VTP NUPHARO

1

VTP NUPHARO

Vdecko technický park NUPHARO

Obsah

Oznámení zámru 12/2011

str.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ......................................................................................... 4
B. ÚDAJE O ZÁMRU........................................................................................................ 5
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE..................................................................................................................................... 5
B.I.1
Název zámru a jeho zaazení podle pílohy . 1 .................................................................. 5
B.I.2
Kapacita (rozsah) zámru ............................................................................................................ 5
B.I.3. Umístní zámru............................................................................................................................ 8
B I.4. Charakter zámru a možnost kumulace s jinými zámry....................................................... 9
B.I.5.
Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a
hlavních dvod (i z hlediska životního prostedí) pro jejich výbr, resp. odmítnutí....................... 11
B.I.6. Struný popis technického a technologického ešení zámru ............................................ 11
B.I.7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení ................................ 12
B.I.8. Výet dotených územn samosprávních celk .................................................................... 12
B.I.9.  Výet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato
rozhodnutí vydávat....................................................................................................................................... 12
B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH ............................................................................................................................. 12
B.II.1. Pda ............................................................................................................................................... 12
B.II.2. Odbr a spoteba vody ............................................................................................................... 13
B.II.3. Energetické zdroje ....................................................................................................................... 13
B.II.4. Surovinové zdroje ........................................................................................................................ 16
B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ............................................................................... 16
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ........................................................................................................................... 17
B.III.1. Ovzduší.......................................................................................................................................... 17
B.III.2. Odpadní vody ............................................................................................................................... 18
B.III.3. Odpady........................................................................................................................................... 19
B.III.4. Hluk................................................................................................................................................. 20
B.III.5. Vibrace ........................................................................................................................................... 21
B.III.6. Prašnost......................................................................................................................................... 21
B.III.7. Záení ionizující a neionizující ................................................................................................... 21
B.III.9. Riziko havárií ................................................................................................................................ 21

C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ................ 22

C.I.
VÝET NEJZÁVAŽNJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTENÉHO ÚZEMÍ ................. 22
C.I.1. Základní charakteristiky .............................................................................................................. 22
C.I.2. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání......................... 30
C.I.3. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace pírodních zdroj.......................... 31
C.II.
STRUNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ
BUDOU PRAVDPODOBN VÝZNAMN OVLIVNNY ............................................................................................. 33
C.II.1. Ovzduší a klima............................................................................................................................ 33
C.II.2. Hlukové pomry ........................................................................................................................... 34
C.II.3. Pda ............................................................................................................................................... 35
C.II.4. Flóra a fauna................................................................................................................................. 35
C.II.5.  Krajinný ráz ................................................................................................................................... 35
C.II.6.  Ostatní charakteristiky................................................................................................................. 35

D.  ÚDAJE O VLIVU ZÁMRU NA VEEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTEDÍ .......................................................................................................... 37
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI ........................... 37
D.I.1. Vlivy na ovzduší a klima ............................................................................................................. 37
D. I.2.  Vlivy na hlukovou situaci ............................................................................................................ 39
D. I.3.  Vlivy na pdu ................................................................................................................................ 39
D. I.4.  Vlivy na faunu, flóru a vegetaci ................................................................................................. 40
D. I.5. Krajina a krajinný ráz................................................................................................................... 41
D. I.6. Ostatní vlivy................................................................................................................................... 42

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1050817)

2

2

VTP NUPHARO

Vdecko technický park NUPHARO

Oznámení zámru 12/2011

D.II.
D.III.
D.IV.

ROZSAH VLIV VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ......................................................... 44
MOŽNÉ VLIVY, PESAHUJÍCÍ STÁTNÍ HRANICE .................................................................................... 44
CHARAKTERISTIKA OPATENÍ K PREVENCI, VYLOUENÍ, SNÍŽENÍ POPÍPAD ELIMINACI
NEPÍZNIVÝCH VLIV ........................................................................................................................................... 44
D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK VE ZNALOSTECH A NEURITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PI
SPECIFIKACI VLIV ............................................................................................................................................... 47

E.  POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁMRU............................................................. 49
F.  DOPLUJÍCÍ ÚDAJE ................................................................................................... 49
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJ V OZNÁMENÍ .................................................................... 49

G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
................................................................................................................................. 50
H. PÍLOHY ........................................................................................................................ 51

Seznam použitých zkratek
BPEJ

bonitovaná pdn ekologická jednotka

SN

eská státní norma

EIA

proces posuzování vlivu zámru na životní prost edí a ve ejné zdraví

EVL

evropsky významná lokalita

KN

katastr nemovitostí

ORP

obec s rozší enou psobností

PD

projektová dokumentace

PO

pov ená obec

PUPFL

pozemek urený k plnní funkcí lesa

RBC

regionální biocentrum

RBK

regionální biokoridor

SÚ

sídelní útvar

TTP

trvalý travní porost

ÚP

územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VN

vysoké naptí

VTP

vdecko technický park

VZCHÚ

velkoplošné chránné území

ZPF

zemdlský pdní fond
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ÚVOD
Oznámení zámru výstavby a provozu Vdecko technického parku Nupharo je
zpracováno podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zmn
nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí) ve znní
pozdjších p edpis (dále jen „zákona“). Náležitosti oznámení jsou zpracovány podle p ílohy
. 3 k zákonu. Oznámení vychází z údaj aktualizované projektové dokumentace zámru
stupn DÚR (projektant A.D.N.S. Production, 10/2011).
Navrhovaný Vdecko technický park Nupharo (dále také VTP Nupharo i Nupharo
Park) je souhrn budov, který bude využíván jako vdeckotechnický park (tj. využití pro
výzkum, školení, administrativu, lehkou výrobu, skladování a dále doprovodné funkce
stravování a ubytování).
Projektovaná stavba p ísluší do kategorie II, bod 10.6 zákona 100/2001 Sb. (p íloha 1).
Jedná se tedy o zámr podléhající zjiš ovacímu ízení v kompetenci krajského ú adu –
v tomto p ípad Ústeckého kraje.
Pro pot eby tohoto Oznámení byly zpracovány dopl kové przkumy a studie:
Rozptylová studie (P íloha F.3), Hluková studie (P íloha F.4), Posouzení vlivu na ve ejné
zdraví (p íloha F.5) a biologické przkumy (P íloha F.6).

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodní jméno:

Žárek s.r.o

A.2 IO:

27408906

A.3 Sídlo:

Konvova 929/19, 130 00 Praha 3

A.4 Oprávnný zástupce: Ing. arch. Antonín Kanta
e-mail:

a.kanta@pdmgroup.cz

telefon:

+420 603829310
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B.

ÚDAJE O ZÁMRU

B.I.

Základní údaje

B.I.1

Název zámru a jeho zaazení podle pílohy . 1

Zámr je uvádn pod názvem: Nupharo Park
Zaazení podle pílohy . 1 zákona . 100/2001 Sb.
Kategorie II

(zámry vyžadující zjiš ovací ízení)

sloupec B

(Krajský ú ad)

bod 10.6

„Skladové nebo obchodní komplexy vetn nákupních st edisek, o celkové
vým e nad 3.000 m2 zastavné plochy; parkovišt nebo garáže s kapacitou
nad 100 parkovacích stání v soutu za celou stavbu“,

p ípadn
bod 10.13

„Tématické areály na ploše nad 5.000 m2.“

Zámr je zpracovaný dle projektové dokumentace k územnímu ízení spolenosti ADNS
Production s.r.o., Na P íkop 12, 110 00 Praha 1

B.I.2 Kapacita (rozsah) zámru
Celkem plocha ešeného území:

62.654 m2 dle KN
62.377,65 m dle zam ení

z toho:
Zastavná plocha (na úrovni nadzemní ást 1.np): 22.306 m2
Hrubá podlažní plocha nadzemní ásti:
34.432 m2
Obestavný prostor nadzemní ásti:
cca 203.000 m3
Celkový poet osob v budovách technolog. parku: cca 800 osob
Plocha zelen a vodní plochy
21.250 m2
Plocha komunikací, chodník a zpevnných ploch: 19.098 m2
Poet parkovacích stání:
225
(z toho 12 pro osoby tlesn postižené)
Celková bilance ploch:
charakteristika plochy
zastavné plochy
zpevnné plochy
vodní plochy
plocha zelen
celková plocha pozemku

metráž (m2)
22.306
19.098
1.500
19.750
62.654

tj. v %
35,6
30,5
2,4
31,5
100,0

Vdecko technický park Nupharo je uren následujícím funkcím:
- Centrum pro technologie (školicí prostory, konferenní prostory, ubytování,
stravování, správa areálu)
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Podnikatelský inkubátor (recepní ást, výstavní pavilon, výstava prototyp,
kancelá ská ást, dílny a modelárny)

- Vdecký a technologický park
Píklady nápln VTP Nupharo
(ve všech p ípadech se jedná o výzkum, testování, p edvádní a výrobu malých sérií
nap íklad v následujících oblastech):
Energetika
vývoj, montáž a testování „chytrých / inteligentních elektrických sítí“ (Smart Grids)
vývoj, montáž a testování systém ízení pro p enosové soustavy
vývoj, montáž a testování a testování materiál chytrých sítí
vývoj, montáž a testování sklad elektrické energie
vývoj a testování p enos a transformace stejnosmrného a st ídavého proudu
získávání energií z netradiních zdroj
získávání enegie z vody a distribuce vodíkových soustav
výzkum a testování biopaliv získávaných z odpadu formou zplynování a zkapalnní
vývoj „chytrých / inteligentních plynových sítí“ (Smart GAS Grids)
elektro-technická výroba a výzkum využití alternativních pohon vozidel
elektro-technická výroba a výzkum se zam ením na inteligentní propojení
informaních a elektro-technologických ástí budov
- lehká strojírenská výroba a výzkum vzduchotechnických za ízení pro zptné získávání
tepla pro individuální výstavbu

-

Stavebnictví
- lehká stavebn-strojírenská výroba a výzkum získávání energie ze zem, vtru a
slunce (tepelná erpadla, fotovoltaika, solární za ízení a podobn) – nap . vývoj
fasádních a st ešních systém s vodivým povrchem
- testování a vývoj stavebních materiál vázajících nkteré škodliviny ze životního
prost edí (nap . absorpce CO2 p i tvrdnutí betonu)
- testování a vývoj stavebních materiál s využitím nanotechnologií
- lehká strojírenská výroba a výzkum kogeneraních za ízení (topení a získávání el.
energie z plynu) pro individuální výstavbu
- výzkum a testování životnosti stavební maetriál a prodloužení jejich životnosti
- návrhy a testování stavebních a technologiských systém pro pasivní budovy a msta
(sobstanost jednotlivých mstských systém)
Životní prost edí
- biologické technologie ištní odpadních vod i filtraní technika pomocí tzv. 3D
nanotechnologie ištní
- kreativní design výrobk zam ený na nízkou spot ebu materiál apod.
- biologicko - technologická výroba a výzkum za ízení pro ištní odpadních vod šetrnou
cestou a jejich zptného využití
Tyto funkce budou umístny do jednotlivých stavebních objekt. Proto bude areál realizován
v jednotlivých etapách (celcích), do kterých jsou uvedené funkce umístny. Tyto etapy, resp.
celky jsou následující:
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0. Venkovní infrastruktura (venkovní inženýrské sít mimo budovy, tj. rozvody a tech.
za ízení médií, p ípojky objekt, venkovní komunikace a zpevnné plochy a zele a to jak na
ploše vlastního areálu tak mimo nj).
1.1 Spole enský objekt (recepní prostor pro celý areál, konferenní ást, ást pro školení,
stravování formou závodní jídelny)
1.2 Výstava prototyp (venkovní výstavní plocha, na které budou dlouhodob umístny ve
volném prostoru prototypy a konstrukce)
1.3.1 Ubytování 1 - inkubátor (ubytování hotelového typu pro návštvníky a hostující
pracovníky, celkem 15 pokoj)
1.3.2 Ubytování 2 - technologický park (ubytování hotelového typu pro návštvníky a
hostující pracovníky, celkem 17 (18) pokoj)
2. Administrativní objekt (kancelá e správy areálu a další kancelá e „Center for transfer of
technologies“, nap . právníci, apod.).
3.1 Inkubátor + výstavní prostory 1 (pracovišt a prostor pro prezentaci výsledk a
nabídek jednotlivých pracoviš )
3.2 Inkubátor + výstavní prostory 2 (pro prezentaci výsledk a nabídek jednotlivých
pracoviš )
3.3 Inkubátor - Pilot Plants (vývojová pracovišt, projekní kancelá e, dílny a modelárny)
4. Technologický park (sloužící lehké výrob, prostory pro výroby a montáž, vestavné
kancelá e a sociální vybavení pracovník (šatny, WC a sprchy)
4.1 Technologické centrum
4.2 Technology park 1
4.2 Technology park 2
P íklady nápln:
(ve všech p ípadech se jedná o výzkum, testování, p edvádní a výrobu malých sérií
nap íklad v následujících oblastech):
Energetika
vývoj, montáž a testování „chytrých / inteligentních elektrických sítí“ (Smart Grids)
vývoj, montáž a testování systém ízení pro p enosové soustavy
vývoj, montáž a testování a testování materiál chytrých sítí
vývoj, montáž a testování sklad elektrické energie
vývoj a testování p enos a transformace stejnosmrného a st ídavého proudu
získávání energií z netradiních zdroj
získávání enegie z vody a distribuce vodíkových soustav
výzkum a testování biopaliv získávaných z odpadu formou zplynování a zkapalnní
vývoj „chytrých / inteligentních plynových sítí“ (Smart GAS Grids)
elektro-technická výroba a výzkum využití alternativních pohon vozidel
elektro-technická výroba a výzkum se zam ením na inteligentní propojení
informaních a elektro-technologických ástí budov
- lehká strojírenská výroba a výzkum vzduchotechnických za ízení pro zptné získávání
tepla pro individuální výstavbu

-
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Stavebnictví
- lehká stavebn-strojírenská výroba a výzkum získávání energie ze zem, vtru a
slunce (tepelná erpadla, fotovoltaika, solární za ízení a podobn) – nap . vývoj
fasádních a st ešních systém s vodivým povrchem
- testování a vývoj stavebních materiál vázajících nkteré škodliviny ze životního
prost edí (nap . absorpce CO2 p i tvrdnutí betonu)
- testování a vývoj stavebních materiál s využitím nanotechnologií
- lehká strojírenská výroba a výzkum kogeneraních za ízení (topení a získávání el.
energie z plynu) pro individuální výstavbu
- výzkum a testování životnosti stavební maetriál a prodloužení jejich životnosti
- návrhy a testování stavebních a technologiských systém pro pasivní budovy a msta
(sobstanost jednotlivých mstských systém)
Životní prost edí
- biologické technologie ištní odpadních vod i filtraní technika pomocí tzv. 3D
nanotechnologie ištní
- kreativní design výrobk zam ený na nízkou spot ebu materiál apod.
- biologicko - technologická výroba a výzkum za ízení pro ištní odpadních vod šetrnou
cestou a jejich zptného využití
Budovy jsou navrženy s max. 3 nadzemními podlažími - objekty mají vesms 1-2
nadzemní podlaží, ojedinle (objekt ubytování 1) je plánováno 3. nadzemní podlaží.
Maximální výška budov je v PD stanovena na 11 m.
B.I.3. Umístní zámru
Zámr je umístn severn od Ústí nad Labem mezi sídelními útvary Ž árek a Knínice. Je
vymezen na SZ dálniním tlesem (D8), silnicí I. t ídy I/13 Teplice-Dín (na JV) a silnicí
II/528 spojující sídelní útvary Ž árek a Knínice.
kraj:
Ústecký
obec:
Libouchec (568058)
katastrální území:
Knínice u Libouchce (795151)

lokalita
zámru

Obr. 1: Lokalita zámru v letecké map (zdroj: http://www.mapy.cz)
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V následující tabulce je charakteristika pozemk dotených stavbou:
Admin. jednotka
kraj
obec - katastrální území (ÚTJ)

název
Ústecký (CZ042)
obec Libouchec – k.ú. Knínice u Libouchce (795151)
parcela
druh pozemku
majitel
výmra
(m2)
880/10
51.246
trvalý travní porost
Ž árek s.r.o.
1273/2
1.111
ostatní plocha
Ž árek s.r.o.
1273/5
10.297
trvalý travní porost
Ž árek s.r.o.

