prostředí s vyššími hladinami hluku. V rozmezí hodnot blízkých 

základním přípustným hladinám (50 dB ve dne a 40 dB v noci) je podle některých 

autorů možno odvodit,  že růst hlučnosti o 5 dB zvyšuje počet rozmrzelých osob o 

cca 10 - 15 %. Při normované hladině (ve dne 50 dB) je to cca 10 % osob, při 60 dB 

cca 25 – 40 % osob, při růstu hlučnosti nad 60 dB procento rozmrzelých dále stoupá. 

Jiní udávají pro uvedené hodnoty odhad osob velmi rušených, a to při 50 dB cca do 

5%, při 60 dB  6 – 16 % a při 70 dB 18 – 30 %.  

I při dodržení hlukových hladin požadovaných našimi předpisy (nařízení vlády č. 

148/2006 Sb.) tedy není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi 10 % osob i tak 

zažívá pocit rozmrzelosti z hluku. 

Zvýšené hladiny nočního hluku se dotýkají exponovaného obyvatelstva tím, že 

narušují usínání a kvalitu i délku spánku. Účinek závisí na individuální citlivosti lidí, 

která je značně rozdílná, diference v ovlivnění zvukovými podněty činí až 25 i 30 dB. 

Vedle konstitučních zvláštností se zde uplatňuje též věk, směrem ke stáří se 

vnímavost k rušení spánku značně zvyšuje (určitou ochranou ve stáří je na druhé 

straně snižování sluchové ostrosti). Děti jsou odolnější. Význam má i frekvenční šíře 

hluku, širokopásmový hluk působí intenzivněji. S rostoucí intenzitou hluku procento 

postižených narůstá. Na druhé straně se u některých lidí citlivost může snížit 

postupným návykem. 

Klidný a nerušený spánek je přitom považován za nezbytnou podmínku uchování 

zdraví a tělesné i duševní výkonnosti. Jeho kvalita je hlukem postihována i když se 

dotčený člověk neprobudí (resp. si není krátkodobého probuzení vědom), spánek je 

však méně hluboký a jsou omezeny spánkové fáze, které jsou nejvýznamnější pro 

regeneraci sil (SWS a REM). Pokud si člověk  probuzení uvědomí, dostavují se 

mnohdy obtíže s opětovným usnutím a s tím spojená rozmrzelost a pocit zdravotní 

újmy. V experimentech byla po takové noci v následujícím dnu prokázána snížená 

pozornost, výkonnost a schopnost soustředění. Hladina hluku v ložnici, která 



                                                                         Oznámení záměru – Distribuční centrum FM Logistic Tuchoměřice 

 59 

prokazatelně nemění vlastnosti spánku, je 35 - 37 dB, nad touto úrovní již nastupuje 

rušení. 

 

Problematika hluku je podrobně zpracována v hlukové studii, která je samostatnou 

přílohou této dokumentace. 

Hodnocení vlivu hluku bylo provedeno na základě výpočtu pomocí programu Hluk+, 

verze 7.16 Profi. Použitá verze programu HLUK+ má v sobě zabudovanou již 

„Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (RNDr. M. Liberko, 

časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005).  

 

Na základě hodnocení provedeného v hlukové studii, provoz nového záměru způsobí 

pouze minimální navýšení stávající ekvivalentní hladinu akustického tlaku A u 

nejbližší obytné (hlukově chráněné) zástavby. Jedná se okraj obce Tuchoměřice.  

Nárůst nákladní dopravy, jejíž dopravní trasy jsou vedeny zcela mimo obytnou 

zástavbu, negativně neovlivní obytnou zástavbu obce Tuchoměřice. 

 

Vzhledem k minimálním nárůstům hlukové hladiny při provozu distribučního centra 

vlivy na zdraví obyvatelstva nejsou předpokládány.   

 

 

 Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce 

1. Vlivy na ovzduší a klima 

Zhodnocení  imisních koncentrací oxidu dusičitého  

Základním obecným podkladem pro zhodnocení stávajícího imisního zatížení 

 zájmové lokality jsou výsledky imisního měření. Nejbližší stanicí imisního 

monitoringu od místa výstavby distribučního centra je imisní stanice Praha Řeporyje 

a Praha Stodůlky. Podle měření imisních koncentrací oxidu dusičitého na imisní 

stanici Praha Stodůlky se v posledních dvou letech pohybovala maximální hodinová 

imise v intervalu 107,6 – 140,0 µg/m3. Hodnota maximální hodinové imise ze stanice 

Praha Řeporyje není k dispozici. Imisní limit pro hodinový průměr NO2 je stanoven na 

200 µg/m3 s tím, že povolený počet překročení je 18. Naměřené hodnoty na imisní 

stanici ve Stodůlkách imisní limit splňují. Vlastní modelovaný příspěvek 

k maximálním hodinovým imisím NO2 provozu distribučního centra se bude 
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pohybovat v rozmezí 0,5 – 2,25 µg/m3. Rozložení příspěvků k imisním koncentracím 

ve výšce 1,8 m nad terénem je patrné z grafické přílohy. Nejvyšších koncentrací je 

dosahováno v okolí příjezdové komunikace U Špejcharu. 

 

V případě průměrných ročních imisních koncentrací byla na imisní stanici v Praze 

Řeporyjích v posledních dvou letech naměřena nejvyšší průměrná roční imise 41,5 

µg/m3 a v Praze Stodůlkách 28,9 µg/m3. Imisní limit pro NO2roc je stanovený na 40 

µg/m3. V zájmové lokalitě můžeme očekávat jeho plnění. Příspěvky k průměrným 

ročním imisím oxidu dusičitého se pohybují na úrovni 0,0005 – 0,005 µg/m3. 

Nejvyšších příspěvků bude dosahováno na příjezdových komunikacích 

k distribučnímu centru a v okolí parkoviště nákladních automobilů. Příspěvky 

k průměrným ročním imisím NO2 jsou velmi nepatrné a nezpůsobí v zájmové oblasti 

překročení imisního limitu. 

 

 

Zhodnocení  imisních koncentrací oxidu uhelnatého 

Koncentrace oxidu uhelnatého měří imisní stanice Praha Řeporyje. V posledních pěti 

letech se maximální osmihodinová imise na této stanici pohybovala v intervalu 

3 762,8 – 13 010,0 µg/m3. Imisní limit je stanoven na 10 000 µg/m3 a jeho plnění bylo 

v roce 2002 a 2004 možné pouze s využitím meze tolerance. V ostatních letech 

nebylo plnění limitu problematické. Z grafické přílohy jsou patrné příspěvky provozu 

logistického centra k CO8max 0,05 – 5,0 µg/m3. Modelované příspěvky můžeme 

vzhledem ke stávajícímu znečištění a výši imisního limitu označit za nevýznamné. 

 

 

Zhodnocení  imisních koncentrací benzenu 

Počet imisních stanic, které koncentrace benzenu v ovzduší sledují je malý. V České 

republice jsou k dispozici naměřené průměrné roční imise benzenu z roku 2005 

pouze z 26 imisních stanic. Imisní limit, který je stanoven na 5 µg/m3, za posledních 5 

let byl překročen pouze na imisní stanici v Ostravě Přívozu. V zájmové lokalitě 

Tuchoměřic lze předpokládat imisní rezervu.  

Modelovaný příspěvek k průměrným ročním imisím benzenu z provozu distribučního 

centra je v zájmové lokalitě 0 – 0,00005 µg/m3. Příspěvek je způsobem související 
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automobilovou dopravou. Vzhledem ke stávající úrovni znečištění a výši imisního 

limitu lze příspěvky k průměrným ročním imisím z provozu distribučního centra FM 

Tuchoměřice označit za zanedbatelné. 

 
 
 
Shrnutí 

Hlavními zdroji emisí znečišťujících látek do ovzduší souvisejících s provozem 

Distribučního centra FM Tuchoměřice bude vytápění objektů plynovými spotřebiči a 

navazující automobilová doprava. Nejvýznamnějšími škodlivinami emitovanými do 

venkovního ovzduší bude oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen. 

 

Příspěvky vlastního provozu distribučního centra v místě nejbližší obytné zástavby 

k maximálním hodinovým imisím NO2 dosahují v dýchací zóně 1,8 m nad terénem 

nejvýše 2,25 µg/m3, příspěvky k průměrným ročním imisím NO2 jsou maximálně 

0,005 µg/m3. Příspěvky provozu obchodního centra k maximálním osmihodinovým 

imisím oxidu uhelnatého a průměrným ročním imisím benzenu lze vzhledem k jejich 

výši, současnému znečištění ovzduší těmito škodlivinami a výši příslušných imisních 

limitů označit za nevýznamné. 

 

Z výsledků modelování příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého, oxidu 

uhelnatého a benzenu vyplývá, že provoz Distribučního centra FM Tuchoměřice 

ovlivní venkovní ovzduší velmi nepatrně. V zájmové lokalitě Tuchoměřic v roce 2005 

nedocházelo k překračování imisních limitů. Uvedení obchodního distribučního 

centra jejich překračování nezpůsobí. 

 

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr 

výstavby a provoz Distribučního centra FM Tuchoměřice v daných místních 

podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany 

ovzduší.  
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2. Vlivy na hlukovou situaci 

V hlukové studii je počítána a hodnocena jednak ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A z rozšířené (nově navrhované) části provozu distribučního centra a jednak 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A z celkového provozu distribučního centra (ve 

smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.), včetně zhodnocení nárůstu hluku oproti 

stávajícímu vlivu distribučního centra na předmětné okolí. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A            z  provozu rozšířené části distribučního centra 

(stacionární zdroje a pozemní doprava a přeprava v areálu centra) pro denní a noční 

dobu.  

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, jsou výsledné hodnoty v denní době stanoveny pro osm souvislých a na 

sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. 

Výpočtové body pro hodnocení hluku z provozu posuzovaného distribučního centra 

byly umístěny u nejbližší hlukově chráněné zástavby, resp. na hranici jejího 

chráněného venkovního prostoru staveb. Výpočtové body č. 1 – č. 3 charakterizují 

nejbližší stávající obytnou zástavbu, výpočtové body              č. 4 – č. 5 charakterizují 

plochu s výhledově možnou obytnou zástavbou. 

Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 2 hlukové studie. 