Obr. 2: Výez z katastrální mapy (pevzato z DUR)

B I.4. Charakter zámru a možnost kumulace s jinými zámry
P edmtem oznámení je stavba a provoz vdecko technického areálu Nupharo Park. Areál
je tvo en souhrnem budov, který bude využíván jako vdeckotechnický park (tj. využití pro
výzkum, školení, administrativu, skladování a dále doprovodné funkce stravování a
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ubytování). Souástí stavby je vybudování vnitroareálových komunikací a parkoviš . Zámr
v podrobnosti DÚR zahrnuje rovnž sadové a vegetaní úpravy.
Východn od lokality p es silnici I/13 byl v roce 2008 plánován zámr ULK405 „CPI
Park Žárek“, který v roce 2008 prošel zjiš ovacím ízením a dále nebude posuzován.
Stavba v souasnosti zatím neprobíhá - zámr dosud nezískal pot ebné výjimky
z ochranných podmínek zvlášt chránných druh. Další problémy a spory se týkají platnosti
územního rozhodnutí a stavebního povolení (certifikátu), jelikož zde ministerstvo v roce 2010
zrušilo souhlas s vyntím pozemk ze ZPF a mla vypršet platnost územního rozhodnutí.
Severovýchodn od lokality za dálnicí D8 byl v roce 2009 oznámen i zámr ULK475
„Centrum obchodních služeb Knínice“, sousedící bezprost edn se zástavbou Knínic. Závr
zjiš ovacího ízení konstatuje, že zámr musí být dále posuzován podle zákona, se
zvláštním požadavkem na: 1) dopracování variantního ešení parkovacích ploch
(vícepodlažní objekt, který by výrazn zmenšil zábor ploch ZPF) a 2) doplnní biologického
przkumu, up esnní vliv na chránné druhy živoich a p ípadn stanovení bližších
podmínek pro zajištní jejich ochrany. Podle sdlení investora další fáze projektování a
posuzování vliv zatím neprobíhá. Vzhledem k uvedeným podmínkám a také z finanních
dvod nebude obchodní centrum v nejbližší dob realizováno.
U uvedených zámr je velice nejisté, kdy (a jestli vbec) bude stavba probíhat.
Pokud by došlo k soubžné výstavb nkolika zmínných zámr, mohlo by teoreticky ke
kumulaci vliv p i výstavb. Jednalo by se ale jen o krátkodobý vliv (a pouze v denních
hodinách).
Vzhledem k výše uvedenému není možné ani p esn urit, zda a v jaké mí e ke
kumulaci mže dojít v období provozu jednotlivých zámr. Nejpravdpodobnji by mohlo
docházet nap . ke kumulaci dopravní zátže - vyvolaná doprava je hlavním faktorem, který
by p i kumulaci vliv mohl ovliv ovat kvalitu životního prost edí (p edevším hlukové a imisní
zatížení). Z tohoto dvodu jsou v p iložené hlukové a rozptylové studii uvažovány i teoretické
kumulace s uvedenými zámry. V tomto kontextu je však nutné zdraznit, že seteme-li
intenzitu dopravy vyvolanou souhrnn všemi t emi uvažovanými zámry, provoz
posuzovaného areálu Nupharo se svojí kapacitou podílí se na celkové vyvolané dopravní
zátži širšího území necelými 10 % osobní dopravy a 5 % nákladní dopravy.
Zatímco u zámru Nupharo Park je uvažováno s potem 225 parkovacích stání a
prjezdem 700 osobních automobil / 24 hod, resp. 80 nákladních automobil / 24 hod,
zámr CPI p edpokládá p i 420 parkovacích stáních u sklad (NA) a dalších 215 pro
administrativu (OA) prjezd 1770 OA/24 hod, 1500 NA / 24 hod. Zámr obchodního centra
pak p edpokládá 1950 parkovacích míst a prjezdy 4914 prjezd OA / 24 hod, 38 NA / 24
hod. P itom zámr COS Knínice je lokalizován jen 250 m od nejbližší obytné zástavby
Knínic, zámr CPI pak bezprost edn navazuje na obytnou zástavbu Ž árku. Oproti tomu
Nupharo park je situován mezi frekventovanými komunikacemi D8 a I/13 a ší ení vlivu na
okolí (p edevším hluku) je omezováno už stávajícím tlesem D8 a protihlukovou stnou
podél I/13. Obdobn i v p ípad imisní situace je p íspvek samotného zámru natolik
zanedbatelný, že ke kumulaci vliv s obma zmínnými zámry prakticky nedojde. P esnjší
údaje a podrobný výpoet jsou provedeny v rozptylové a hlukové studii (viz píl. F.3 a F.4).
Jižn od lokality v roce 2006 prošel zjiš ovacím ízením zámr ULK18 „Toyota Parts
Center Czech republic“. Tento zámr však nakonec byl realizován v jiné lokalit (prmyslová
zóna Krupka u Teplic) a jeho kumulace s posuzovaným zámrem vdecko technického
parku Nupharo lze vylouit.
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B.I.5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných
variant a hlavních dvod (i z hlediska životního prostedí) pro jejich výbr, resp.
odmítnutí
Cílem investora je vybudovat „Nupharo Park“ (tj. využití pro výzkum, školení, administrativu,
skladování a dále doprovodné funkce stravování a ubytování) o rozloze cca 18 000m2. Daný
pozemek tmto požadavkm dob e vyhovuje jak z hlediska velikosti a možnosti umístit
požadované kapacity, tak z hlediska umístní a dopravní dostupnosti.
Investor projektu je spolenost Nupharo, a.s., Na Malé Šárce 745, 164 00 Nebušice.
P edmtné stavební pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele spolenosti Ž árek, s.r.o.
(menší plochy po obvod areálu jsou ve vlastnictví eské republiky). Investor projektu spol.
Nupharo a.s. má s vlastníkem uzav enou smlouvu o smlouv budoucí.
Varianty k zámru nebyly zpracovány. V podstat jedinou možnou variantou je tedy
souasný stav.
Zámr výstavby areálu NUPHARO PARK je v souladu s platným územním plánem
sídelního útvaru Libouchec (píloha H.I)

B.I.6. Struný popis technického a technologického ešení zámru
Suterénní prostory nejsou navrhovány. V souvislosti s provádním infrastruktury zvlášt
odvodnní areálu, budou provádny výkopy pro uložení tchto sítí. Mlké výkopy budou
provedeny jako svahované se sklonem cca 1:1, Sklon bude up esnn na základ
geologického przkumu. Hlubší výkopy budou pažené.
V této lokalit lze oekávat, vzhledem k charakteru podloží, pomalé zasakování
deš ových vod. Proto je nutné provést bhem hrubé stavby opat ení na jímání, p eištní a
p eerpání podzemní vody do recipientu bhem zvýšených srážek.
S ohledem na místní geologické pomry a po provedení p edbžných statických úvah
je pro založení objektu navrženo použití velkoprmrových vrtaných pilot, rozmístných pod
sloupy a nosnými stnami. Piloty budou vrtány z upraveného terénu a budou vetknuty do
únosného podloží.
Nadzemní ást tvo í železobetonový sloupový skelet provedený v kombinaci
prefabrikát a monolitu s dopl ujícími konstrukními prvky z oceli a ze d eva.
Fasáda budov v areálu bude v kombinaci: izolaní vyzdívky, vyzdívky a monolit s
kontaktním zateplovacím systémem a lehké kovové fasády (bu skládané, nebo kovové
izolaní panely). ást fasád mohou být provedeny s izolaních panel na bázi d eva,
respektive kombinace d eva a kovu. Výpln otvor (okna, dve e apod.) p edpokládáme
hliníkové. Detailní ešení fasád bude p edmtem odsouhlasení v dalších fázích p ípravy PD.
Dispozice jednotlivých objekt umístných podél centrálního ve ejného prostoru je
dána jejich funkcí. St echy objekt jsou rovné, p ípadn jsou šikmé s mírným sklonem.
Standard veškerých stavebních prvk a povrchových úprav vnjšího plášt i vnit ních
povrch je p edpokládán na úrovni bžné kancelá ské budovy.
Pracovišt a kancelá ské prostory budou vybaveny v bžném kancelá ském
standardu - zdvojené podlahy, zavšený akustický podhled dle pot eby, foliové nebo
lakované dve e 2050 mm, ocelové zárubn, SDK p íky umožní variabilitu vnit ního
uspo ádání kancelá í (jednotlivé bu kové kancelá e nebo „open space“, „kombi kancelá e“).
Materiálové ešení vstupní ásti bude standardní, kamenná/keramická dlažba, d evo,
eventuáln obklad kamenem/d evem sklenné dve e a stny, standardní osvtlení. Detailní
ešení bude p edmtem dalších fází PD.
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Pracovní doba v areálu je standardn uvažována v rozptí od 8.00 do 20.00 ve
všední den. Bhem pracovní doby musí být v plném provozu veškerá technologická za ízení
zajiš ující vnit ní prost edí budovy a dále za ízení umož ující provoz prostoru uživatel.

B.I.7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení

Zahájení stavebních prací

2012

Ukonení stavebních prací

2013

B.I.8. Výet dotených územn samosprávních celk
krajský úad:

místní úad:

Krajský úad Ústeckého kraje,
Velká hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem-centrum
Obecní úad Libouchec
Libouchec 211, 403 35

B.I.9. Výet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úad, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Podle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve
znní pozdjších p edpis bude vydáno:
- územní rozhodnutí o umístní stavby:

Obecní ú ad Libouchec, odbor
stavební a životního prost edí

- rozhodnutí o pípustnosti stavby (stavební povolení):

Obecní ú ad Libouchec, odbor
stavební a životního prost edí

B.II.

Údaje o vstupech

B.II.1. Pda
Pozemky, na nichž je plánována výstavba zámru, jsou v souasné dob nevyužívány. D íve
byly využívány p edevším jako extenzívní pastviny nebo louky. P ehled druh pozemk je
v následující tabulce:
výmra (m2)

druh pozemku

BPEJ

880/10

51 246

trvalý travní
porost

5.50.04

1273/2
1273/5

1 111
10 297

ostatní plocha
trvalý travní
porost

nemá
5.50.04

Parcela .

vlastník
Ž árek, s.r.o., Praha 3, Žižkov,
130 00 Praha

Z výše uvedeného p ehledu je patrné, že pozemky 880/10 a 1273/5 bude nutné
vyjmout ze zemdlského pdního fondu (ZPF). Obecná charakteristika:
BPEJ (bonitovaná pdn ekologická jednotka): 5.50.04
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5 - klimatický region – mírn teplý, mírn vlhký;
50 - hlavní pdní jednotka (HPJ) – hndé pdy oglejené a oglejené pdy na rzných
horninách, zpravidla st edn tžké, slab až st edn štrkovité, sklon k doasnému
zamok ení;
0 - sklonitost a expozice – úplná rovina až rovina s všesmrnou expozicí
4 - pdy st edn skeletovité, hluboké až st edn hluboké (30-120 cm).
Podle za azení ve smyslu vyhlášky . 48/2011 Sb. jde o pdy IV. t ídy ochrany, což
jsou pdy s p evážn podprmrnou produkní schopností v rámci p íslušných klimatických
region, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Na zájmových pozemcích bude proveden zábor ZPF o vým e 61 543 m2. Žádost o
odntí ploch ze ZPF bude podána k p íslušnému orgánu státní správy k rozhodnutí.
B.II.2. Odbr a spoteba vody
Areál bude zásobován pitnou vodou p ípojkou s vodojemem z vodovodního p ivade DN
300 LTH – Ostrov
Spoteba pitné vody:
Výpoet pot eby vody vychází ze Smrnice 9/1973, upravený na základ výsledk
przkum pot eby vody v posledním období. V areálu je uvažováno max. 800 zamstnanc,
90 lžek v ubytovacím areálu, restaurace se 180 místy.
Je uvažováno: 400 zamstnanc s pot ebou 60 l/zam/den (ú ednická profese), 40
zamstnanc spot eba 80 l/zam/den (dlnické profese, istý provoz).
Pro ubytované je poítáno s hodnotou pro obyvatele tedy 160 l/obyv/den.
V restauraci je uvažováno denn 800 jídel.
Pot eby vody vychází :
Q = 400 x 60 + 400 x80 + 90 x 160 + 400 x 90 = 106 400 m3/ den = 1,23l/ sec
Do výpot byly brány maximální hodnoty. Jednotlivé ásti pot eby jsou asov nesourodé,
a není uvažován špikový odbr. Ten bude pokryt vodojemem.

B.II.3. Energetické zdroje
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Pro zásobování areálu elektrickou energií bude vybudována nová p ípojka VN 22 kV
ukonená odbratelskou trafostanicí v areálu zámru. Z ní budou p ipojeny jednotlivé objekty
v areálu.
Spoteba elektrické energie:
Soudobý p íkon

1,25 MW

Celkový instalovaný p íkon

4,00 MW

Ro ní spoteba el. energie

3 1375 000 kWh/rok

Vnitní rozvody - silnoproud
Vnit ní rozvody silnoproudu v objektech budou provedeny kabely CYKY uloženými
pod omítkou, nad podhledy a ve zdvojené podlaze. Bude provedeno podružné m ení
odbru el. energie. V objektech bude provedena t ístup ová ochrana proti p eptí. Veškeré
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zásuvkové obvody s výjimkou obvod pro poítae a lednice budou chránny proudovými
chránii s vybavovacím proudem 30 mA.
Osvtlení jednotlivých prostor bude provedeno zá ivkovými a žárovkovými svítidly a
svítidly s kompaktními žárovkami tak, aby spl ovalo p íslušné požadavky SN a
hygienických p edpis. Bude provedeno nouzové osvtlení únikových cest. Pro napájení
požárního vtrání, posilovací stanice vody a jednotlivých servroven na patrech bude v
objektu osazen náhradní zdroj UPS s dobou zálohy 1 hod. Ochrana objektu p ed bleskem
bude ešena jímací soustavou uzemnnou jednotlivými svody na strojený páskový
zemni.
Vnitní rozvody - slaboproud
Vnit ní rozvody slaboproudu budou obvyklé pro tento typ objekt, a to:
x Strukturovaná sí v. telefonní úst edny
x Elektrická požární signalizace - celý objekt bude vybaven systémem elektrické
požární signalizace (EPS). Úst edna EPS bude umístna v recepci. Prostory budou
hlídány opticko kou ovými hlásii, teplotními i kombinovanými s výstupy do
systému EPS. Na stnách smrem k únikovým cestám budou tlaítkové hlásie
požáru. V p ípad požáru bude automaticky z úst edny sirénami vyhlášen požární
poplach. Na základ tohoto poplachu dojde ke spuštní požárního odvtrání
únikových cest, otev ení únikových a zásahových cest (oboje dve e), sjetí výtahu do
1.NP, atp. Kabeláže pro EPS v. napájení musí vyhovt platným technickým
normám (SN 73 0802) a místním požárním p edpism.
x Elektrická zabezpeovací signalizace – EZS - pro zabezpeení objekt proti vloupání
bude provedena pláš ová a prostorová ve všech místnostech v 1.NP, vybraných
místech 1.PP, 2.NP a 3.NP.
x Kamerový systém - CCTV - v objektu bude instalován uzav ený barevný kamerový
systém, tvo ený pevn instalovanými kamerami. Venkovní kamery v krytu a s
vyh íváním budou sledovat obvod objektu, vstupy do budovy a parkovací plochu.
x P ístupový systém - pro ízení vstupu osob bude v objektu instalován p ístupový
systém, který bude pomocí identifikaních bezkontaktních karet umož ovat vstup
do jednotlivých ástí budovy.
x Domovní telefon - pro zabezpeení audio komunikace návštvník (po uzav ení
objektu) s recepcí bude objekt vybaven systémem domovního telefonu.
x Spolená rozhlasová a televizní anténa
VYTÁPNÍ, CHLAZENÍ A SPOTEBA ZEMNÍHO PLYNU
Pro zásobování areálu zemním plynem bude vybudována nová p ípojka ukonená regulaní
stanicí v areálu zámru. Z ní budou p ipojeny jednotlivé objekty v areálu.
Celková pot eba plynu
Ro ní poteba plynu

392 m3/hod
284 000 m3/rok

Jsou navrženy dv základní koncepce zdroj tepla a chladu. Pro objekty bez
požadavku na chlad bude dodávka tepla zajištna plynovými kotli. Týká se to budovy . 2 a
4. U ostatních objekt je koncepce následující.
Základem budou tepelná erpadla vzduch-voda, osazená na st eše objektu. Tato
erpadla budou schopna zajistit v zimním období oh ev topné vody až do teploty 60°C,
zárove budou schopna provozu v režimu vytápní až do venkovní teploty -15°C. V letním
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období budou tepelná erpadla využívána v režimu chlazení a to pro p ípravu chlazené vody
o teplot 6°C. Výkon tepelných erpadel bude stanoven tak, aby se v zásad blížil
požadavkm objektu na teplo, které jsou v p ípad tohoto areálu nižší než požadavky na
chlad.
Pro maximální odbry p i nejnižších venkovních teplotách budou zdroje tepla doplnny
o plynové kotle, osazené ve strojovn tepla a chladu. Kotle budou odkou eny nad st echu.
Pro zajištní požadovaného chladícího výkonu zdroj chladu budou k tepelným
erpadlm osazeny chladící agregáty vzduch-voda, rovnž umístné na st echách objekt.
Tepelná erpadla i chladící agregáty budou vybaveny protizámrazovou ochranou, aby
nemusela být jako nápl rozvod použita nemrznoucí sms.
Vzhledem k tomu, že se po celý rok, ale p edevším v p echodovém období,
p edpokládá soubh odbru tepla i chladu budou ve strojovnách tepla a chladu osazeny
chladící agregáty voda-voda, které budou na kondenzátorové stran napojeny na
rozdlovae tepla a na výparníkové stran na rozdlova chladu. Tyto agregáty budou mít
prioritní roli, pokud bude vznesen souasný požadavek topného systému na teplo i
chladícího systému na chlad, budou spuštna jako první zdroj. Doplnní topného výkonu na
p íslušnou hodnotu pak zajistí tepelná erpadla resp. plynové kotle, stejn tak doplnní
požadovaného chladícího výkonu tepelná erpadla i chladící agregáty. Tento zpsob
výroby tepla a chladu je v zimním období efektivnjší, než samostatná výroba tepla
plynovým kotlem i tepelným erpadlem a souasná výroba chladu volným chlazením.
Z tohoto dvodu není volné chlazení navrženo.
Podle situace, využití a dispoziního ešení jednotlivých objekt budou pro vytápní
použity tyto zpsoby hrazení tepelných ztrát:
- ocelové deskové radiátory i otopné konvektory (byty, kancelá e, sociální zázemí
apod.)
- podlahové konvektory s ventilátory (p edevším místnosti s vysokými okny až
k podlaze)
- jednotky FCU (tam, kde budou použity k chlazení jednotky FCU, mohou být dle
podmínek osazeny ve ty trubkovém provedení pro vytápní i chlazení)
- sálavé panely (p edevším technologické haly).
Veškeré topné spot ebie budou osazeny regulací topného výkonu dle vnit ní teploty
(ventily s termostatickou hlavicí, ventily s termopohony, ízenými prostorovými termostaty).
Rozvody topné a chlazené vody budou provedeny z ocelového sva ovaného a
izolovaného potrubí.
Všechny plynové kotle budou navrženy na splnní max. hranice emisí: 48 mg/kWh
pro NOx a 5 mg/kWh pro CO. Hodnoty výkonu kotelen, maximálního hodinového odbru
zemního plynu, roního odbru zemního plynu a max. hladiny akustického tlaku ve
vzdálenosti 1m od vyústní kou ovod na st eše jsou uvedeny v následující tabulce:
výkon

3

hl.ak.tlaku

kW

m /hod

m /rok

dB(A)

Budova .1

370

48

23.000

80

Budova .2

170

22

33.000

60

Budova .3

75

10

7.000

60

Budova .4

140

18

29.000

60

Budova .5

305

40

25.000

80

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1050817)

15

zemní plyn
3

15

VTP NUPHARO

Vdecko technický park NUPHARO

Oznámení zámru 12/2011

Budova .6

375

48

31.000

80

Budova .7

280

38

25.000

80

Budova .8

240

30

20.000

60

Budova .9

250

32

21.000

80

Budova .10

270

36

24.000

80

Budova .11

195

26

17.000

60

Budova .12

350

44

29.000

80

Tepelná erpadla a chladící agregáty, které budou osazeny na st eše budou u každé
budovy dimenzovány na hladinu akustického tlaku 65 dB(A) v 10-ti metrech.
VZDUCHOTECHNIKA
Objekty budou vtrány kombinací p irozeného a nuceného vtrání. Vtrací za ízení
budou lenna podle provozní nápln prostor jimi vtraných, jejich strojní ásti budou
umístny ve strojovnách. Strojovny v budovách 1, 3, 5, 6 a administrativní ásti ostatních
budov jsou p edpokládány na st eše, nebo v nejvyšším podlaží, stroje pro dílny a výrobní
prostory budou umístny pod stropem vtraných prostor. Za ízení pro vtrání sklad,
pomocných technických prostor a sociálních místností budou umístna poblíž vtraných
prostor i na st eše.
Vzduch, procházející vzduchotechnickým za ízením, bude filtrován. V akumulaních
zákrytech nad kuchy skou technologií budou instalovány odluovae tuku, p ed odvodním
ventilátorem vtrání kuchyn bude v azen tukový filtr.
Vtrací jednotky budou vesms vybaveny systémem pro zptné získávání tepla z
odpadního vzduchu.
Pot eba chladu pro chladie VZT za ízení bude zajištna zdrojem chladné vody (viz
podklapitola Vytápní, chlazení).
Ze strany VZT budou provedena opat ení, bránící ší ení hluku do vtraných místností
i do venkovního prostoru (viz kapitola D.IV. Charakteristika opatení.....).

B.II.4. Surovinové zdroje
Na lokalit se nenacházejí žádné surovinové zdroje (ložiska nerostných surovin, využívané
zdroje podzemní vody apod.). Pro realizaci zámru se nep edpokládá otvírka nového
surovinového zdroje.
P i stavb budou použity bžn dostupné stavební materiály bez zvláštních nárok na
surovinové zdroje (beton, stavební dílce, ocel, cihly, sádrokarton, keramické dlaždice, sklo
apod.).

B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný objekt bude na komunikaci vyššího ádu dopravn napojen ze severovýchodní
strany, a to výjezdem na komunikaci II/528. Odtud hlavní doprava bude sm ovat na
k ižovatku II/528 s I/13.
Ve ejná doprava v míst je zajištna autobusovými linkami se zastávkami na
komunikaci I/13.
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Návrh ešení dopravy v klidu:
Pro výpoet pot eby parkovacích stání pro jednotlivé objekty byla použita vyhláška
SN 736110 Projektování místních komunikaci, l. 14:
Celkový poet stání pro posuzovanou stavbu (pro ešené území) se urí podle vzorce:
N = O0 · ka + P0 · ka · kp
kde:
- N je celkový poet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území),
- O0 základní poet odstavných stání podle lánku 14.1.6 p i stupni automobilizace 400
vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5),
- P0 základní poet parkovacích stání podle lánku 14.1.6,
N
O0
ka
P0
ka
kp
N

=
=
=
=
=
=
=

O0 · ka + P0 · ka · kp
0
1,0
850 zamstnanc / 4 (stejn jako výrobní podnik a sklad) = 212,5 = 213
1,0
1,0
213 < navržený po et 225

Z navrženého potu 226 parkovacích stání je 5% tj. 11 ureno podle vyhl. 369/2001 Sb. stání
pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozmry stání vyhovují
požadavk SN 73 6056.

B.III.

Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší
Realizace zámru bude mít vliv na ovzduší v lokalit zejména vlivem emisí z nových
stacionárních zdroj spalujících zemní plyn (plynových kotl) a vyvolané automobilové
dopravy do/z areálu. Pro zámr byla zpracována rozptylová studie (viz pílohu F.3).
Vytápní je navrhováno plynovými kotli o celkovém tepelném výkonu 3 020 kW, u ásti
objekt jako dopl kové k vytápní tepelnými erpadly. P edpokládaná roní spot eba
zemního plynu iní 284 000 m3. Navrženy jsou kotle s výrazn nižšími emisními hodnotami,
než jsou emisní limity.
V areálu se navrhuje výstavba 225 parkovacích míst pro osobní automobily a pro
výpoet emisí z dopravy se p edpokládá 700 prjezd osobních vozidel a 80 prjezd
vozidel nákladních.
V posuzované lokalit je problematická situace v kvalit ovzduší p edevším vzhledem k
vysokým koncentracím tuhých látek (PM10). Poza ové hodnoty uvedené výše jsou
navyšovány intenzivní automobilovou dopravou p edevším po dálnici D8. Denní koncentrace
PM10 ve svých maximech p ekraují limitní hodnotu a mže docházet v soutu všech
p íspvk (vetn lokálního vytápní v zimních msících) k více než 35 povoleným
p ekroením denního limitu 50 μg/m3.
Podle sdlení odboru ochrany ovzduší MŽP není obec Libouchec (vetn Knínice a
Ž árku) na základ dat z posledních let (2009 a 2010) za azena mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší.
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Ze závr rozptylové studie (viz píl. F.3) vyplývá, že celkový imisní p íspvek všech
zdroj nového zámru – spalovacích zdroj, nové dopravy a vlastní innosti – nebude
významný, bude se pohybovat maximáln v prvních jednotkách procent p íslušných
imisních limit. V nejbližší obytné zástavb dosáhnou imisní p íspvky jen výjimen (v
p ípad hodinových koncentrací NO2) hodnoty 1 % imisního limitu.
V souasné dob jsou v blízkém okolí ešené lokality p ipravovány dva další zámry
(CPI Ž árek, COS Knínice), dosud však nebyla zahájena jejich výstavba. Jejich vliv
vzhledem k vtšímu objemu generované automobilové dopravy bude podstatn vyšší, navíc
jsou tyto zámru umístny u obytné zástavby nejbližších obcí. Podle zábr rozptylové
studie nicmén ani p i zapoítání kumulativního vlivu všech t í zámr nedojde k dosažení
i p ekraování žádných imisních limit .

B.III.2. Odpadní vody
Splaškové vody
ešené území bude odkanalizováno oddílnou stokovou soustavou. Splaškové vody budou
odvádny na vlastní istírnu odpadních vod OV). Splašky budou odvádny do istírny
odpadních vod. Ta bude navržena v 1. etap na 300 ekvivalentních obyvatel (EO),
nerovnomrnost bude pokryta v p ed azené akumulaní jímce. OV bude volena tak, aby
bylo možno v p ípad zvýšených odtok, respektive v dalších etapách výstavby dodat další
jednotku
ást p edištných vod bude použita k výmn vody v požární nádrži a ást k p ímé
spot eb (splachování WC), pouze p ípadný p ebytek p eištných vod bude vypouštn do
Klíškého potoka (p ípadn. jeho p ítok). Akumulaní nádrž požární vody bude mít p epad
do spoleného odtokového potrubí OV a retence deš ových vod vyústného do Klíšského
potoka.
U restaurace bude instalován odluova tuk.
Množství splaškových vod
Množství p edištných splaškových vod odtékajících z OV do recipientu bude cca
o 1/4 nižší, nebo ást vody bude zptn použita ke splachování WC.
Množství splaškových vod vychází se ze spot eby vody, tzn.
Q = 106 400 m3/ den = 1,23l/ s
Splaškové odpadní vody budou p i provozu zámru po p eištní v OV v maximální možné
mí e recyklovány, do recipientu bude p ípadn vypouštn pouze p ebytený objem podle
podmínek stanovených vodoprávním ú adem v navazujících ízeních.
Deš ové vody
isté deš ové vody ze st ech budou odvádny do retenního prostoru tzv. istou deš ovou
kanalizací. Zneištné deš ové vody ze zpevnných ploch budou odvádny do retence tzv.
špinavou kanalizací p es odluovae ropných látek. Z retence budou deš ové vody ízen
zasakovány v území posuzovaného zámru, p ípadn vypouštny do recipientu (Klíšského
potoka i jeho p ítoku) v množství povoleném správcem toku. P edpokládá se, že retence a
OV budou situovány do nejnižšího místa ešeného území v jihovýchodním rohu zájmové
plochy.
Odtok deš ových vod je dimenzován na 15ti minutový déš intenzity 130 l/s/ha.
Výpoet povoleného odtoku do Klišského potoka je proveden na souasný odtok
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z nezastavného území s koeficientem k = 0,2. Zbývající vody budou zadrženy v otev ené
retenní nádrži.
Celková plocha pozemku

F = 62 654 m2.

Redukovaná plocha

Fred = 1,25 ha
F = 2,012 ha

Fred = 1,8108 ha

komunikace a parkovišt

F = 1,191 ha

Fred = 0,9530 ha koef = 0,8

chodníky

F = 0,879 ha

Fred = 0,6158 ha

Zastavné území: st echy

lochy celkem
Odtok ze stávajícího území

F = 4,0831 ha

koef = 0,9
koef = 0,7

Fred = 3,3797 ha

Q = 1,25 x 130 = 162,5 l/sec
(povolený odtok do Klišského potoka)

Odtok z navrhované zástavby

Q = 3,38 x 130 = 439,4 l / sec

Nutný objem retenní nádrže V = (439,4 – 165,5 ) x 900 = 249,21m3 = 250 m3.

B.III.3. Odpady
Bhem výstavby a provozu zámru Nupharo park vznikne urité množství odpadového
materiálu. Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím p edpism, v platném znní:
- „Zákon o odpadech“ - zákon . 185/2001 Sb., ve znní pozdjších p edpis
- „Katalog odpad“ - vyhláška MŽP . 381/2001 Sb., ve znní pozdjších p edpis
- vyhláška MŽP . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znní pozdjších
p edpis
Odpady vzniklé realizací zámru lze zásadn rozdlit do t í hlavních skupin:
x odpady vzniklé p i stavb
x odpady vzniklé novým provozem
Odpady vzniklé pi výstavb
. odpadu název druhu odpadu
08 01 11
08 01 12
08 04 09
08 04 10
12 01 01
12 01 03
12 01 05
12 01 13
12 01 21
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštdla
nebo jiné nebezpené látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem 08 01 11
Odpadní lepidla a tsnicí materiály obsahující organická
rozpouštdla nebo jiné nebezpené látky
Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály neuvedené pod
íslem 08 04 09
Piliny a t ísky železných kov
Piliny a t ísky neželezných kov
Plastové hobliny a t ísky
Odpady ze sva ování
Upot ebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené
pod íslem 12 01 20
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
D evné obaly
Kovové obaly
Sklenné obaly
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17 05 04
20 03 01

Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03
Smsný komunální odpad
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O
O

R
D

P i výstavb zámru budou materiály z výkopových prací (zemina jílovitého charakteru)
využity k úpravám terénu. Ornice a podornií budou ásten využity p i ozele ovacích
pracích nebo budou uloženy v souladu se zákonem.
Odpad, který bude produkován v rámci stavby, bude na míst t ídn a odvážen
k odstranní stavební firmou. Investor musí smluvn zajistit s dodavatelskou firmou, aby
veškerý odpad vzniklý p i výstavb byl odstrann v souladu se zákonnými ustanoveními.
Odpady vzniklé novým provozem
. odpadu

název druhu odpadu

kategorie

zpsoby využívání*

20 01 01
Papír a lepenka
O
20 01 02
Sklo
O
20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
O
20 01 21
Zá ivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
N
20 01 39
Plasty
O
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad (odpad z údržby zelen)
O
20 03 01
Smsný komunální odpad
O
20 03 03
Uliní smetky
O
*
R – odpad je možno njakým zpsobem využít (recyklovat) dle pílohy .3 zákona 185/2001 Sb.
D – odpad je odstra ován dle pílohy .4 zákona 185/2001 Sb.

R
R
D
R
R
R
D
D

Odpady budou t ídny a odstra ovány v souladu se zákonem (185/2001 Sb., o
odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní pozdjších p edpis). P esné
množství odpadu bude specifikováno v plánu odpadového hospodá ství pvodce, který bude
vypracován podle výše uvedeného zákona (ást sedmá) a provádcích p edpis, zejména
vyhlášky MŽP . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znní pozdjších
p edpis (41/2005 Sb. a 294/2005 Sb.).
Odpady z provozu areálu budou mít charakter zejména odpadu kancelá ského provozu
(smsný odpad). Odpady budou shromaž ovány v kontejnerech na vyhrazeném míst. Zde
budou shromaž ovány i bžné odpadky z ubytovacího provozu. Odtud budou pravideln
vyváženy. Odpad bude t ídn (papír, plasty, smsný odpad). Papír a plasty mohou být
lisovány. Odpady z provozu stravování budou uskladnny v kuchy ském zázemí a budou
likvidovány samostatn. Majitel budovy uzav e smlouvu na odvoz a odstranní odpadk se
spoleností, která se touto inností zabývá.
Odhad: celkem TKO 75 000 kg/rok, v tom je cca 55 000 kg obal. papíru a 10 000 kg
plast. Odpad z údržby zelen bude okamžit odvážen firmou, která bude údržbu zajiš ovat.

B.III.4. Hluk
Lokalita je v souasné dob územím se zvýšeným hlukovým pozadím, vyvolaným
automobilovou dopravou na dálnici D5, a silnicích I/13 a II/528. Dominantním zdrojem hluku
z provozu areálu vi nejbližší obytné zástavb budou stacionární zdroje na objektech
technologického parku. Vliv generované dopravy, a to jak p i provozu areálu, tak i p i
provozu na p íjezdových komunikacích bude nízký (hladiny akustického tlaku do 40 dB). Pro
zámr byla zpracována hluková studie (viz pílohu F.4).
Z výsledk studie vyplývá, že provoz v p ipravovaném NUPHARO Parku ve Ž árku a
s ním související automobilová doprava budou novými zdroji hluku pro obytnou zástavbu
blízkých obcí, Ž árku a Knínice. Provoz v technologickém parku bude probíhat pouze
v denní dob.
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Nárst hluku v nejbližších obytných lokalitách, související s realizací zámru
NUPRARO Parku, bude nižší než 1 dB a nikde nezpsobí s velikou rezervou p ekroení
hygienických limit pro hluk v denní dob.
Ani v p ípad realizace dalších uvažovaných zámr (CPI Ž árek, COS Knínice) a
v soubhu s nimi nedojde vlivem zámru Technologický park Nupharo k výraznému nárstu
hluku. Podle výsledk hlukové studie budou dodrženy hygienické limity v denní dob, to je
LAeq,16h = 60 dB pro hluk z automobilové dopravy po hlavních komunikacích a LAeq,8h = 50 dB
pro hluk z provozu v tchto areálech. Zdroje hluku v areálech všech zámr a další opat ení
(protihlukový val, stac. zdroje) budou provedeny tak, aby byly hlukové imise v nejbližších
chránných prostorech obcí Knínice a Ž árek minimalizovány.
Automobilová doprava po ve ejných komunikacích zstane dominantním zdrojem hluku
v lokalit i po p ípadné realizaci všech uvažovaných zámr.