 

Tabulka 18: Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu 

centra – pouze rozšíření 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

LAeq [dB] 

Den Noc 

Číslo 

výpočtov

ého 

bodu 

Výška 

výpočtov

ého 

bodu [m] Doprava 
prům. 

zdroje 
celkem Doprava 

prům. 

zdroje 
celkem 

1,5 27,3 32,5 33,7 20,2 32,5 32,7 

4,0 30,4 33,1 35,0 23,1 33,1 33,5 1 

7,0 35,4 33,6 37,6 27,7 33,6 34,6 
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Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

LAeq [dB] 

Den Noc 

Číslo 

výpočtov

ého 

bodu 

Výška 

výpočtov

ého 

bodu [m] Doprava 
prům. 

zdroje 
celkem Doprava 

prům. 

zdroje 
celkem 

1,5 16,1 27,7 28,0 8,7 27,7 27,7 

4,0 20,6 31,2 31,5 13,2 31,2 31,2 2 

7,0 26,3 33,8 34,5 18,6 33,8 33,9 

1,5 - 26,3 26,3 - 26,3 26,3 

4,0 1,4 26,3 26,3 - 26,3 26,3 3 

7,0 2,8 27,2 37,3 0,6 27,2 27,3 

1,5 36,3 31,6 37,6 29,0 31,6 33,5 

4,0 38,0 32,5 39,0 30,7 32,5 34,7 4 

7,0 39,1 33,3 40,1 31,9 33,3 35,7 

1,5 25,5 36,5 36,8 18,1 36,5 36,5 

4,0 26,8 37,3 37,7 19,5 37,3 37,4 5 

7,0 28,0 37,3 37,8 20,7 37,3 37,4 

 

Z výsledků výpočtů je patrné, že hluk vyvolaný provozem rozšířené části 

distribučního centra (stacionární zdroje a pozemní doprava a přeprava v areálu 

distribučního centra) na hranici chráněného venkovního prostoru nejbližších obytných 

staveb nepřekročí pro denní i noční dobu hygienický limit       v ekvivalentní hladině 

akustického tlaku A (LAeq = 50/40 dB den/noc). Výsledné hodnoty jsou pro denní i 

noční dobu podlimitní. 

 

Pro komplexnost vlivu byl počítán a hodnocen nejen vliv rozšířené (nově navržené) 

části provozu distribučního centra, ale ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací i vliv celého areálu 

distribučního centra na venkovní okolí. 
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Z výsledků výpočtů uvedených v hlukové studii lze předpokládat, že hluk vyvolaný 

celkovým provozem distribučního centra i po jeho rozšíření na hranici chráněného 

venkovního prostoru nejbližších obytných staveb nepřekročí pro denní i noční dobu 

hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq = 50/40 dB den/noc). 

Vyšší nárůsty hluku z provozu distribučního centra se mohou předpokládat u 

posuzované zástavby situované ve směru rozšíření centra, poblíž manipulačních a 

parkovacích ploch a u vjezdu k areálu distribučního centra. 

 

Zde je však nutné upozornit na skutečnost, že posuzovaná lokalita je ovlivněna také 

hlukem z dopravy na přilehlých místních komunikacích obce a částečně i hlukem 

z železniční a letecké dopravy. Za předpokladu, že hluk pozadí (stávající hluková 

hladina) je na hranici nebo mírně pod hranicí hlukových limitů, lze předpokládat, 

vzhledem k cca 10 dB rozdílu oproti hluku z provozu rozšířené části distribučního 

centra, zcela minimální navýšení stávající hladiny akustického tlaku A v posuzované 

lokalitě. 

 

V rámci hlukové studie je dále provedeno hodnocení vlivu nákladní automobilové 

dopravy vyvolané provozem rozšířené části distribučního centra. 

Dle provedených výpočtů můžeme předpokládat zcela minimální (do 0,4 dB) 

navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A podél komunikace III/0077, a to 

pouze ve směru od výjezdu z areálu distribučního centra k rychlostní komunikaci R/7. 

Tento nárůst je spíše teoretický a odpovídá zcela běžnému výkyvu automobilové 

dopravy na pozemních komunikacích. Navíc v tomto úseku již není situována žádná 

hlukově chráněná zástavba.  

Podél rychlostní komunikace R/7 se dle výpočtů navýšení ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A z rozšíření distribučního centra nepředpokládá. 

Doprava vyvolaná rozšířením distribučního centra nezvýší stávající hlukovou zátěž, 

kterou vyvolává stávající doprava na posuzovaných hlavních veřejných 

komunikacích. 

 

3. Vlivy na vodu 

Činností nově budované části distribučního centra budou produkovány pouze 

odpadní vody ze sociálních zařízení, dešťové odpadní vody nekontaminované ze 
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střech a dešťové vody znečištěné ropnými látkami z parkovišť a komunikací. Při 

dodržení níže uvedených podmínek nakládání s odpadními vodami a jinými látkami 

nedojde k překročení limitních hodnot znečištění a tím k negativnímu ovlivnění jakosti 

povrchových a podzemních vod v zájmovém území. 

Odpadní vody ze sociálních zařízení, řazené do kategorie splaškových odpadních 

vod, nevyžadují specielní způsoby čištění před vstupem do ČOV. Budou splňovat 

limity dané kanalizačním řádem čistírny a nebudou míseny s žádnými jinými vodami. 

Dešťové odpadní vody ze střech budou svedeny přes lapače hrubých nečistot do 

retenční nádrže. 

Jako retenční nádrž slouží parkoviště před distribučním centrem, které bylo 

vybudováno jako velkoplošná vana. Z plochy parkoviště odtékají zachycené dešťové 

vody do veřejné dešťové kanalizace. Na kanalizačních vpustích jsou osazeny nejen 

lapače hrubých nečistot, ale hlavně lapače ropných látek. Konečným recipientem 

dešťových vod  je Únětický potok. 