B.III.5. Vibrace
Vibrace budou zpsobovány p edevším p i stavb pojezdem tžkých stavebních stroj. Pro
ší ení vibrací je zásadní geologická charakteristika horninového podkladu. Jílovitopísité
k ídové sedimenty v podloží pomrn úinn tlumí p enos vibrací na vtší vzdálenosti. Pro
provoz zámru nejsou zdroje vibrací projektovány.

B.III.6. Prašnost
Prašnost bude prakticky zvýšena jen p i stavebních pracích (prach zví ený stavebními stroji
a nákladními automobily). P edevším jde o suspendované ástice prachu PM10. Nutno ale
poznamenat, že toto navýšení nemusí být vbec významné, pokud bude bhem výstavby
udržována istota na komunikacích, provádno zkrápní v dob sucha, navíc je asov
omezeno dobou výstavby.

B.III.7. Záení ionizující a neionizující
Zámr p i provozu nebude pracovat s žádnými vtšími zdroji zá ení.
V p edmtném území nejsou žádné zdroje ani za ízení, která by byla zdrojem
ionizujícího zá ení ve smyslu § 2 písm. c) zákona . 18/1997 Sb., o mírovém využívání
jaderné energie a ionizujícího zá ení (atomový zákon) a o zmn a doplnní nkterých
zákon ve znní pozdjších p edpis a neionizujícího zá ení ve smyslu § 35 zákona
258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví ve znní pozdjších p edpis.

B.III.9. Riziko havárií
Riziko havárií p i výstavb a provozu zámru je minimální. Nelze vylouit havárie, které jsou
vždy spojeny s podobnými budovami (výbuch plynu, požár apod.). Jejich rizika budou
eliminována provozními opat eními. Stavba neobsahuje nebezpené výrobní nebo
technologické provozy a sklady nebezpených látek.
Pro provoz zámru bude vypracován havarijní a evakuaní plán. Pracovníci budou
pravideln proškolováni.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ

C.I.

Vý et nejzávažnjších environmentálních charakteristik dot eného území

C.I.1. Základní charakteristiky
Geomorfologické zalenní lokality
Geomorfologicky je oblast zalenna (Demek et al., 1987; upraveno dle ÚZK v Praze,
1996) do okrsku I3B -3B-h Libouchecká brázda.
I3B-3B-h- Libouchecká brázda je úzká strukturn a tektonicky podmínná sníženina
mezi Krušnými horami a eským st edoho ím v severovýchodním výbžku Chomutovskoteplické pánve. Je tvo ená svrchnoturonskými až koniackými slínovci a vápnitými jílovci a je
charakterizovaná mírn až st edn uklonným reliéfem smrem k jihovýchodu až k jihu
s náplavovými kužely, balvanovými haldami a rozvleenými sutmi. Nap í probíhá rozvodí
mezi Bílinou a Jílovským potokem. P evaha území je v 2. až 3. vegetaním stupni, stupe
zalesnní je velmi nízký.
Klimatické faktory
Zájmová lokalita se podle klimatické regionalizace (QUITT 1971, 1975) nachází v území
mírn teplé klimatické oblasti MT 2. Tato klimatická oblast je charakterizována takto: „krátké
léto, mírné až mírn chladné, mírn vlhké, p echodné období krátké s mírným jarem a
mírným podzimem, zima je normáln dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normáln dlouhou
snhovou pokrývkou“. P íkré svahy nejvýchodnjší ásti masivu Krušných hor, zdvihající se
dále od západního okraje zájmového území, pat í již do klimatické chladné oblasti CH7 (mj.
vrcholové plató u Naklé ova). Tato blízkost chladnjší klimatické oblasti a lokální
topografická situace bude pravdpodobn v okolí území zpsobovat obasné projevy mén
p íznivých klimatických situací, nap . inverzí v údolí Klíšského potoka apod.
Klimatické charakteristiky
Poet letních dn
Poet dn s prmrnou teplotou 10°C a více
Poet mrazových dn
Poet ledových dn
Prmrná teplota v lednu
Prmrná teplota v ervenci
Prmrná teplota v dubnu
Prmrná teplota v íjnu
Prmrný poet dn se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetaním období
Srážkový úhrn v zimním období
Poet dn se snhovou pokrývkou
Poet dn zamraených
Poet dn jasných

MT 2
20 - 30
140 - 160
110 - 130
40 - 50
-3 - -4
16 - 17
6-7
6-7
120 - 130
450 - 500
250 - 300
80 - 100
150 – 160
40 - 50

Údaje z klimatických stanic (HMÚ 1961) nejsou pro širší okolí mírn teplé klimatické
oblasti MT 2 k dispozici. Nejbližší klimatickou stanicí je stanice Ústí nad Labem, která však
spadá do podstatn klimaticky p íznivjší teplé oblasti T2. Ve srovnatelných nadmo ských
výškách jako zájmové území, ani v p ilehlé ásti Krušných hor se žádná klimatická stanice
nenachází, a proto uvádíme pro srovnání stanici Milešovka, spadající sice do chladné oblasti
CH7, p i úpatí Milešovky se však nachází území klimatická oblast MT4, která je relativn
blízká klimatické oblasti MT 2.
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Prmrná teplota vzduchu (°C) za období 1901 – 1950 [t= ¼ (t7 +t14 + 2t21 )]pro nejbližší
klimatické stanice Ústí nad Labem a Milešovka dle údaj HMÚ Praha 1961
msíc
IV
I
II
III IV
V
VI
VII VIII IX
X XI XII
rok
- IX
lokalita
Ústí n. Labem -1,0 0,2 4,2 8,8 14,2 17,1 18,8 17,8 14,2 8,9 3,9 0,3 15,2 9,0
Milešovka
-4,3 -3,5 0,0 4,3 9,8 12,7 14,6 14,0 10,7 5,5 0,0 -3,0 11,0 5,1
x stanice Ústí nad Labem leží cca 6,5 km jižn od ešeného území v 186 m n.m.,
x stanice Milešovka leží cca 20 km jihozápadn od ešeného území v 835 m n.m.
x posuzované území se nachází v nadmo ské výšce 430–450 m, což je cca o 250 m výše
než stanice Ústí n. L. a cca o 400 m níže než stanice Milešovka
Údaje o srážkách (HMÚ 1961) pocházejí se srážkomrných stanic v Telnici (relativn
podobné podmínky jako zájmové území - klimatická oblast MT4, 450 m n.m.), a dále ze
stanic v Jílovém (245 m n.m.) a v Chlumci (tato stanice se však nachází již v klimatické
oblasti MT9).
Prmrný úhrn srážek (mm) za období 1901 – 1950 pro stanice Telnice, Jílové a Chlumec
podle údaj HMÚ Praha 1961)
msíc
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-IX X-III
rok
lokalita
Telnice
64 53 51 59 71 73 93 79 56 60 59 63 431 350
781
Jílové
61 49 52 58 59 73 90 74 54 57 56 53 408 328
736
Chlumec 66 51 45 54 62 63 89 71 50 58 55 53 389 328
717
x
x
x
x

stanice Telnice leží cca 2,5 km západn od ešeného území v 450 m n.m.,
stanice Jílové leží cca 7,5 km východoseverovýchodn od ešeného území v 245 m n.m.,
stanice Chlumec leží cca 6 km západojihozápadn od ešeného území v 234 m n.m.,
posuzované území se nachází v nadmo ské výšce 430–450 m, což odpovídá poloze
stanice Telnice, cca o 200 m výše než stanice Jílové a Chlumec.

Vlastnosti horninového prostedí
Geologické pomry:
Geologicky lokalita pat í k SZ výbžku eské k ídy v pomrn úzkém, tektonicky
predisponovaném výbžku mezi krystalinikem Krušných hor a bazickými výlevnými
horninami eského st edoho í. Mocnost k ídových sediment p esahuje z ejm 50 m.
V blízkém okolí však není znám žádný vrt, který by tuto skutenost dokumentoval. K ídové
horniny jsou reprezentovány zvtralými slínovci až jílovci, které mají velmi nízký koeficient
filtrace (až 10-8 m.s-1).
Prakticky na celém zájmovém území se v nadloží k ídy vyskytují tercierní neogenní
sedimenty, které mají mocnost od 4 m (vrt J-7314) výše. Jedná se o pestré jíly, kde
p evládající zelená, šedá a modravá barva ukazuje na vysoký podíl illiticko –
montmorillonitických struktur. Nkdy jsou p ítomny i drobné uhelné polohy. Rozlišení
stratigrafie však není zcela jednoznané, protože poslední przkum na lokalit (Vybíral,
2008) stratigrafii v popisech vrt vbec nemá a vbec celkový geologický popis je výrazn
schematický. Naštstí ve zpráv je dochována i fotografická dokumentace vrtného jádra, ze
které lze usuzovat, že báze sond jsou tvo eny terciérními jíly s výraznou tufogenní p ímsí.
Kvartér je vyvinut v mocnostech od 1,0 m do zhruba 5 m (prmrná mocnost cca 2,5 m).
Kvartérní horniny jsou svrchu (v prmru 0,3 m) tvo eny ornicí, pod ní je vyvinuta hlína
jílovitá, místy s p ímsemi a polohami štrku a písku. Na jedné sond (RV 9) byla
dokumentována 20 cm mocná vrstva navážky.
GeoVision s.r.o., Praha (akce 1050817)
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Jevy na zemském povrchu:
Terén je mírn uklonný k jihovýchodu a díky kvartérním uloženinám nelze žádné jevy
na zemském povrchu pozorovat ani provést geologické mapování.
Procesy v horninovém prost edí:
Význané procesy nejsou p edpokládány, nebo se jedná o geologicky stabilní oblast.
P írodní zdroje:
V blízkém okolí se nevyskytují ložiska nerostných surovin a lokalita ani neleží v oblasti
chránné akumulace podzemních vod. P írodní zdroje neobnovitelné se na lokalit zámru
nevyskytují.
P írodní zdroje obnovitelné:
x

P írodní zdroje neovlivnné lovkem (slunení, vtrná energie) – jejich regenerace
není ovlivnna zámrem a nebude narušena.

x

P írodní zdroje ovlivnné lovkem (pda, zele , ovzduší) – jejich regenerace je
možná a je podrobn popsána v dalších charakteristikách. Nejvýraznji se projeví vliv
na pdu. Schopnost samostatné regenerace je dlouhodobá, ornice a podornií však
budou použity k rekultivaním innostem na lokalit a v jejím okolí.

Radonový index pozemku
ešené stavební pozemky v k.ú. Knínice u Libouchce ve smyslu vyhlášky .307/2002
Sb. a podle mapy radonového rizika (eská geologická služba) jsou za azeny do kategorie
p echodného radonového indexu.
Hydrogeologické pomry
Hydrogeologicky pat í oblast zámru do rajonu 461 – K ída dolního Labe po Dín –
levý b eh. Hladina podzemní vody, jak byla naražena p i d ívjších przkumech (dálniní
viadukt), je vázána na kvartérní horniny, nemá však souvislý prbh (výška znan kolísá).
Jedná se z ejm o malé, nep íliš vydatné zvodn. Jejich vydatnosti nebyly p i p edchozích
przkumech m eny. Hloubka hladin podzemní vody kolísá mezi cca 1,0 – 3,0 m.
Jako zdroj vody nelze využít mlké zvodn vázané p edevším na kvartér.
Hydrogeologický przkum, který by ov il hlubší zvode vázanou na k ídové sedimenty,
nebyl na lokalit proveden. Navíc je nutné vzít v úvahu, že souasná hladina podzemní vody
bude velmi pravdpodobn výrazn nižší, protože stavební práce v okolí (dálnice, p eložka
silnice) výrazn zmnily reliéf okolí (zá ezy).
Pro p ípadné zasakování srážkových vod se podložní horniny jeví jako znan
nevhodné. K ídové horniny mají velmi nízký koeficient filtrace (až 10-8 m.s-1). U terciérních jíl
lze p edpokládat koeficient ješt nižší – a to p edevším díky jejich vyšší plasticit dané
tufogenní p ímsí.
Pda
Pozemky, na nichž je plánována výstavba zámru, jsou v souasné dob nevyužívány. D íve
byly využívány p edevším jako extenzívní pastviny nebo louky. P ehled druh pozemk je
v následující tabulce:
Parcela .
880/10
1273/2
1273/5

2

výmra (m )
51 246
1 111
10 297

druh pozemku
trvalý travní porost
ostatní plocha
trvalý travní porost
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Z výše uvedeného p ehledu je patrné, že pozemky 880/10 a 1273/5 bude nutné
vyjmout ze zemdlského pdního fondu (ZPF). Obecná charakteristika:
BPEJ (bonitovaná pdn ekologická jednotka): 5.50.04
5 - klimatický region – mírn teplý, mírn vlhký;
50 - hlavní pdní jednotka (HPJ) – hndé pdy oglejené a oglejené pdy na rzných
horninách, zpravidla st edn tžké, slab až st edn štrkovité, se sklonem
k doasnému zamok ení;
0 - sklonitost a expozice – úplná rovina až rovina s všesmrnou expozicí
4 - pdy st edn skeletovité, hluboké až st edn hluboké (30-120 cm).
Jde o pdy V. t ídy ochrany, což jsou pdy s p evážn podprmrnou produkní
schopností v rámci p íslušných klimatických region, s jen omezenou ochranou, využitelné i
pro výstavbu.
Voda
V blízkém okolí lokality zámru pramení u obce Knínice dv vodotee – jižní Knínický
potok, též zvaný „Od Knínic“; a severní bezejmenná vodote, (pravdpodobn melioraní
strouha), které vtékají do Klíšského potoka. Pvodní hydrologické tepny drobných potok a
struh byly v minulosti, zejména v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století
negativn narušeny, a tím významn deformovány.
Z etelnými nejvýznamnjšími negativními zásahy jsou zde zejména nap ímení,
zahloubení a vydláždní koryt drobných tok, doplnné plošnými melioraními systémy.
Základní hydrologická data pro dotené toky:
1 bezejmenný tok u obce Ž ár
2 Klíšský potok pod soutokem
M-denní prtoky (Qmd) v l.s-1
M
30
60
90 120
1
4,4 3,0 2,3 1,9
2
10,8 7,2 5,5 4,6
N-leté prtoky (Qn) v m3.s-1
N
1
2
1
2,1
2,6
2
3,9
4,8

150
1,6
3,8

5
3,1
5,8

180
1,4
3,3

210
1,2
2,7

10
3,9
7,2

240
1,0
2,4

270
0,8
2,0

20
5,0
9,2

300
0,7
1,8

50
7,6
14,0

330
0,6
1,5

355
0,4
1,0

100
10,4
19,3

364
0,2
0,6

tída
IV.
IV.

tída
IV.
IV.