 

Dešťové vody z parkovišť a komunikací budou rovněž svedeny do retenční nádrže. 

Na kanalizačních vpustích budou osazeny lapače hrubých nečistot a lapače ropných 

látek. 

Dešťové odpadní vody z retenční nádrže budou vypouštěny do Únětického potoka za 

podmínek nařízení vlády o kvalitě vypouštěných odpadních vod. 

Ø Lze tedy konstatovat, že vliv provozu rozšířených prostorů distribučního centra na 

podzemní a povrchové vody bude nevýznamný. 

 

4. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky 

Dostavbou skladů B7 – B10 spolu s volnými plochami a parkovišti dojde k odnětí cca 

4,7 ha zemědělské orné půdy a tím ke změně využití skryté plochy. Pozemek bude 

využit k výstavbě skladovacích, distribučních a administrativních prostor. Orniční 

vrstva bude skryta  a bude s ní naloženo v souladu s platnými předpisy. 

Plocha určená k zástavbě byla v minulosti využívána k zemědělské rostlinné výrobě 

jako vysoce kvalitní orná půda. Plocha určená k zástavbě není dosud  vyjmuta ze 
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ZPF, je vedena jako orná půda a před započetím výstavby výrobního závodu bude 

nutné v rámci přípravných prací v souladu s ustanovením § 9, odst.6 zákona 

č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění platných právních 

úprav, požádat o vydání souhlasu s odnětím pozemku  ze ZPF. Zamýšlenou 

výstavbou dojde tedy k odnětí ZPF a tím k trvalé změně funkčního využití plochy. V 

současné době je schválen územní plán obce Tuchoměřice,  který  funkční využití 

ploch spojené s vynětím ZPF determinoval – vymezil toto území jako území výrobu, 

sklady a výrobní služby, nadmístní obslužnou sféru. Realizací posuzovaného záměru 

tak dojde k naplnění záměrů územního plánu. 

Na lokalitě bude ve smyslu zákonných ustanovení o ochraně ZPF ( zákon ČNR č. 

344 /1992 Sb., vyhláška MŽP č.13/1994 Sb.) provedena skrývka svrchního horizontu. 

Se skrytou kulturní vrstvou zeminy bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. 

Stálo by vzít do úvahy skrývku části podorničí (spraš), které je zúrodnění schopným 

substrátem. Vzhledem ke konkrétním geologickým podmínkám a topografii, resp. 

geomorfologickým podmínkám lokality nehrozí možnost ovlivnění územní stability 

terénu. 

 

Fyzikální charakteristiky půdního pokryvu na lokalitě ukazují, že stavebními úpravami 

po realizaci výstavby bude snížena možnost eroze na nezpevněných plochách. 

Horninové prostředí, resp. jeho částečné odtěžení nebude mít žádný vliv na 

geologické podmínky území. Nerostné zdroje zůstanou nedotčeny. 

Při výstavbě bude půdní profil lokality ve svých základních fyzikálních 

charakteristikách ovlivňován především působením těžkých stavebních mechanizmů. 

Míra tohoto ovlivnění bude záviset na frekvenci a množství dopravních a stavebních 

prostředků použitých k přípravě a vlastní dostavbě skladového areálu. Jelikož nejsou 

známa množství ani typy stavebních a dopravních mechanizmů, které budou využity 

při zemních a stavebních pracích, nelze zatím kvantifikovat jejich přímé a nepřímé 

vlivy. 

Z možných vlivů na půdu způsobených  rozšířeným provozem areálu budou 

dominantní složky výfukových plynů kamionů a osobních aut (imise NOx, uhlovodíků, 

prašnosti a těžkých kovů). 
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Eliminaci úkapů ropných látek řeší projektová dokumentace. Půda nebude 

zatěžována ani skládkovanými odpady, jelikož ty se nebudou v místě svého vzniku 

hromadit, ale budou se likvidovat mimo areál průběžně podle příslušného zákona a 

jeho prováděcích předpisů. 

Stavba rozšíření distribučního areálu nezpůsobí vznik erozních fenoménů. Stabilita 

terénu nebude významně ovlivněna. Při zemních pracích, respektive při realizaci 

výkopů pro základové patky a inženýrské sítě budou svahy prováděny v bezpečném 

sklonu proti usmyknutí nebo budou důsledně paženy. Zemní práce na staveništi 

budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce". 

Ø Vliv rozšíření činnosti v areálu na půdu území a geologické podmínky  bude 

nevýznamný. 

 

5. Vlivy na flóru a faunu 

Dostavbou areálu distribučního centra a jejím účelným provozováním podle 

předloženého podnikatelského záměru se nepředpokládá akutní ohrožení žádného 

druhu rostlinných a živočišných druhů, případně jejich biotopů. Po doplnění areálu 

zelení lze předpokládat zvýšení druhové diverzity jak rostlin, tak živočichů, především 

hmyzu a ptáků. 

Vzhledem k tomu, že vlastní lokalitu výstavby tvoří  zemědělsky obdělávané 

pozemky – intenzivně obdělávaná orná půda, která byla již částečně  ovlivněna 

okolní výstavbou v souvislosti s budováním stávajících částí distribučního centra, je 

možné ji označit z hlediska botanického a zoologického jako nepříliš významnou. Jde 

o území bez jakýchkoliv přirozených společenstev.  

V areálu  se předpokládá výsadba zeleně, která bude součástí projektové 

dokumentace. Při ozelenění  bude použito bylinné patro a vzrostlé stromy a keře. 

Vysazená zeleň okolo plánovaného rozšíření distribučního centra bude navazovat na 

zeleň realizovanou v předchozích etapách výstavby distribučního centra a  bude 

pravidelně udržována podle plánu údržby zeleně, který bude součástí provozního 

řádu areálu (včetně pravidelného sekání  sadově upravovaných travnatých ploch). 

Druhové složení bude respektovat kromě hledisek architektonických a provozních i 

stanovištní podmínky a fytogeografickou vhodnost dřevin.    
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Ø Nepříznivý vliv činnosti  po rozšíření areálu distribučního centra na flóru a faunu 

lze tedy charakterizovat jako málo významný. 

 

5. Vlivy na ekosystémy 

Každá činnost v přírodě musí být výsledkem řešení kompromisů, protože kontakt, 

nikoli však konflikt  s ekosystémy, vždy nastane. 

Avšak v případě dodržení všech zásad a  přesně specifikovaných podmínek ochrany 

přírody a krajiny při dostavbě, provozu a případném odstranění stavby, lze negativní 

vliv této činnosti na jednotlivé ekosystémy minimalizovat. 

 

Terestrické vlivy 

Vlastní území plánované výstavby lze charakterizovat jako antropoekosystém, s 

malým množstvím prvků rumištního charakteru. Lokalita nemá velký význam ani 

přechodně a zprostředkovaně v širším měřítku  např. v důsledku potravních 

možností, hnízdišť, migrace  atd. Výstavbou  dojde k nahrazení zemědělské 

půdy zabydlené nejrůznějšími společenstvy, stavebními objekty a vyasfaltovanými 

plochami. Lze předpokládat, že tato změna nebude mít významný dopad na okolí. 

Výstavbou a provozem výrobního závodu nedojde k  výraznému ovlivnění jiných 

ekosystémů mimo hranice závodu. 

 

Aquatické vlivy 

Ovlivnění aquatických systémů novou stavbou bude vázáno na odvod dešťových vod 

z areálu do dešťové  kanalizační sítě. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 

odpadní vody. 

Rovněž nehrozí kontaminace podzemních a povrchových vod vlivem skladovaných 

látek. Lze tedy konstatovat, že navržený objekt nebude mít negativní dopad na  

okolní vodoteče.  

 

Ø V celkovém hodnocení vlivu provozu rozšířeného distribučního centra na tuto 

složku životního prostředí lze předpokládat, že dopad této činnosti  na 

ekosystémy a územní systém ekologické stability bude málo významný. 
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 Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce 

Dostavba distribučního centra ani činnosti s ní související ( doprava ) nepodmiňují 

žádné demolice. Veškeré budovy sídelních aglomerací jsou dostatečně vzdáleny, 

takže nemůže dojít k jejich poškození. V blízkém okolí se nenacházejí žádné 

evidované architektonické památky, archeologické památky či jiné lidské výtvory. 

Plocha je situována mimo zatím známé geologické a paleontologické památky ve 

smyslu zákona č. 20/1987 Sb. Podle stávajících znalostí není rovněž znám výskyt 

vyhrazených a nevyhrazených nerostů nebo jiných nerostných bohatství podle 

zákona č. 439/1992 Sb., horní zákon ve smyslu doplňku zákona č. 541/1991 Sb. 

Přesto při provádění výkopových prací, spojených s případným odstraněním stavby, 

se mohou vyskytnout archeologické nálezy. Aby nedošlo k jejich znehodnocení, je 

investor povinen předem ohlásit začátek zemních prací, hlásit případné nálezy a 

smluvně zajistit provedení archeologického dohledu. 

Dojde k vytvoření nové architektonické dominanty, jejíž zasazení do krajiny  je zcela 

v souladu s požadavky moderní architektury, a která bude v pohledově 

exponovaném místě  doplňovat panorama  dominujícího letištního komplexu Ruzyně. 

Ø Při dodržení uvedených podmínek lze vlivy na antropogenní systémy 

charakterizovat jako nevýznamné. 

 

 Vlivy na strukturu a funkční využití území 

Rozšíření činnosti se plánuje v již stávajícím areálu distribučního střediska, který je 

situován v oblasti zemědělsky využívané. Doprava je vedena po stávajících silničních 

komunikacích.  Činnost sama nemá žádný vliv na strukturu a funkční využití území. 

Stávající rekreační využití krajiny nebude činností ovlivněno. 

Ø Ve vztahu k obyvatelstvu a příslušným specifikovaným dopadům lze navrhovanou 

výstavbu, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, charakterizovat jako málo 

problematickou – vliv hodnotit jako málo významný. 
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 Ostatní vlivy 

Z biologických vlivů se při výstavbě ani při provozu nového objektu nepředpokládá 

rozvoj nebo zvýšení zátěže plísněmi, viry a ostatními vývojově nižšími organizmy. 

Pokud při provozu dojde k jejich pomnožení, nemělo by být takové kvantity, aby 

došlo k výraznému ovlivnění životního prostředí. 

Vzhledem ke značné rozloze zpevněných ploch lze očekávat v letním období 

zvýšené tepelné vyzařování z ploch i objektu, které může ovlivnit vlhkost a teplotu 

v nejbližším okolí distribučního centra. 

Vlivy hluku jsou podrobně posouzeny v hlukové studii, která je nedílnou součástí této 

dokumentace. 