Krajina a krajinný ráz
Charakter krajiny v okolí obce Libouchec je dán dosavadním zpsobem využívání
území. P evládá zemdlství, v nedávné minulosti s vysokou intenzitou (odvodnná a
živinami znan dotovaná orná pda) s relativn nízkým až velmi nízkým stupnm
ekologické stability (1 - orná pda, 2 - intenzivn využívané luní monokultury). Vesnická
zástavba je koncentrována jen do menších sídel (Libouchec, Knínice, Velké a Malé Chvojno,
Ž ár, Ž árek). Roztroušen se v okolí vyskytují vodní plochy (nap . u Ž áru – souást
CHKO eské st edoho í). Severozápadn až západn od posuzovaného území se rozkládají
souvislejší lesní komplexy (Východní Krušné hory). Zástavba v Knínicích i okolních obcích si
zachovává p evážn venkovský charakter (rodinné domy se zahradami), pouze ojedinle se
vyskytují mstské prvky.
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umístní zámru
Obr. 3: Šikmý letecký (3D) pohled na ešené území od jihu. Krajina v okolí zámru je
zemdlsky využívaná, severozápadn leží lesnaté úboí (zdroj: Google Earth, © Google, ©
Tele Atlas, satelitní snímek © GeoEye).
Krajinný ráz vyplývá jednak z dlouhodobé innosti geologických initel, které utvá ely
charakteristický morfologický ráz krajiny, jednak z recentní innosti lovka, který krajinu
svými aktivitami neustále dynamicky p etvá í. Významnými p írodními charakteristikami
krajinného rázu jsou p edevším zalesnné svahy nad místní ásti Knínice a jejich lesní
okraje, které tvo í p echod ke krajin výrazn kulturní. V širší oblasti posuzovaného území
jsou charakteristickými p írodními prvky krajinného rázu také údolnice vodních tok.
Kulturní charakteristika krajiny je výsledkem nedávného intenzivního rozvoje
zemdlské innosti. P evažují v ní rozsáhlé scelené hony orné pdy bez rozptýlené krajinné
zelen, vtšinou systematicky odvodnné. Severozápadn od posuzovaného území jsou
zachované vrstevnicové meze s významnými porosty mimolesní zelen. V blízkých obcích
p evládá charakter osídlení typicky venkovský, jen s ojedinlými mstskými prvky.
Historických objekt je ve zdejší krajin pomrn poskrovnu (v Knínicích kaple, mariánský
sloup a smírí k íže).
V souasné dob je krajina v okolí hodnoceného území siln ovlivnna dopravní osou,
kterou tvo í dálnice D8 Praha – Ústí n. Labem – Dresden s výjezdem u 80. km na silnici I/13.
Díky tomu, že dálnice je vedena na náspu a na viaduktu, stala se dominantním znakem celé
lokality. Aktivity spojené s existencí dálnice obecn mní vzhled krajiny v mnohem vtším
m ítku. Celá širší oblast kolem dležitého spojení Ústecké aglomerace se západní Evropou
se stala výstavbou dálnice v úseku Ústí – Dresden jednou z nejdležitjších rozvojových os
v regionu i celé R. S rozvojem dopravních možností se charakter krajiny podél dálnice
rychle mní (zejména výstavba prmyslových a logistických areál v okolí posuzovaného
území) a lze p edpokládat, že podobný vývoj bude dále pokraovat. Je tedy z ejmé, že se
jedná o ásten až málo dochovaný krajinný ráz.
Oblast krajinného rázu je ohraniena na JV silnicí I/13, na SZ pak lesním porostem,
kterým je porostlé celé jižní úboí elevace Naklé ovská výšina (703,6 m n.m.). Hranici na JZ
tvo í silnice odboující z I/13 na Knínice, SV hranici tvo í silnice odboující z I/13 na západní
okraj obce Libouchec.
Místo krajinného rázu je dáno pozemkem areálu. Dominantním prvkem je dálniní
tleso a dálniní most.
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Pro dálkové pohledy je dležitý fakt, že silnice I/13 je pomrn hust lemována stromy,
které zasti ují zámr smrem od Ž árku, Ž áru, Velkého i Malého Chvojna. Od obce
Knínice bude lokalita chránna p edevším tlesem dálnice. Prakticky bude výrazn viditelná
jen z dálnice D8, z nadjezdu nad touto dálnicí (silnice na Knínice) a ásten též ze silnice
I/13.
Flóra a fauna
Z biogeografického lenní (Culek et al. 1995, 2003) vyplývá, že zájmové území pat í k
Verne ickému bioregionu (1.15). Poloha v rozptí nadmo ských výšek cca 416–428 m n. m.
s expozicí JV odpovídá p echodu 4. vegetanímu stupni. Podle lenní území do biochor je
území za azeno p evážn do biochory 4Do. Podmáené sníženiny na kyselých horninách.
Biochora je ve 4. vegetaním stupni.
Biochora 4Do - podmáené sníženiny na kyselých horninách (souást 1.15
Verneického bioregionu):
Jedná se o typ biochory na tektonicky vyzdvižených plošinách nebo na okrajích výše
položených pánví. Reliéf má vtšinou ráz velmi ploché deprese, vtšinou koncentricky se
svažující k jednomu místu odtoku ze sníženiny. Pdy jsou p evážn primární pseudogleje,
mírn až siln kyselé, zpravidla kamenito-hlinité až drobn štrkovité, vlhké až mokré,
st edn živné, st edn tžké až tžké, v dsledku systematického odvodnní trubkovou
drenáží je jejich hydrický režim a navazující vlastnosti rzn zmnny (závisí to zejména na
funknosti systému odvodnní). Vlivem depresní polohy se zde vyskytují výrazné teplotní
inverze, které spolen s vlhími pdami vedou k astjšímu výskytu mlhy a rosy (asto
umocnno i významným zneištným ovzduším, kde p edevším ástice prachu fungují jako
koagulaní jádra). Vegetace je ve variant hercynské základní s dominancí bikových jedlin
(Luzulo pilosae-Abietinum) – souást mezofilního buinného nadregionálního biokoridoru,
zde však ve vtvi nadregionálního biokoridoru mezofilních hájových ekosystém s dominancí
spoleenstev 3. až 2. vegetaního stupn (potenciální p irozená vegetace ernýšových
dubohab in Melampyro nemorosi-Carpinetum). Na prameništích a kolem drobných vodoteí
se vyskytují ost icové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum), v nivách podél potok to je
vegetace podsvazu olšin Alnenion. Dominantní STG (skupina typ geobiocén) jsou zde 24A-B4; - 2AB4 Betuli pubescentis-querceta roboris superiora (b ezové doubravy vyššího
stupn).
Na lokalit byl v jarním aspektu roku 2010 a jarním a asn letním aspektu roku 2011
proveden biologický przkum (JUROS s.r.o., Praha, Ing. Pavel Majer a kol.) – pro úplné
výsledky viz pílohu F.6. Przkum byl zam en p edevším na výskyt zvlášt chránných
druh živoich a rostlin v rámci vyhlášky MŽP . 175/2006 Sb., kterou se mní vyhlášky
MŽP . 395/1992 Sb., jež provádí nkterá ustanovení zákona . 114/1992 sb., o ochran
p írody a krajiny, ve znní pozdjších p edpis.
Vegetace a flóra:
Hlavní vegetaní formaci na této lokalit tvo í travnatý porost s p evahou bžných trav a
typickými taxony obhospoda ovaných luk, ojedinlé nálezy nkterých polních plevel však
dokazují, že v minulosti mohlo být toto území i zornno.
V jihozápadní ásti plochy zámru p etíná zkoumanou lokalitu asi 10–15 m široký pás
d evin s relativn bohatým bylinným podrostem s nkterými prvky lužního lesa. D eviny
rovnž lemují silnici I/13 a nov vysazeny byly podél tlesa D8 a na náspu komunikace do
Knínic.
Nejvtší ást sledované plochy zaujímá travnatý porost charakteru louky, d íve
intenzivn využívané (seené a hnojené), v posledních letech ale nekultivované. V minulosti
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zde bylo z ejm provedeno odvodnní, další velký zásah souvisí se stavbou dálnice D8. To
se projevuje tím, že východní cíp trojúhelníkové plochy je v souasné dob prakticky bez
porostu (pokryvnost do 30%) a druhov velmi chudá. Zjištny zde byly pouze prysky ník
plazivý (Ranunculus repens), š ovík kyselý (Rumex acetosa), pchá oset (Cirsium arvense),
he mánkovec nevonný (Tripleurosporum inodorum), barborka obecná (Barbarea vulgaris),
pelynk ernobýl (Artemisia vulgaris) a velmi ídký porost trav.
Vtšinu plochy však hust pokrývá luní porost s p evahou trav, z nichž nkteré sem
z ejm byly kvli zvýšení výnosu dosévány (psárka luní – Alopecurus pratensis). Dále byly
nalezeny nap . bojínek luní (Phleum pratense), kost ava luní (Festuca pratensis), srha
lalonatá (Dactylis glomerata), psineek obecný (Agrostis capillaris), tomka vonná
(Anthoxanthum odoratum). Porost dopl uje ada luních druh, jako je prysky ník prudký
(Ranunculus acris), kohoutek luní (Lychnis flos-cuculi), hrachor luní (Lathyrus pratensis),
jest ábník trsnatý (Hieracium caespitosum), kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum),
svízelka chlupatá (Cruciata laevipes) a další druhy. Na místech s vyšší hladinou podzemní
vody se prosazují sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), podbl léka ský (Tussilago
farfara), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), devtsil léka ský (Petasites hybridus).
Objevují se i nkteré polní plevele, které mohou svdit o d ívjším zornní této plochy,
nap . edkev ohnice (Raphanus raphanister), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule),
penízek rolní (Thlaspi arvense), locika kompasová (Lactuca serriola), konopice rolní
(Galeopsis tetrahit).
D eviny z náletu se na louce objevují ve vtší mí e pouze severovýchodn od linie
strom, spojujících ob komunikace. Dominantním druhem asi ptiletého náletu je zde b íza
blokorá (Betula pendula), sporadicky se objevují i mladé exemplá e dalších strom a ke ,
nap . vrby jívy (Salix caprea), habru obecného (Carpinus betulus), je ábu ptaího (Sorbus
aucuparia), slivon trnky (Prunus spinosa), hlohu (Crataegus sp.), rží (Rosa sp.) a
ostružiník (Rubus sp.)
Pás vzrostlé zelen, spojující ob komunikace, byl vysazen jako doprovod agrárního
valu (deponie kamen, odstra ovaných z kultivovaných ploch). Dominantní d evinou jsou
topoly, p edevším topol kanadský (Populus x canadensis), doplnný pyramidální formou
topolu erného (Populus nigra var. Italica) a adou dalších strom a ke . Nalezeny zde byly
nap . javor klen (Acer pseudoplatanus), b íza blokorá (Betula pendula), dub letní (Quercus
robur), javor mlé (Acer platanoides), st emcha obecná (Prunus padus), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior ), jilm horský (Ulmus glabra). V pomrn bohatém bylinném podrostu
dominuje bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) s adou dalších taxon: svízel p ítula
(Galium aparine), kop iva dvoudomá (Urtica dioica), starek Fuchsv (Senecio ovatus),
netýkavka malokvtá (Impatiens parviflora), vrbina penízková (Lysimachia nummularia),
bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera).
Stromový doprovod silnice I/13 tvo í oba výše uvedené druhy topol (Populus sp.), podél
dálnice D8 a na náspu nové komunikace do Knínic jsou nov vysazeny p edevším javor
mlé (Acer platanoides), lípa srditá (Tilia cordata) a olše šedá (Alnus incana). Nutno
podotknout, že tato výsadba je v pomrn špatném stavu (okus, usychání).
Shrnutí:
Botanický przkum lokality byl proveden v jarním aspektu roku 2010 a doplnn v jarním
a asn letním aspektu roku 2011, tím byly eliminovány vcelku abnormální klimatické
podmínky roku 2010. Z tchto informací vyplývá, že lokalita leží v siln antropogenn
ovlivnném území a již v minulosti byla technicky upravována.
Úplný seznam zjištných druh rostlin je uveden v píloze F.6. Nebyly zjištny žádné
zvlášt chránné druhy rostlin ve smyslu p ílohy II. vyhlášky MŽP . 175/2006 Sb., kterou
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se mní vyhlášky MŽP . 395/1992 Sb., jež provádí nkterá ustanovení zákona . 114/1992
sb., o ochran p írody a krajiny, ve znní pozdjších p edpis.
Fauna:
P i provádní biologického przkumu byla vnována pozornost:
x

obratlovcm: obojživelníci (Amphibia), plazi (Reptilia), ptáci (Aves) a savci
(Mammalia) /mimo ád letouni (Chiroptera)/

x

bezobratlým: ze skupiny blanok ídlého hmyzu (Hymenoptera) byli sledování mravenci
(Formicidae), druho studovanou u skupinou byli terrikoln žijící brouci (Coleoptera) z
eledi st evlíkovití (Carabidae) a druhy vázané na rozkládající se látky rzného
pvodu z eledi hroba íkovití (Silphidae) a podele Cholevinae z eledi Leiodidae.

Podle provedeného przkumu bylo zjištno na lokalit v létech 2010 a 2011 p i
krátkodobých, trvalých pobytech i p eletech 9 zvlášt chránných druh obratlovc a 3
druhy zvlášt chránných bezobratlých živo ich ve smyslu p ílohy .2 vyhlášky MŽP .
395/1992 Sb., ve znní pozdjších p edpis.
(O – druh ohrožený, SO – siln ohrožený, KO – kriticky ohrožený)
Obojživelníci:
ropucha obecná (Bufo bufo) – O
Plazi:
ještrka obecná (Lacerta agilis) – SO
ještrka živorodá (Zootoca vivipara) – SO
slepýš k ehký (Anguis fragilis) – SO
užovka obojková (Natrix natrix) – O
Ptáci (sledováni p i p eletech, hnízdní nebylo prokázáno):
bramborníek hndý (Saxicola rubetra) – O
krkavec velký (Corvus corax) – O
lu ák hndý (Milvus migrans) – KO
uhýk obecný (Lanius collurio) – SO
Hmyz:
st evlík (Carabus auratus) – KO
prskavci Brachinus crepitans a Brachinus explodens (ve vyhlášce pod Brachinus spp.) – O

Úplný seznam nalezených živoich je v píloze F.6.
P edpokládaný zámr by potenciáln mohl ohrozit biotop následujících zvlášt
chránných druh:
- kriticky ohrožení: st evlík zlatitý (Carabus auratus)
- siln ohrožení: ještrka obecná (Lacerta agilis), ještrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš
k ehký (Anguis fragilis)
- ohrožení: ropucha obecná (Bufo bufo), uhýk obecný (Lanius colurio), bramborníek hndý
(Saxicola rubetra), prskavci rodu Brachinus (B. explodens, B. crepitans)
Na uvedené zvlášt chránné druhy má investor legislativní povinnost pro úely
územního ízení žádat o udlení výjimek ze zákaz podle § 56 zákona . 114/1992 Sb.,
stanovených § 50 odstavec 1 a 2 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny ve
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znní pozdjších p edpis, u p íslušných orgán ochrany p írody (v tomto p ípad Krajský
ú ad Ústeckého kraje, odbor životního prost edí a zemdlství).
Konkrétní podmínky a opat ení vedoucí k ochran p írody, p edevším zachování
populací zvlášt chránných druh organism (viz p ípadná kompenzaní opat ení,) stanoví
Krajský ú ad Ústeckého kraje, odbor životního prost edí a zemdlství, který je kompetentní
ve vci udlení uvedených výjimek.
Návrh možných opat ení je uveden v kapitole D.IV. V principu se jedná o minimalizaci
zásah do jejich biotop, nap . ponechání maxima existující zelen, a o p ípadný odchyt a
záchranný transfer jedinc na vhodné lokality v okolí (týká se p edevším plaz , ropuchy
obecné i stevlíka zlatitého). Výskyt posledn jmenovaného (kriticky ohroženého) druhu je
nicmén relativn hojný a stabilní na okolních lokalitách v rámci celého mikroregionu,
nehrozí tedy jeho dotení v širším m ítku. V p ípad posuzované lokality hraje významnou
roli její trvalá izolace od okolí frekventovanými dopravními komunikacemi, z níž vyplývá i
citeln horší perspektiva pro zachování druhu vi okolí. Navrhování dalších opat ení na
lokalit tak nemá z praktického hlediska smysl, mnohem dležitjší je zachování
dostatených rozloh nefragmentovaných biotop v okolí (k tomuto faktu by mlo být nadále
p ihlíženo nap . p i územn plánovací innosti i povolování dalších zámr).
V p ípad dotených druh prskavc (Brachinus spp.) se jedná o eurytopní druhy
v celém širším okolí obecn velmi hojné (regionální vazba na teplé oblasti, uvedené druhy
mj. nejsou za azeny ani v erveném seznamu). Pro tyto druhy není nutné p ijímat zvláštní
opat ení. Vzhledem k absenci stálé vodní plochy v lokalit nedochází k rozmnožování
obojživelník (pouze koridor vzrostlých d evin na okraji lokality je využíván k migracím).
Podle výsledk biologického przkumu není nutné ani pro obojživelníky doporuovat další
opat ení.
Další t i druhy – lu ák hndý (Milvus migrans) /KO/, krkavec velký (Corvus corax) /O/ a
užovka obojková (Natrix natrix) /O/ nebudou p ípadným investiním zámrem ovlivnny
(nejedná se o stálý biotop uvedených druh a nedojde k rušení i zásahm do jejich
p irozeného vývoje).
Na lokalit nebo v jejích okrajových partiích hnízdí 10 druh pták. Na tuto skupinu
živoich se vztahuje pouze obecná ochrana dle výše citovaného zákona. V obecné ochrany
je nutno provádt rušivé aktivity (terénní úpravy) mimo dobu hnízdní, tj. mezi 1. 3. až 30. 7.
bžného kalendá ního roku.