Nepočítá se s výskytem účinků vibrací ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., a 

ionizujícího záření ve smyslu vyhlášky č. 76/1991 Sb. a zákona č. 109/2001 Sb., 

stavební zákon. 

Podle "Odvozené mapy radonového rizika ČR" je posuzovaná oblast hodnocena jako 

kategorie nízkého rizika. Úniky radonu a dalších přírodních radionuklidů ve smyslu 

vyhlášky č. 76/1991 Sb., nebyly  průzkumem negativně hodnoceny. 

Ø Podle stávajících předpokladů lze charakterizovat ostatní vlivy na činnost areálu 

jako nevýznamné. 

 

 Velkoplošné vlivy v krajině 

Předmětný objekt je vhodně umístěn v okolní krajině a nepředpokládá se jeho podíl 

na zvýšení stávajícího ekologického zatížení lokality nad míru únosnosti. Objekt je 

vhodně umístěn i s ohledem na převládající směry větrů, při kterých jsou škodliviny 

unášeny mimo hlavní obytnou zástavbu v lokalitě. 

Ø Je možno konstatovat, že velkoplošný vliv rozšířeného areálu distribučního centra 

na krajinu je nevýznamný. 
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6. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní  

hranice 

Tyto vlivy jsou vyloučeny. 

.  

 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů 

Konkrétní opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci účinků na dílčí složky 

životního prostředí jsou popsána v jednotlivých  odstavcích kapitoly o vlivu 

skladovacího areálu na životní prostředí. 

V areálu distribučního centra se předpokládá rozsáhlé doplnění výsadby ochranné 

zeleně, která má kompenzovat negativní účinky na životní prostředí a zlepšit 

pohledovou expozici areálu. 

 

K prevenci, minimalizaci a možnému ohrožení jednotlivých složek přírodního 

prostředí souvisejícím s provozem rozšířeného areálu je souhrnem nutné, aby 

investor splnil následující podmínky: 

Ochrana ovzduší 

1. Seznámit občany dotčených obcí s rozsahem použití dopravy a stavebních 

mechanizmů během dostavby areálu  a informovat je o tom, že součtové 

maximální  koncentrace NOx jako zásadní škodliviny z provozu mobilních zdrojů 

budou ve všech posuzovaných bodech při směru větru od areálu hluboko pod 

přípustnou hodnotou 200 µg.m -3 .  Rovněž navýšené znečištění oxidem 

uhelnatým bude pod prahem měřitelnosti.  

2. Emise do ovzduší během činnosti v objektech a dopravy s ní spojené lze 

podstatně ovlivnit kvalitním seřízením motorů použité dopravy a topných a 

klimatizačních zařízení. 
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Ochrana vod 

1. Dodržet zásady pro ochranu vodních zdrojů povrchových a podzemních vod, 

specifikovaných v zákonu 245/2001 Sb. a jeho  prováděcích vyhláškách.  

2. Pravidelně kontrolovat retenční nádrž na dešťovou vodu. 

3.  Provádět pravidelnou kontrolu lapolů a šachet, které se nacházejí u okrajových 

žlabů komunikací. Kontrolu provádět minimálně 1 x za měsíc.   

 

Nakládání s odpady 

1. Nakládání s odpady podřídit zásadám uvedeným v zákoně č.  185/2000 Sb., o 

odpadech a pokynů specifikovaných v souvisejících právních předpisech. 

2. V případě vzniku  nebezpečných odpadů postupovat podle zákona č.  185/2000 

Sb., o odpadech.  

3. Vzniklý odpad třídit a podle možností minimalizovat  případně recyklovat ve 

smyslu zákona č. 185/2000 Sb., o odpadech v aktuálním znění. 

4. Nakládat s odpadem se bude v souladu s vyhláškou č. 383/2000 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Ochrana půdního fondu 

1. V případě havárie nákladního vozidla  neprodleně zneškodnit ropné látky 

příslušnými technickými způsoby  a zabránit tak znečištění půdy a podzemních 

vod. 

 

Radonové riziko 

1. Při stavební činnosti použít stavební materiály jejichž  hmotnostní aktivita 226Ra je 

nižší než 120 Bq .kg-1 ve  smyslu vyhlášky č. 76/1991 Sb., a zákona č. 109/2001 

Sb.,  stavební zákon ve znění pozdějších novel. 
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Ochrana přírody a územní systém ekologické stability 

1. Dodržovat důsledně dopravu po sjednaných komunikacích, parkovat na 

vymezených plochách. 

Ochrana památek 

1. V případě archeologických nálezů při zemních pracích a stavební činnosti zajistit 

veškeré podmínky stanovené zákonem č.20/1978 Sb., o památkách a zákonem 

č.242/1992 Sb., o financování záchranných archeologických výzkumů. 

 

Hluk 

Období výstavby 

- v maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou 

hlučností (např. odhlučněné kompresory), 

- hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době, 

- při provádění všech typů prací během výstavby bude nutno dbát na důslednou 

kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních 

přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením, 

- bude snížena povolená rychlost v areálu výstavby a mimo zpevněné vozovky,  

- přísné dodržování stanovené pracovní doby a směnnosti, 

- terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i 

konstrukčních materiálů nákladními automobily provádět pouze v denní době 7 – 

21 hod, 

 

Období provozu 

- V návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci nákladní 

dopravy v areálu, vyloučit nebo alespoň omezovat co nejvíce zbytečný běh 

motorů nákladních aut naprázdno. 

- Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit zdroje hluku v areálu tak, aby byly 

dodrženy hlukové limity stanovené hygienickými předpisy 

- Seznámit občany dotčených obcí s rozsahem použití dopravy a použité technologie 

při rozšíření činnosti distribučního centra a informovat je o tom, že tato činnost 
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nezhorší hlukovou situaci v blízkých sídlištích v denní (pracovní ) době a hygienicky 

přípustné limity hluku se budou pohybovat hluboko pod povolenou mezí. 

- Provádět veškerou činnost tak, aby nejbližší  sídelní aglomerace nebyly výrazně 

zatěžovány emisemi hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 178/2001, kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

 
2. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,které se vyskytly při 

specifikaci vlivů 

 

Složky životního prostředí, které jsou vždy vystaveny nepříznivým vlivům, jsou oblast 

ochrany vod a ochrana ovzduší. Je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost tomuto 

problému.  

• Zvýšené emise do ovzduší by mohly vznikat při havarijním stavu vozidel, proto se 

musí věnovat náležitá pozornost jejich technickému stavu . 

• Lapoly a nádrže budou sice zkontrolovány na těsnost, avšak při krátkodobých 

přívalových deštích (špatné zkušenosti z povodní posledních let) je třeba zaručit, 

že všechna přebytečná, zejména kontaminovaná voda bude ve vhodnou dobu 

přečerpána zpět. Během prací může dojít k poruše izolace části zařízení a mohou 

tak vzniknout podmínky úniku kontaminantu do podzemních vod. 

•  Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 7.16 Profi, který 

umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními 

i průmyslovými zdroji hluku v území. Použitá verze programu HLUK+ má v sobě 

zabudovanou již „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 

(RNDr. M. Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). Tato novela důsledně 

respektuje zásady a postupy algoritmického postupu pro výpočet hluku ze silniční 

dopravy, které byly dosaženy v prvním vydání Novely metodiky pro výpočet hluku 

ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto zásady a postupy pak navazuje a rozšiřuje 

je.  

Upřesnění postupů v novele metodiky z roku 2004 se týká emisní i imisní části 

výpočtů hluku ze silniční dopravy 

V oblasti emisí se upřesnění vztahuje na: 

- obměnu vozidlového parku, 
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- příčné rozdělení intenzit a složení dopravy, 

- rychlosti dopravního proudu, 

- distribuci dopravy pro denní a noční dobu, 

- aktualizaci kategorií krytu povrchu vozovky. 

V imisní části výpočtových postupů se upřesnění týká: 

- útlumu hluku nad odrazivým terénem, 

- vloženého útlumu hluku protihlukovou clonou, 

- meteorologických podmínek, vliv odrazivých struktur,  

- křižovatek. 

 

Hodnocení vlivů stavby na životní prostředí bylo provedeno na základě posouzení 

dle platné legislativy. 

Specifikované nejistoty a neznalosti vývoje skutečného provozu jsou však 

minimalizovány řadou opatření, tak jak jsou uvedena výše v textu. Určitým 

předpokladem k bezkonfliktnosti tohoto provozu je i bezporuchový provoz jiných 

takovýchto zařízení.  

Toto oznámení bylo zpracováno na úrovni poznatků potřebných pro udělení 

stavebního povolení. Některé podklady budou ještě upřesněny v dalším stupni 

projektové dokumentace. 
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E. 

      Popis navržených variant řešení 

Vzhledem ke skutečnosti, že zájmem oznamovatele je v co nejkratším čase uvést do 

provozu navrhovanou část objektů distribučního centra, je monovariantní řešení 

popsané v části B, bod 6 jedinou vyhovující variantou. 

Stavební záměr na dobudování distribučního centra vyhovuje díky nevýrobnímu 

charakteru uvažované činnosti ekologickým kritériím v oblasti s blízkou bytovou 

zástavbou. Jeho provoz bude mít minimální vliv na dané území. Po posouzení všech 

předpokládaných výstupů se navržená varianta jeví jako ekologicky optimální pro 

danou lokalitu a její okolí. 

Z hlediska provozně technologických aspektů je lokalizace vhodná i z pohledu 

výstavby  vlečky napojené na železniční trať. 

Nulová varianta je v tomto případě pouze teoretickým studijním a modelovým 

fenoménem, odvozovaným od známých reálných hodnot aktuálního stavu a míry 

skutečné zátěže vybraného území. Větší část uvažovaného staveniště byla až dosud  

součástí zemědělského půdního fondu, byla intenzivně obhospodařována a 

vystavována pravidelným a častým agrotechnickým mechanickým a chemickým 

vlivům. 

 

V. Popis rizik bezpečnosti provozu 

Rizika způsobená provozem technologie budou velmi malá. Jedná se o nově 

vybudovaný provoz, který bude z hlediska rizik zabezpečen a lze předpokládat 

nízkou četnost havarijních stavů. Přesto nelze vyloučit havárie, které mohou být 

zapříčiněny selháním lidského faktoru. 

Jednou z možností havárie je možnost úniku ropných produktů do povrchových nebo 

podzemních vod na parkovištích a komunikacích. Další možností havárie je požár, 

především v provozech, kde se manipuluje s hořlavými látkami, jako jsou papír, oleje, 

plasty atd. Proti tomuto nebezpečí je však v celé nové části areálu propojen se 

starým rozvodem a zokruhován rozvod požární vody a rozvod sprinklerové vody. Ze 
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sprinklerového rozvodu budou napojeny tři nově navržené strojovny sprinklerů 

umístěné v jednotlivých skladech. 