C.I.2. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Lokalita je v souasné dob nevyužívaná (d íve byla využívána jako p edevším extenzivní
pastviny nebo louky). V minulosti byla ást okolních území využívána jako orná pda, o
emž svdí silný výskyt polních plevel.
Lokalita zámru leží na rozvojové ose mezinárodního a republikového významu
vymezené „Politikou územního rozvoje eské republiky“ (celkem 11 os v R). Z hlediska
regionálního rozvoje lze rozvojové osy charakterizovat jako kanály, kterými se ší í
socioekonomický rst z pól rozvoje do okolí. Rozvojové osy je pot eba všestrann
podporovat zejména kvalitní dopravní a komunikaní infrastrukturou kvli ší ení rstu,
inovací a konkurenceschopnosti. Podpora rozvojových os, cílená zejména na ší ení
pozitivních efekt vycházejících z centra, zabra uje nkterým nežádoucím efektm, jako je
nap . migrace pracovních sil (selektivní z pohledu vku a kvalifikace), koncentrace
negativních vliv na životní prost edí v centrech, zesílená konkurence podnik v centrech
apod.
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C.I.3. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace pírodních zdroj
Na dotené lokalit nejsou známy žádné p írodní zdroje (nerostné suroviny, zdroje
podzemních vod apod.) nebo zvláštní zájmy ochrany p írody i krajiny – viz následující
p ehled:
Zvlášt chránná území
Na lokalit zámru ani v jejím nejbližším okolí se nenacházejí žádná zvlášt chránná
území. Významným chránným územím je CHKO eské st edoho í, jehož hranice je
vzdálená cca 600 m jv. od lokality zámru a CHKO Labské pískovce (hranice cca 8 km).
Lokality soustavy Natura 2000:
Lokalita zámru neleží v evropsk významné lokalit (EVL) nebo ptaí oblasti. P ípadný
vliv na ptaí oblasti a evropsky významné lokality podle § 45i odst. 1 zákona . 114/1992
Sb., o ochran p írody a krajiny ve znní pozdjších p edpis vylouil Odbor životního
prost edí KrÚ ÚK (zámr nemže mít na zmínné lokality významný vliv, viz pílohu H.II).
P ibližn 900 m severozápadn se leží hranice EVL Východní Krušnoho í (CZ0424127).
P edmtem ochrany jsou zde druhov bohaté smilkové louky na silikátových podložích v
horských oblastech (a v kontinentální Evrop v podhorských oblastech), lesy svazu TilioAcerion na svazích, sutích a v roklích, rašelinný les, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy, evropská suchá v esovišt, vlhkomilná vysokobylinná lemová
spoleenstva nížin a horského až alpínského stupn, horské seené louky, chasmofytická
vegetace silikátových skalnatých svah, buiny asociace Luzulo-Fagetum a AsperuloFagetum, acidofilní smriny, lokalita kova íka, modráska bahenního, modráska okovaného
Územní systém ekologické stability krajiny
Celé území ešené lokality se nachází v ochranné zón dvou vtví nadregionálního
biokoridoru „K4 Jeze í – St íbrný roh” , zahrnujících mezofiln buinné (severní vtev ve 4. a
5. vegetaním stupni) a mezofiln hájové ekosystémy (jižní vtev v 3., resp. 2. vegetaním
stupni – viz obr. 4). Konkrétní vymezené skladebné ásti ÚSES (tzn. biocentra i biokoridory)
v žádné hierarchické úrovni (nadregionální, regionální ani lokální ÚSES) se v ešeném území
nenachází.
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Obr. 4: Územní systém ekologické stability – nadregionální a regionální úrove .
Území pírodních park:
Na pozemcích budoucí stavby ani v blízkém okolí se nenachází území p írodního parku
(ve smyslu § 12 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny ve znní pozdjších
p edpis).
Významné krajinné prvky:
Na území navrhované stavby se nenachází obligatorní významné krajinné prvky ve
smyslu § 3 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny v platném znní (lesy, vodní
toky, rašeliništ apod.). Stavbou nebudou doteny ani žádné registrované významné krajinné
prvky podle § 6 výše cit. zákona.
Z významných prvk v širším okolí lze jmenovat Naklé ovskou výšinu (703 m n.m., cca
1.8 km sz. od zámru) s možností pohled do kraje (zejména severním smrem – samotná
ešená lokalita není z Naklé ovské výšiny viditelná). Lokalita Stna – kóta 525 m n. m (cca
1,5 km z od zámru) pat í mezi zajímavé geologické lokality R (informaní portál GS).
Tvo í ji lavicovité, mén až deskovité, silicifikované, st edn až hrub zrnité, k emenné
pískovce blohorského souvrství. Odkryv dokumentuje vývoj svrchní ásti blohorského
souvrství, transport písitého detritu ve form podmo ských dun, smry proudní a vliv
proudní na orientace schránek úst ic.
Území historického nebo archeologického významu
V blízkém okolí zámru nejsou známa území zvýšeného významu.
Obec Knínice je zmi ována roku již 1169 jako majetek johanit. Pozdji byla celním
místem na staré Solné stezce (doloženo 1359). Jméno obce je odvozeno od staroeského
jména knieni, ve významu knžna, ves lidí knžniných, pat ící manželce knížete. Obyvatelé
zde vybírali clo pro pražskou knžnu, manželku panovníka (www-stránky severní Polabí –
obce Ústecka). Kaple sv. Jana a Pavla postavená uprost ed obce roku 1741 byla
p estavna 1896 a 1914-18. Opravena byla 1970 soukromníkem. Mariánský sloup stojí
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na kamenném soklu, na kterém byla na vysokém sloupu umístna socha Panny Marie
z roku 1707. ty i smírí k íže jsou umístné p ed kaplí a spojeny etzy. Tvo í ohrazení
pomníku padlým z 1. svtové války. Hrub tesané k íže z 16. století sem byly sneseny
z okolí.
Aby nedošlo k p ípadnému narušení archeologických nález, je nutné, aby investor p i
realizaci zámr postupoval ve smyslu § 20 odst. 2 a § 23 odst. 2. zákona . 20/1987 Sb., o
památkové péi ve znní pozdjších p edpis.
Území hust zalidnná
V okolí zámru nejsou. Okolní obce (Knínice, Ž árek apod.), správn pat ící k obci
Libouchec, se vyznaují osídlením vesnického typu (p evážn rodinné domky, rekreaní
chalupy).
Území zatžovaná nad míru únosného zatížení
V okolí zámru nejsou. Hlavní ekologickou zátží území je imisní a hlukové zatížení je
dálnicí D8. Z výsledk provedené hluková a exhalaní studie vyplývá, že ani v soutu s
p edpokládaným zámrem neovlivní území nad p íslušné hlukové a exhalaní limity.
Staré ekologické zátže a extrémní pomry v doteném území
V okolí zámru nejsou známy.

C.II.

Stru ná charakteristika stavu složek životního prostedí v dot eném území, které
budou pravdpodobn významn ovlivnny

Celková realizace zámru zásadn neovlivní životní prost edí v lokalit. Do jisté míry budou
ovlivnny kvalita ovzduší, hlukové podmínky, zemdlská pda a biota (konkrétn fauna),
p ípadn krajinný ráz. Pro specifikaci intenzity uvedených vliv byly zpracovány dopl kové
studie a przkumy - rozptylová studie (píloha F.3), hluková (akustická) studie (píloha F.4),
hodnocení zdravotních rizik (píloha F.5), biologický przkum (píloha F.6).
C.II.1. Ovzduší a klima
Imisní pozadí obecn zneiš ujících látek (NOx, SO2, apod.) je v regionu zjiš ováno nejblíže
ve stanici HMÚ v Ústí n.L.-Kokov. Benzen je sledován na stanici KHS v Ústí n.L.-msto.
Tato hodnota je pro posuzovanou lokalitu pouze orientaní.
Podle imisních map HMÚ pro rok 2010 leží posuzovaná lokalita v území s koncentracemi:
NO2
benzen

13 – 26 μg/m3,
2 μg/m3.

roní
roní

Výsledky m ení imisí v roce 2009 a 2010 [μg/m3]
NO2
hodinové hodnoty

denní hodnoty

maximální
19. MV
98% kvantil
maximální
36. MV
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79,6
60,8
46,5
-

PM10
2010
89,7
69,1
50,3
-

2009
144,7
39,0

2010
141,7
46,5
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98% kvantil
prmr

14,0

maximální
maximální
98% kvantil
prmr

2009
1406,3
335,3

14,0

65,0
23,1

2010
1244,6
342,2

2009
10,6
5,8
1,6

benzen
8hodinové hodnoty
denní hodnoty
roní hodnota

84,0
24,4
benzen
2010
7,0
5,8
1,6

Zdroj: Zneištní ovzduší na území R 2009, 2010 - Souhrnný roní tabelární p ehled , Internetová stránka HMÚ Praha

PM10
V posuzované lokalit je aktuáln problematická situace v kvalit ovzduší p edevším
vzhledem ke zvýšeným koncentracím tuhých látek (PM10). Poza ové hodnoty uvedené výše
jsou navyšovány intenzivní automobilovou dopravou p edevším po dálnici D8. Denní
koncentrace PM10 ve jmenovaných stanicích ve svých maximech p ekraují limitní hodnotu
a v soutu všech p íspvk (vetn lokálního vytápní) v zimních msících tak teoreticky
mže docházet k více než 35 povoleným p ekroením denního limitu 50 μg/m3.
Území obce Libouchec (vetn Knínice a Ž árku) však podle sdlení odboru ochrany
ovzduší MŽP na základ dat z let 2009 a 2010 není zaazeno mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (pro detaily imisních map viz Rozptylovou studii v Píl. F.3).
Pro posouzení imisního pozadí PM10 v lokalit byly použity detailní imisní mapy,
po ízené HMÚ, pracovišt Kokov. Podle imisních map je 36. maximální roní koncentrace
nižší než 50 μg/m3, le í v pásmu koncentrací 30 – 50 μg/m3. Prmrné roní koncentrace leží
v pásmu 20 – 30 μg/m3 a jsou maximáln na úrovni 75 % roního limitu.
Svtelné zne ištní v p edmtném území už v souasnosti do znané míry závisí na
provozu dálnice a silnice I. t ídy, které ohraniují lokalitu; jeho vnímání ve Ž árku i Knínicích
omezené zelení v okolí obou komunikací je možno považovat (vzhledem k období
uplynulému od zprovoznní dálniního tahu) již za vícemén ustálené. Vlastní zámr
svtelné zneištní nebude produkovat. Vtšina osvtlení bude na bázi LED a sm ována
striktn smrem dol k zemi.
Z hlediska možného „tepelného zne ištní“ nelze území chápat (na rozdíl nap . od
lesních komplex i vodních a mok adních ploch) jako prvek významn stabilizující
mezoklimatické podmínky v širším okolí. Schopnost zmír ování teplotních výkyv
z podstatné ásti závisí na výparu vody (evaporace z povrch + transpirace vegetací).
Vegetaní kryt území p edstavují ruderalizované travní porosty, poátení stadia sukcese a
liniové d evinné porosty, které mají v krajin vícemén prmrnou tepeln-klimatickou
bilanci, vodní i mok adní prvky se nevyskytují. Z analogie obdobných lokalit a zámr lze
usuzovat, že tato charakteristika mže být zámrem dotena nejspíše jen zanedbateln.
Podrobnji je ovlivnní území hodnoceno v kap. D.I.1.

C.II.2. Hlukové pomry
Lokalita je v souasné dob územím se zvýšeným hlukovým pozadím, vyvolaným
automobilovou dopravou na dálnici D5, a silnicích I/13 a II/528. Pro zámr byla zpracována
hluková studie (viz p ílohu F.4). V rámci hlukové studie byla provedena též m ení hluku na
hranici obytné zástavby sídelních útvar Ž árek a Knínice. Hlukové limity v tchto lokalitách
nejsou p ekraovány.
V hlukové studii (viz Píl. F.4) jsou krom souasného stavu zahrnuty i dva uvažované
zámry v okolí (CPI Ž árek a COS Knínice).
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C.II.3. Pda
ást pozemk, na nichž je plánována výstavba zámru, je vedena v KN jako ZPF - trvalý
travní porost s BPEJ: 5.50.04. Jde o pdy IV. a V. t ídy ochrany, což jsou pdy
s podprmrnou produkní schopností v rámci p íslušných klimatických region, s jen
omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.
Podrobnjší informace jsou v kapitole C.I.1 Základní charakteristiky...

C.II.4. Flóra a fauna
Flóra a fauna je podrobn popsána v kapitole C.I.1. Základní charakteristiky a dále v
Biologickém przkumu (Píloha F.6).

C.II.5. Krajinný ráz
Výstavbou celého areálu, skládajícího se z pomrn koncentrovaných vícepodlažních
objekt, nepochybn dojde k uritému ovlivnní stávajícího vzhledu lokality. Snahou
investora nicmén je zalenit areál vdecko technického parku do stávající krajiny a
minimalizovat jeho p ípadné negativní vnímání, které by mohlo být chápáno jako narušení
krajinného rázu.
Z výše uvedeného dvodu je souástí projektové dokumentace zámru
p ipravovaného k územnímu rozhodnutí rovnž projekt sadových úprav (tzv. „ozelenní
stavby“). Na základ projektu sadových úprav byly p ipraveny architektonické vizualizace
zámru vetn situace ozelenní z blízkých pohled. Dále byly zpracovány také nkteré
dálkové pohledy, ilustrující vnímání lokality zámru z nkterých pohledov exponovaných i
jinak významných bod v širším okolí (okraje obytné zástavby, vyhlídkové body v krajin).
Podrobnjší vyhodnocení ovlivnní krajinného rázu je provedeno v kap. D.I.5.

C.II.6. Ostatní charakteristiky
Mezi ostatní charakteristiky ŽP, které nebudou zámrem významn doteny, pat í:
Povrchová voda
V blízkém okolí lokality zámru pramení u obce Knínice dv vodotee – jižní Knínický potok,
též zvaný „Od Knínic“; a severní bezejmenná vodote (pravdpodobn melioraní strouha),
které vtékají do Klíšského potoka. Odtok deš ových vod je dimenzován na 15ti minutový déš
intenzity 130 l/s/ha. Výpoet povoleného odtoku do Klišského potoka je proveden na
souasný odtok z nezastavného území s koeficientem k = 0,2 (=162,5 l/s).
Zbývající vody budou zadrženy v otev ené retenní nádrži. P i výpotu odtoku
z navrhované zástavby Q = 439,4 l / s je objem retenní nádrže stanoven jako V = (439,4 –
165,5 ) x 900 = 249,21m3 # 250 m3.
Podzemní voda
Zámr neovlivní zdroje podzemních vod. Na lokalit je vyvinuta nestabilní zvode vázaná na
kolektor relativn propustných kvartérních, p ípadn terciérních uloženin. Hladina podzemní
vody se nachází v hloubce cca 1,0 – 3,0 m pod povrchem. Stavba trvale nezasáhne do této
zvodn (objekty nemají podzemní podlaží), zpsob založení staveb (na pilotách) nevytvo í
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podzemní tsnící stny. Kolektor podzemních vod vázaný na k ídové horniny v podloží
lokality nebude ovlivnn, protože svrchní partie jsou reprezentovány zvtralými slínovci až
jílovci, které mají velmi nízký koeficient filtrace (až 10-8 m.s-1).
Chránná území, významné krajinné prvky, ÚSES apod.
Stavbou není doten žádný významný krajinný prvek. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliništ, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které
zaregistruje (zákon 114/1992 Sb.) orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek,
zejména mok ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a
zkamenlin, umlé i p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porost sídelních útvar vetn historických zahrad a park.
Navrhovaná stavba ve smyslu zákona 114/1992 Sb. nezasahuje do zvlášt
chránného území i do jeho ochranného pásma.
Lokality Natura 2000 na lokalit ani v bližším okolí nejsou, vliv zámru na tato území
byl vylouen (stanovisko orgánu ochrany p írody dle § 45i cit. zákona v P íl. H). Nikde v okolí
se nenachází žádná ptaí oblast (§45e).
Obyvatelstvo a veejné zdraví
Sídelním útvarem, který se nachází nejblíže zámru je Ž árek. Podle internetových stránek
obce Ž árek (www.zdarek.net) zde trvale žije 125 obyvatel v 29 domech. prmrný vk lidí
je 36,3 roku.
Kvalitu životního prost edí v doteném území lze posoudit jako prmrnou, která je
významn ovlivnna již provedou stavbou dálnice D8 a silnicí I/13. Míra únosného zatížení
lokality však není a nebude p ekroena.
Pro vyhodnocení vlivu zámru na ve ejné zdraví byla zpracována Studie posouzení
vliv na ve ejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik“ – viz pílohu F.5.
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D.

ÚDAJE O VLIVU ZÁMRU NA VEEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTEDÍ

D.I.

Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti a významnosti

Charakter zámru, jeho stavba a provoz do jisté míry ovlivní kvalitu ovzduší, hlukové pomry
na lokalit. Proto byly vypracovány speciální studie, které eší míru intenzity uvedených vliv.