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají 

především ve volbě bezpečné koncepce daného provozu. Nutnou podmínkou 

zajištění bezpečného provozu je zpracování a dodržování provozních předpisů pro 

rizikové činnosti. Výrobní objekty a skladové prostory jsou řešeny podle příslušných 

norem ČSN Požární bezpečnost staveb. Provozní soubory pracující s hořlavými 

kapalinami budou řešeny podle ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Preventivní opatření 

zamezující úniku škodlivých kapalných látek do půdy a podzemních vod řeší ČSN 75 

3415 Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování a ČSN 75 3418 

Ochrana podzemních a povrchových vod před znečištěním při dopravě ropy a 

ropných látek silničními vozidly. 

 

VI. Nástin programu monitorování, řízení a plánů postprojektové analýzy  

Je předpokládána pravidelná kontrola ukazatelů vypouštěných odpadních vod tak, 

aby hodnoty znečištění odpovídaly kanalizačnímu řádu ČOV. Stejně tak je nutná 

pravidelná kontrola a čištění lapačů ropných látek. Vody vypouštěné z retenční 

nádrže do Únětického potoka musí splňovat podmínky nařízení vlády o kvalitě 

vypouštěných odpadních vod. Proto bude nutný monitoring čistoty vypouštěných vod, 

zejména na přítomnost ropných látek. 

 

VII. Uvedení metod prognózování a výchozích tezí 

Vypracování Oznámení bylo založeno na studiu podkladů (technologie, 

hydrogeologický průzkum, vyjádření příslušných orgánů a organizací a dalších)  a  

uskutečněných odborných konzultací (Státní zdravotní ústav) . 

Pro účely posouzení rozptylu škodlivin ze zdrojů areálu a dopravy byl využit 

výpočtový program SYMOS. 

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 7.16 Profi, který 

umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními 

i průmyslovými zdroji hluku v území. Použitá verze programu HLUK+ má v sobě 

zabudovanou již „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (RNDr. 
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M. Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). Tato novela důsledně respektuje 

zásady a postupy algoritmického postupu pro výpočet hluku ze silniční dopravy, které 

byly dosaženy v prvním vydání Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční 

dopravy v roce 1996. Na tyto zásady a postupy pak navazuje a rozšiřuje je.  

Upřesnění postupů v Novele metodiky z roku 2004 se týká emisní i imisní části 

výpočtů hluku ze silniční dopravy. 

V oblasti emisí se upřesnění vztahuje na: 

- obměnu vozidlového parku, 

- příčné rozdělení intenzit a složení dopravy, 

- rychlosti dopravního proudu, 

- distribuci dopravy pro denní a noční dobu, 

- aktualizaci kategorií krytu povrchu vozovky. 

V imisní části výpočtových postupů se upřesnění týká: 
- útlumu hluku nad odrazivým terénem, 
- vloženého útlumu hluku protihlukovou clonou, 
- meteorologických podmínek, vliv odrazivých struktur,  
- křižovatek. 

 
Hodnocení vlivů stavby na životní prostředí bylo provedeno na základě posouzení 

dle platné legislativy. 

 

 

F. 

Doplňující údaje 

Na základě provedeného posouzení vlivů výstavby a  činnosti rozšířeného 

distribučního centra Tuchoměřice na životní prostředí je možné konstatovat, že při 

dodržení příslušných právních a technických norem, podmínek obsažených ve 

vyjádřeních dotčených orgánů a organizací a opatřeních shrnutých v tomto 

Oznámení jsou případné negativní účinky této činnosti minimální oproti  jejímu 

přínosu. Činnost  nezpůsobí negativní ekologickou újmu. 

Dostavbu a činnost Distribučního centra Tuchoměřice lze proto podle našeho 
odborného názoru doporučit.  
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G. 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

Distribuční centrum Tuchoměřice bude rozšířeno o přistavěné sklady B7 – B10 

včetně administrativních a technických prostor. Centrum bude rozšířeno i o 

komunikace a parkoviště, retenční nádrž a zelené plochy osázené keři a stromy. 

Podíl dopravy bude na přilehlých komunikacích vyšší a projeví se v blízkosti 

komunikací mírně zvýšeným znečištěním ovzduší. 

Odpady budou likvidovány podle programu odpadového hospodářství externí firmou, 

která vlastní příslušnou autorizaci. 

U vlivů rozšíření areálu na stávající přírodní a životní prostředí je možno konstatovat, 

že nebude žádným významným antropogenním vlivem postiženo tak, aby bylo nutno 

projektovat jiná kompenzační, případně omezující opatření než ta, která jsou 

v Oznámení navržena a doporučena. 

Odpadní splaškové a dešťové vody budou svedeny do jednotné městské kanalizace, 

která je přivede na  obecní čistírnu odpadních vod a svým složením budou vyhovovat 

příslušným normám a předpisům. 

Hladiny hluku z provozu distribučního centra nepřesáhnou mezní přípustné limity 

stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

Zásobování pitnou vodou bude realizováno z vodovodního řadu vyprojektovaného 

pro celé distribuční centrum. 

Bezpečnost provozu bude zabezpečena provedením technických opatření proti úniku 

škodlivin do povrchových a podzemních vod. 
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H. 

 

Příloha 

1) Vyjádření stavebního úřadu Hostivice k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace 

 
2) Stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Středočeského kraje 

k programu NATURA 
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