D.I.1. Vlivy na ovzduší a klima
Realizace zámru bude mít vliv na ovzduší v lokalit zejména vlivem emisí ze stacionárních
zdroj spalujících zemní plyn (plynových kotl) a automobilové dopravy. Pro zámr byla
zpracována rozptylová studie (viz pílohu F.3), ešící jak fázi výstavby zámru, tak
p edevším fázi jeho provozu.
Ve fázi výstavby areálu Nupharo park je jako dominantní zdroj zneiš ování ovzduší
uvažovat prašnost na lokalit (skrývky zemin, pohyb stavební techniky). I když nelze v tomto
období oekávat dosažení jakýchkoliv limit zneiš ování ovzduší, p esto je žádoucí (v
zájmu minimalizace dopad na tzv. faktory pohody obyvatel v okolí) omezovat prašnost
vhodnými opat eními (viz kap. D.IV).
Pro období provozu areálu je navrhováno vytápní plynovými kotli o celkovém tepelném
výkonu 3 020 kW, u ásti objekt jako dopl kové k vytápní tepelnými erpadly.
P edpokládaná roní spot eba zemního plynu iní 284 000 m3. Navrženy jsou kotle s výrazn
nižšími emisními hodnotami, než jsou emisní limity.
V areálu se navrhuje 225 parkovacích míst pro osobní automobily a pro výpoet emisí
z dopravy se p edpokládá 700 prjezd osobních vozidel a 80 prjezd vozidel nákladních.
Objem generované dopravy tedy nebude ve srovnání se souasnou dopravou v lokalit
významný, vzhledem k charakteru zámru se bude jednat p evážn o osobní automobilovou
dopravu.
Ze závr rozptylové studie (viz pílohu F.3) vyplývá, že celkový imisní p íspvek všech
zdroj nového zámru – spalovacích zdroj a vyvolané areálové dopravy – nebude
významný, bude se pohybovat maximáln v prvních jednotkách procent p íslušných imisních
limit. V nejbližší obytné zástavb dosáhnou imisní p íspvky jen výjimen (v p ípad
hodinových koncentrací NO2) hodnoty 1 % imisního limitu. Nárst je tedy zcela
zanedbatelný.
V souasné dob jsou v lokalit p ipravovány dva další zámry (CPI Park Ž árek a COS
Knínice), dosud však nebyla zahájena jejich výstavba. P edevším vliv zámru CPI Park
Ž árek je vzhledem k vtšímu objemu generované (nákladní) automobilové dopravy a
vtšímu plánovanému tepelnému výkonu spalovacích za ízení výrazn vyšší než u
posuzovaného VTP Nupharo, navíc jsou sousední zámry umístny u obytné zástavby
nejbližších obcí.
Po zapoítání dvou sousedících zámr do modelu (viz rozptylovou studii v Píl. F.3) je
z ejmé, že i když p ípadná realizace obou dalších zámr zhorší imisní situaci v území, vliv
navrženého technologického parku na imisní situaci bude nevýznamný a ve srovnání se
sousedními zámry zcela zanedbatelný. Nupharo park p inese nap . o dva ády nižší imisní
p íspvek PM10 než CPI Ž árek. Jak také dokládá rozptylová studie, podíl na souhrnném
imisním p íspvku všech t í zámr k roním prmrným koncentracím NO2i benzenu se
bude pohybovat v úrovni desetin % až max. prvních jednotek %.
Svtelné zneištní
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Jednou ze složek ochrany ovzduší ve smyslu zákona . 86/2002 Sb., ve znní
pozdjších p edpis, je také ochrana p ed svtelným zneištním. Svtelným zneištním se
v zákon rozumí „viditelné záení umlých zdroj svtla, které mže obtžovat osoby nebo
zvíata, zpsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat nkteré innosti a vychází z umístní
tchto zdroj ve vnjším ovzduší nebo ze zdroj svtla, jejichž záení je do vnjšího ovzduší
úelov smrováno“.
Svtelné zneištní mže zámr obecn vyvolávat nejspíše dvma zpsoby:
x

Osvtlením samotných objekt,
vnitroareálovými svtelnými zdroji.

x

Umis ováním reklamních pylon a jiných za ízení se svtelnými zdroji, p ípadn
používání svtelných efekt i reklam ke „zviditelnní“ areálu.

ve ejným

osvtlením

podél

komunikací

a

V prvním p ípad je významný fakt, že vstupy do jednotlivých objekt a centrální
ve ejné prostranství je plánováno uvnit bloku objekt a lze tak oprávnn oekávat, že
svtelné zdroje budou sm ovány p edevším dovnit ešeného území. Osvtlení komunikací
(vetn obvodové objízdné komunikace a parkoviš ) je ešeno podle p íslušných technických
norem. Zásadní zmír ující vliv z hlediska svtelného zneištní má plánované ozelenní
areálu, zejména obvodové výsadby „izolaní“ zelen, zajiš ující výrazné optické oddlení
VTP od okolí. Pro navazující povolovací procesy (územní rozhodnutí, stavební povolení) jsou
nicmén v kap. D.IV navržena i další opat ení pro minimalizaci svtelného zá ení
zasahujícího mimo areál.
Ve druhém p ípad je pochopiteln p ípadný rušivý vliv zcela nežádoucí a je pot eba
jej eliminovat.
Co se týká oekávané svtelného zneištní psobící v p edmtném území, možný
rušivý vliv je a také v budoucnu bude ovliv ován p edevším provozem na dálnici.
Vlivy na klima
Na jedné stran sice dojde k odstranní stávajícího vegetaního krytu, zastavní a
zpevnní ploch areálu a k produkci „odpadního tepla“ v dsledku vytápní objekt (což jsou
faktory obecn zvyšující rozkolísanost v tepelném p íjmu a výdeji lokality).
Na stran druhé však zámr poítá také s opat eními i prvky, které obecn
vyrovnávají tepelný režim území. Z této skupiny lze uvést nap . samoz ejmé dodržení
technických p edpis stanovujících nejmenší povinný podíl zelených ploch areálu (projektová
dokumentace stupn DÚR poítá dokonce s p ekroením minimálních požadavk).
V projektu sadových úprav je plánována nová výsadba 200 ks strom (cca 2,5 násobek
potu kácených 79 strom). Areál bude dále zahrnovat také vodní plochy, jednak v rámci
architektonického ešení ve ejného prostranství („vnitrobloku“) mezi objekty VTP, jednak jde
o retenní a doiš ovací nádrže (p edpoklad „umlého mok adu“) v prostoru areálové OV.
Krom tohoto základního rozsahu ploch zvyšujících tepelnou jímavost areálu ideového
zámru jsou zárove objekty VTP Nupharo navrženy již s ohledem na minimalizaci
tepelného zisku (pohlcování zá ení fasádami objekt ). P edpokládá se využití svtlých
barevných tón v kombinaci s tzv. „zelenými fasádami“ nkterých objekt, tedy využití
pokryvných a popínavých druh rostlin i pergol v celém areálu (pro ilustraci viz vizualizace
staveb v Píl. F.8).
Vliv zámru na ovzduší a klima celkov hodnotíme jako málo významný s nízkou
mírou nejistoty hodnocení. P ípadné mén významné projevy, nedosahující limitních
hodnot i (nap . svtelné zneištní) lze navíc velmi efektivn omezovat navrženými
opat eními (kap. D.IV).
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D. I.2. Vlivy na hlukovou situaci
Lokalita je v souasné dob územím se zvýšeným hlukovým pozadím, vyvolaným
automobilovou dopravou na dálnici D5, a silnicích I/13 a II/528. Provoz v p ipravovaném
vdecko technickém parku Nupharo a s ním související automobilová doprava budou novými
zdroji hluku pro obytnou zástavbu blízkých obcí, Ž árku a Knínice. Provoz v technologickém
parku bude probíhat pouze v denní dob. Pro zámr byla zpracována hluková studie (viz
píl. F.4).
Z výsledk hlukové studie vyplývá, že dominantním zdrojem hluku z provozu areálu vi
nejbližší obytné zástavb budou stacionární zdroje na objektech technologického parku. Vliv
generované dopravy p i provozu areálu i p i provozu na p íjezdových komunikacích bude
nízký a nevýznamný (hladiny akustického tlaku do 40 dB). Hluk z areálu Nupharo parku
vetn hluku z generované dopravy bude výrazn pod hodnotami hygienických limit – 50
dB pro hluk z areálu a 60 dB pro hluk z dopravy po hlavních komunikacích.
V soutu se stávajícím hlukový pozadím, tvo eném p edevším hlukem z hlavních
komunikací v lokalit (D8, I/13), dojde v dsledku realizace zámru k nárstu hluku v obou
obcích. Nárst hluku v obci Knínice, kde je stávající pozadí vyšší, se zvýší hluk o 0,1 – 0,4
dB, zstane však pod limitní hodnotou 60 dB. Ve Ž árku, kde se souasná hladina
akustického tlaku pohybuje mírn nad 50 dB, vyvolá realizace zámru nárst hluku o 0,7-0,8
dB. Nárst hluku v nejbližších obytných lokalitách, související s realizací zámru VTP
Nupharo, bude nižší než 1 dB a nikde nezpsobí s velikou rezervou p ekroení hygienických
limit pro hluk v denní dob. Celkový vliv provozu Nupharo parku na akustickou situaci v
území nebude významný a nepovede k nadmrnému zatížení lokality a nejbližších obcí
hlukem.
V souasné dob jsou v lokalit projektovány další dva zámry: jižn od silnice I/13 byl v
roce 2008 plánován zámr CPI Park Ž árek, který v roce 2008 prošel zjiš ovacím ízením a
dále nebude posuzován. Stavba dosud neprobíhá. Další zámr z roku 2009 je Centrum
obchodních služeb Knínice. Vlivy zámru na životní prost edí je podle závru zjiš ovacího
ízení nutno dále posuzovat, obchodní centrum tak v nejbližší dob nebude realizováno.
Ani v p ípad realizace tchto zámr a v soubhu s nimi nedojde vlivem zámru VTP
Nupharo k výraznému nárstu hluku a budou dodrženy hygienické limity v denní dob, to je
LAeq,16h = 60 dB pro hluk z automobilové dopravy po hlavních komunikacích a LAeq,8h = 50 dB
pro hluk z provozu v tchto areálech. Zdroje hluku v areálech všech zámr a další opat ení
(protihlukový val, stac. zdroje) budou provedeny tak, aby byly hlukové imise v nejbližších
chránných prostorech obcí Knínice a Ž árek minimalizovány.
Dominantním zdrojem hluku v lokalit je v souasné dob automobilová doprava po
ve ejných komunikacích, to se nezmní ani po p ípadné realizaci všech uvažovaných
zámr.
Vliv zámru na hlukovou situaci hodnotíme jako nevýznamný s nízkou mírou
nejistoty hodnocení.

D. I.3. Vlivy na pdu
ást pozemk, na nichž je plánována výstavba zámru, náleží do ZPF – trvalý travní porost
(TTP) s kódem BPEJ: 5.50.04. Jde o pdy IV. t ídy ochrany, což jsou pdy s p evážn
podprmrnou produkní schopností v rámci p íslušných klimatických region, s jen
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. Pozemky jsou v souasné dob (po od íznutí
dálnicí D8 a silnici I/13 od okolí) zemdlsky nevyužity a postupn zarstají nálety d evin
(p edevším stanovištn nepvodních topol). D íve byly tyto plochy využívány p edevším
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jako extenzívní pastviny nebo louky. Z hlediska p ístupnosti i ohospodo ovatelnosti okolních
pozemk ZPF nep edstavuje realizace zámru žádné ztížení zemdlského hospoda ení.
Vzhledem k uvedené (nízké) kvalit p d, poloze pozemk a navrženému využití
plochy v souladu s platným územním plánem hodnotíme vliv zámru na p du a p dní
fond jako málo významný s nízkou mírou nejistoty hodnocení.

D. I.4. Vlivy na faunu, flóru a vegetaci
Flóra a fauna je podrobn popsána v kapitole C.I.1. Základní charakteristiky a dále v
biologickém przkumu (viz pílohu F.6). V území se podle terénních zjištní aktuáln
nevyskytují žádné cenné p írodní i p írod blízké ekosystémy.
Flóra
Lokalita leží v siln antropogenn ovlivnném území a již v minulosti byla technicky
upravována. Vegetaní kryt tvo í ruderalizovaný luní porost, d evinné porosty po okrajích
lokality jsou vesms umlými výsadbami vegetaního doprovodu silnic a dálnice. Nebyly
zjištny žádné zvlášt chránné druhy rostlin a z charakteru biotopu je z ejmé, že jejich
p ípadný výskyt je krajn nepravdpodobný.
Deviny
Na lokalit se vyskytují porosty stanovištn nepvodních druh topol (topol erný), jejichž
zmlazování (nálet) má v souasné dob za následek spontánní zarstání travních porost.
ást tchto porost v ešeném území je p edbžn navržena ke kácení – jedná se o d eviny,
které jsou v kolizi s navrhovaným zámrem stavby a o d eviny ve špatném zdravotním a
pstebním stavu. Celkem je ke kácení navrženo 79 ks strom a 20 430 m2 ostatních
d evinných vegetaních prvk (k oviny, nálety a nárosty) v rzném stupni zápoje.
Vliv zámru na flóru a vegetaci hodnotíme jako nevýznamný s nízkou mírou
nejistoty hodnocení.
Fauna
P edpokládaný zámr by potenciáln mohl ovlivnit biotop následujících zvlášt chránných
druh:
- kriticky ohrožení: st evlík zlatitý (Carabus auratus)
- siln ohrožení: ještrka obecná (Lacerta agilis), ještrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš
k ehký (Anguis fragilis)
- ohrožení: ropucha obecná (Bufo bufo), uhýk obecný (Lanius colurio), bramborníek hndý
(Saxicola rubetra), prskavci rodu Brachinus (B. explodens, B. crepitans)
Pro uvedené druhy se však jedná p evážn o mén významné souásti biotop v rámci
širšího okolí:
V p ípad obojživelník (vetn chránné ropuchy obecné) se jedná o výskyt
nepravidelný i p echodný (vzhledem k absenci stálé vodní plochy zde nedochází
k rozmnožování, pouze je využíván koridor vzrostlých d evin na okraji lokality k migracím).
Nelze oekávat ovlivnní populací v okolí zámru.
Plazi se na celé ploše vyskytují pouze v relativn nízké hustot a nalézány jsou
p evážn v okrajových partiích a jen v nevelkých potech. Zámr p inese pouze lokální
dopady a nebude mít vliv na jejich populace v širším území, kde se vyskytují bžn v
okolních lokalitách. P ed zahájením prací je nicmén doporuen p ípadný transfer jedinc
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chránných druh (slepýš, ještrky). Užovka obojková nebude zámrem ovlivnna (nejedná
se o její stálý biotop a nedojde k rušení i zásahm do jejich p irozeného vývoje).
U dotených zvlášt chránných druh pták ( uhýk obecný, bramborníek hndý) se
zpravidla jedná o souást širšího potravního biotopu, nehnízdí zde a pokud budou zásahy
provedeny mimo hnízdní období tchto tažných druh, k ovlivnní p irozeného vývoje ani k
rušení tchto druh nedojde. Další chránné druhy (lu ák hndý a krkavec velký) nebudou
investiním zámrem ovlivnny vbec (nejedná se o stálý biotop uvedených druh a nedojde
k rušení i zásahm do jejich p irozeného vývoje).
V p ípad dotených bezobratlých živoich se jedná bu o druhy eurytopní a v celém
širším okolí obecn velmi hojné (prskavci rodu Brachinus s širokou regionální vazbou na
teplé oblasti), p ípadn o druh relativn vzácný (st evlík Carabus aureus), mající však na
okolních lokalitách v rámci celého mikroregionu podstatn perspektivnjší biotopy, kde je
jeho výskyt aktuáln relativn hojný a stabilní. V p ípad posuzované lokality hraje
významnou roli její trvalá izolace od okolí frekventovanými dopravními komunikacemi, z níž
vyplývá i citeln horší perspektiva pro zachování druhu v porovnání s okolím. Dotení
v dsledku zámru (pravdpodobn dojde k vymizení z lokality zámru) bude tedy pouze
lokální, ohrožení v širším m ítku ovšem nehrozí.
S ohledem na výše uvedené údaje lze odvodnn p edpokládat, že k významnjšímu
ovlivnní uvedených druh nedojde. Investor má p esto povinnost pro úely územního ízení
požádat u p íslušného orgánu ochrany p írody o udlení výjimek ze zákaz podle § 56
zákona o ochran p írody a krajiny (zde Krajský ú ad Ústeckého kraje, odbor životního
prost edí a zemdlství). Oekává se, že tento orgán stanoví konkrétní podmínky a opat ení
vedoucí k zajištní zákonné ochrany p írody, p edevším zachování populací zvlášt
chránných druh organism, návrh možných a doporuení vhodných opat ení je uveden
v kap. D.IV.
Vliv zámru na faunu hodnotíme jako pevážn málo významné (ojedinl lokáln
až stedn významné) s nízkou mírou nejistoty hodnocení.

D. I.5. Krajina a krajinný ráz
Vliv stavby na krajinný ráz zavisí jednak na pohledové exponovanosti celé lokality (dané
zejména konfigurací terénu a využitím krajiny), jednak na plošném a hmotovém uspo ádání
navrženého areálu, a konen i na zpsobu zalenní stavby do stávající krajiny. Vlivy
zámru na krajinný ráz jsou ilustrovány v Píloze F.8 – vizualizace zámru.
S ohledem na polohu lokality v údolí Libouchecké brázdy mezi úpatím Krušných hor a
eského st edoho í je pohledová exponovanost (zjednodušen eeno, viditelnost lokality
z širšího okolí) omezená na pomrn malé bezprost edn navazující území mezi Ž árem,
Ž árkem a Knínicemi. P ímá optická expozice je možná pouze p i bezprost edním prjezdu
kolem ešeného území z dálnice D8 a ze silnice I/13 (zde je ovšem nutno p ipomenout, že
toto vnímání je omezeno na dobu nkolika sekund). V ponkud vzdálenjším pohledu
p ipadá v úvahu i viditelnost lokality z nkterých úsek železniní trati.
Z širšího území je lokalita ásten viditelná i ze SZ okraje CHKO eské st edoho í od
velkého Chvojna (viz ilustraní foto v Píl. F.8). Z dalších smr, vetn cenných krajinných
celk (CHKO Labské pískovce a p evážná eského st edoho í), významných vyhlídkových
bod (nap . z Naklé ovské výšiny) i antropicky frekventovaných lokalit není ešená lokalita
viditelná.
Z dostupných údaj o zámru a z provedených šet ení zárove vyplývá, že p ímá
optická viditelnost samotného posuzovaného areálu bude znan omezena tlesem D8 a
protihlukovými stnami podél dálnice i I/13 a existující vzrostlou zelení, jejíž ást (zvlášt
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podél silnice I/13) bude v území zámru zachována. Porosty d evin navržené ke kácení
(jedná se tém výhradn o stanovištn nepvodní topoly) budou kompenzovány náhradními
výsadbami. Na základ dendrologického przkumu je navrženo ke kácení 79 ks p evážn
vzrostlých strom, podle projektu sadových úprav bude v celém areálu nov vysazeno
celkem 200 ks listnatých strom. Vysázené d eviny po obvodu budou zárove omezovat
p ípadné eventuelní rušivé vlivy osvtlení areálu i obslužných komunikací do okolní krajiny.
Druhová skladba a rozmístní zvolených taxon by mly zajistit optimální zalenní
areálu do krajiny. Za tímto úelem je navržena kombinace kosterních d evin po obvodu
celého areálu (tvo ících hlavní kompozici zelen, zpravidla s velkými korunami – lípy, javory,
dub letní), které budou v blízkosti parkoviš a budov doplnny mén vzrstnými druhy nebo
kultivary strom jako je nap . t eše ptaí, javor babyka apod. Dále je navrženo doplnní
hlavních d evin rychle rostoucími druhy strom, které rychle vytvo í požadovanou hmotu
d evin, a tím se minimalizuje vliv stavby na krajinný ráz. Z rychle rostoucích d evin budou
použity nap . topol erný nebo osika, v okolí retenních nádrží také vrba bílá nebo v. k ehká,
pro doplnní kosterních d evin budou použity také další autochtonní rychleji rostoucí d eviny
jako jasan ztepilý nebo vybrané druhy jilm. P esné rozmístní navrhovaných taxon bude
vypracováno v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Další vlivy na krajinu (související nap . s umis ováním svtelných reklamních ploch i
pouta, rzných svtelných i laserových efekt atd.) by mohli v území i p es p ítomnost
dálnice a silnice I. t ídy psobit v širším okolí rušiv. Tyto objekty nejsou v rámci
hodnoceného areálu navrhovány, je však žádoucí up esnit podmínky pro takové innosti
v navazujících ízeních.
Vliv zámru na krajinný ráz hodnotíme jako pevážn málo významný (pedevším
s ohledem na lokální dosah vlivu a v zámru již obsažená opatení ke zmír ování
tohoto vlivu na okolí).

D. I.6. Ostatní vlivy
Vlivy na povrchové vody
Zámr poítá s prakticky úplnou recyklací splaškových vod po p eištní v OV,
s p ípadným p ebyteným objemem bude nakládáno podle podmínek, které budou v dalších
stupních projektové dokumentace stanoveny p íslušným vodoprávním ú adem.
isté deš ové vody ze st ech areálu budou odvádny do retenního prostoru tzv.
istou deš ovou kanalizací. Zneištné deš ové vody ze zpevnných ploch budou odvádny
do retence tzv. špinavou kanalizací p es odluovae ropných látek. Z retence budou deš ové
vody vypouštny v max. množství 162,5 l/s do Klíšského potoka (množství odpovídající
p irozenému odtoku z nezastavné plochy). P edpokládá se, že podrobnosti vypouštní
tchto vod do recipientu stanoví p íslušný vodoprávní ú ad.
Retence o objemu 250 m3 a OV budou situovány s nejvtší pravdpodobností do
nejnižšího místa ešeného území v jihovýchodním rohu zájmové plochy.
Návrhové vypouštné množství vody z plochy posuzovaného investiního zámru
nemá žádný podstatný vliv na vysoké prtoky vody korytem p i n-letém zatížení soustavy. P i
nižších prtocích vod v koryt, vzhledem k navržené kapacit vyrovnávací retenní nádrže,
nebude nutné jakkoliv navíc zatžovat koryto vyššími prtoky.
Kapacita koryta je dostaující i pro velké prtoky, protože v p ípad vyb ežení n-leté
vody z koryta není ohrožena bezpenost obyvatel i majetek v zastavném území sídelních
celk. Voda se pouze p irozen rozlévá, a to i souasné dob bez ovlivnní budoucím
zámrem, do nevyužívané nivy potoka, pop . na okolní zemdlské pozemky.
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Dle hydrologických údaj z HÚ je Q5-Q100 = 2 - 10,4 m3.s-1 (v závislosti na konkrétním
míst koryta toku), p iemž na vyb ežení vod mají již v souasné dob rozhodující vliv
nkteré výrazn poddimenzované propustky, které byly v minulosti p i úpravách koryta toku
do nj zbyten vloženy.
Lze tedy konstatovat, že navržené vypouštní vod 162,5 litr za sekundu, p i
návrhovém „patnáctiminutovém“ dešti, nelze považovat za problematické narušení
stávajících hydrologických charakteristik v kapacit hodnoceného toku.
Vliv zámru na povrchové vody hodnotíme jako málo významný s nízkou mírou
nejistoty hodnocení.
Vlivy na podzemní vody
U podzemních vod dojde vlivem zastavní k omezení infiltrace srážkových vod do vod
podzemních. V lokalit je vyvinuta nestabilní zvode vázaná na p ípovrchovou zónu
kvartérních a terciérních uloženin. Tato zvode nemá vtší praktický význam, nebo její
vydatnost siln kolísá vlivem klimatických podmínek. V lokalit vlivem horninového prost edí
nedochází k významnjší infiltraci vod do zvodn vázané na podložní k ídové sedimenty.
K ídové horniny jsou reprezentovány zvtralými slínovci až jílovci, které mají velmi nízký
koeficient filtrace (až 10-8 m.s-1).
Vliv zámru na podzemní vody hodnotíme jako nevýznamný s nízkou mírou
nejistoty hodnocení.
Vlivy na chránná území a krajinu
Zvlášt chránné území p írody nejsou v míst zámru vyhlášena, hranice nejbližšího
CHKO eské st edoho í leží ve vzdálenosti cca 1 km. V lokalit nejsou vyhlášena chránná
ložisková území, chránná oblast p irozené akumulace vod, ochranné pásmo láze ských
zdroj, p ípadn jiná chránná území.
Vliv zámru na chránná území hodnotíme jako nevýznamný s nízkou mírou
nejistoty hodnocení.
Krajina v okolí zámru je významn ovlivnna lovkem – význaným krajinným
prvkem charakteru technické dominanty je nadúrov ové tleso dálnice D8 a dálniní viadukt.
Stavba zámru tuto liniovou stavbu prakticky nep evýší – pouze v pohledech z bezprost ední
blízkosti. Proto lze posoudit vliv zámru na souasnou krajinu jako málo významný. Zámr
doplní industriální charakter daného krajinného prostoru.
Vliv zámru na krajinu hodnotíme jako nevýznamný s nízkou mírou nejistoty
hodnocení.
Vlivy na veejné zdraví
Pro posouzení vlivu zámru na ve ejné zdraví byla zpracována „Studie posouzení vliv
na ve ejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik“ – viz pílohu F.5. Byla hodnocena:
x

Rizika spojená s kvalitou ovzduší. Pro posouzení vliv zámru na ve ejné zdraví
byl vybrán soubor typických škodlivin (suspendované ástice frakce PM10, oxidy
dusíku, benzen a oxid uhelnatý), tedy škodliviny p icházející do úvahy z hlediska
potenciálních zdroj. Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik je rozptylová studie,
které je uvedena v píloze F.3.

x

Expozice a charakteristika rizika pro hluk. Posouzení hlukové expozice a jeho
rizika na ve ejné zdraví bylo provedeno pro etapu provozu zámru. Podkladem pro
hodnocení zdravotních rizik je hluková studie, která je uvedena v píloze F.4.

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1050817)

43

43

VTP NUPHARO

Vdecko technický park NUPHARO

Oznámení zámru 12/2011

Ze závru hodnocení zdravotních rizik (viz pílohu F.5) vyplývá, že realizací zámru
(tj. p i jeho provozu) nedojde ke zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele okolní zástavby a to
jak z hlediska zneištní ovzduší, tak i z hlediska hlukové expozice. V období výstavby mže
docházet ke krátkodobým problematickým imisním situacím zvýšených 24 hodinových
aritmetických prmr obsah suspendovaných ástic frakce PM10 nebo ke krátkodobému
p ekraování hlukových limit ve chránném venkovním prostoru.
Vliv zámru na veejné zdraví hodnotíme jako málo významný s nízkou mírou
nejistoty hodnocení.
Vliv na horninové prostedí a pírodní zdroje
Horninové prost edí bude zasaženo jen velmi omezen p i terénních úpravách.
Kvartérní pokryv (zahlinné písky a štrky) mají mocnost do 3m. Omezen mohou být
zastiženy i podložní k ídové jílovce a slínovce.
Zámr p ímo nezasahuje neobnovitelné p írodní zdroje. Energetická spot eba areálu
(elektrická energie a plyn) je z velké ásti kryta z neobnovitelných zdroj. Podíl spot eby
energií je vzhledem k celkové produkci zcela zanedbatelný. Z obnovitelných zdroj bude
ovlivnna p edevším pda – vliv je posuzován v p edchozí kapitole.
Vliv zámru na horninové prostedí a pírodní zdroje hodnotíme jako málo
významný s nízkou mírou nejistoty hodnocení.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Na pozemku se nevyskytují žádné stavby ani jinak hodnotné objekty. Kulturní památky
na lokalit zámru nejsou a nebudou nijak doteny. Tyto vlivy lze tedy považovat za nulové.
Vliv zámru na hmotný majetek a kulturní památky hodnotíme bez vlivu
s nízkou mírou nejistoty hodnocení.

D.II.

Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci

Zámr je situován mimo obydlené území v koridoru významné dopravní stavby (dálnice
D8), jejíž vliv na území a populaci byl do znané míry eliminován již v procesu územního
plánování. Okolí lokality je vcelku málo obydlené nejbližší sídelní útvar – Ž árek obývá asi
125 obyvatel.

D.III.

Možné vlivy, pesahující státní hranice
Charakter zámru, ani v kombinaci se zámry okolními nemže mít p eshraniní vliv.

D.IV.

Charakteristika opatení
nepíznivých vliv

k prevenci,

vylou ení,

snížení

popípad

eliminaci

Fáze pípravy a výstavby
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x

Doporuuje se preferovat výbr technologií s moderním zpsobem využití materiál,
surovin a energie, tzv. „ isté technologie“, tj. s minimem odpad (recyklace, využití
druhotných surovin) a dalšího ovlivnní životního prost edí (emise, hluk, atd.).

x

Nutné je dodržet všechny pedpisy k pedcházení zne ištní nap . podzemní vody
ropnými látkami. V p ípad úniku ropných látek z dopravních prost edk nebo
stavebních stroj bude zneištná zemina sesbírána do nádob nebo PE pytl a
následn p edána odborné firm k likvidaci. Materiály a prost edky k likvidaci budou
uloženy na staveništi. Jedná se zejména o sorpní rohože, absorpní granuláty, lopaty,
PE pytle apod.

x

Z hlediska ochrany ovzduší je nutné p edevším omezit zvýšení sekundární prašnosti.
Proto je nutné v suchém období skrápt otev ené plochy bez vegetaního krytu. Nákladní
automobily vyjíždjící na okolní komunikace musí být ješt p ed výjezdem oištny.
V p ípad, že dojde ke zneištní komunikací blátem, musí okamžit následovat úklid –
aby se zabránilo nejen prašnosti, ale i haváriím a kolizím automobil.

Fáze provozu
Ovzduší
x

Vzhledem k relativní blízkosti obytné zástavby je žádoucí omezování možného
svtelného zneištní vyvolaného zámrem. Nejedná se však o obligatorní splnní
stanovených limit (neexistují!), ale spíše o minimalizaci vliv na faktory pohody obyvatel
v okolí. Zpracovatel Oznámení doporuuje tento vliv dále zohlednit na úrovni
navazujících povolovacích ízení (tedy v územním a stavebním ízení). Podle vyhlášky .
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, se nap . nesmí stavby pro
reklamu a reklamní za ízení umis ovat tak, aby krom jiného obtžovaly okolí, zejména
obytné prost edí, hlukem nebo svtlem nad limitní hodnoty (pro svtelné zneištní
ovšem nejsou limitní hodnoty v eské legislativ stanoveny). Osvtlení vdecko
technického parku by nemlo mít vtší intenzitu než bžné mstské osvtlení. Opat ení
ke zmír ování možných vliv na okolí by mla v dalších povolovacích procesech
obsahovat p edevším:
o

požadavky na použití odpovídajících osvtlovacích tles (p ednostn se
doporuuje používat pozemní nebo nízké osvtlení se stínítky bez rozptylu do
širšího území, v kombinaci s osvtlením na idla atd.);

o

neumis ování dalších osvtlovacích tles i svtelných reklam vn areálu, resp.
vn obvodových výsadeb zelen (výjimkou mohou pochopiteln být pot ebné
orientaní tabule i informaní panely p ímo u dálnice i u p íjezdových
komunikací);

o

v žádném p ípad by nemly být intenzivn nasvcovány celé halové objekty
nebo reklamní tabule, zcela nežádoucí je rovnž umis ování jakýchkoliv dalších
zdroj svtelného zneištní, nap . promítání svtelných reklam a efekt na
oblohu (což ostatn mže regulovat obec obecn závaznou vyhláškou (§ 50,
odst., 3 písm. c zákona . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, v platném znní).

Voda
x

V území zámru bude navržena, provedena a zprovoznna oddílná splašková a
deš ová kanalizace podle platných právních a technických p edpis. Provoz
kanalizaního systému a likvidace odpadních vod (vetn projektu OV) bude odborn
zajištn a provádn dle projednaného a schváleného kanalizaního a provozního ádu.

x

Pro eliminaci soustedného povrchového odtoku a kompenzaci za urychlení odtoku
bude zajištno jejich zadržení na vlastním pozemku v retenních nádržích, které budou
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sloužit i pro vnjší požární zabezpeení, p ípadn je vhodné umožnit z tchto nádrží
zasakování vody do terénu. Srážkové vody tak nebudou odvádny do deš ové
kanalizace nebo p ímo do recipientu, aby se nezvýšilo povod ové riziko. Je nutné
dodržovat podmínky manipulaního a provozního ádu retenních nádrží tak, aby nebyly
narušeny odtokové pomry v doteném území. Dále je nutné zachovat stávající režim
odtoku povrchových vod. To znamená, že je nutné v dob bžných srážek z retence
vodu vypouštt p ibližn ve stejném množství, jaký je souasný bžný odtok z dotené
plochy cca 14 ha.
x

Deš ové vody z parkoviš , komunikací a manipulaních ploch s rizikem úniku ropných
látek povedou pes lapa ropných látek (RL), kde budou p edištny.

x

Pro p ípad úniku ropných látek je nutné, aby na míst byly k dispozici materiály a
prost edky k likvidaci. Jedná se zejména o absorpní granuláty, PE pytle apod.

Flóra, fauna
x

Na veškeré zvlášt chránné druhy živoich má investor legislativní povinnost pro úely
územního ízení žádat o udlení výjimek podle § 56 zákona . 114/1992 sb., za zákaz
stanovených § 50 odst. 1 a 2 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny ve
znní pozdjších p edpis, a to u p íslušných orgán ochrany p írody. pro udlení
výjimky je žádoucí splnit následující opat ení:

x

Na zkoumané ploše je doporueno v co nejvtší mí e minimalizovat zábory terénu a
v maximálním množství zachovat vzrostlou zele na okrajích zájmového území a tím
zachovat co nejvtší prostor k p irozeným migracím spoleenstev organism.

x

P ed jakýmkoliv p ípadným terénním zásahem na lokalit provést prost ednictvím
odborn zpsobilé osoby odchyt a záchranný transfer jedinc dot ených druh
plaz , obojživelník a imag stevlíka Carabus aureus, nejlépe v období duben až
erven bžného kalendá ního roku. Záchranný transfer uvedených zvlášt chránných
druh živoich ze zájmové lokality je žádoucí provést do vhodných biotop v okolí,
p ípadn lze dopl kov vytvo it v rámci kompenzaních opat ení i nkteré biotopy
náhradní (nap . kamenné snosy i zídky v okrajích zájmové lokality, které následn
mohou využít nap . oba druhy ještrek). Není však žádoucí vytvá et takové náhradní
biotopy ve zvýšené mí e (s ohledem na migraní bariéry v okolí a oekávané intenzivní
využití centrální ásti lokality), aby nedocházelo k efektu tzv. ekologických pastí.

x

Vhodnými technickými opat eními a stavebními úpravami budoucích komunikací (nap .
funkními barierami, zábranami, „zelenými“ prchody) zamezit pronikání významných
druh živo ich (zejm. obojživelník a plaz) do prostor dopravních komunikací a
dalších staveb souvisejících s investiním zámrem.

x

Je nutná úzká spolupráce investora a p íslušného orgánu ochrany p írody. Pítomnost
biologického dozoru p i zahájení stavebních nebo jiných úprav v zájmovém území
pomže minimalizovat nutné negativní dopady zámru na stávající biotopy. Biologický
dozor rovnž pop ípad zajistí p ípadné transfery zvlášt chránných taxon organism
nebo jiná kompenzaní opat ení.

x

Kácení devin a zemní práce (skrývky zemin) musí být provádny mimo hnízdní
období pták - tj. mimo dobu 1. 3. až 30. 7. bžného kalendá ního roku.

x

Z dalších opat ení, cílených k obecné ochran p írody je velmi dležitá v asná a vhodná
náhradní výsadba (v p ípad nutnosti kácení souasné zelen) pvodních druh d evin
a zapojení areálu do p irozené zelen.

Krajina a krajinný ráz
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x

Budou zachovány všechny stávající prvky krajinné zelen, které nejsou v kolizi se
zámrem (vzrostlá zele JV od Knínic a p i silnici I/13). Areál zámru bude vhodn
sadovnicky upraven. Sadové úpravy a zejména výsadby vysoké (izolaní) zelen po
obvodu areálu budou provedeny bhem první etapy výstavby v návaznosti na objízdnou
komunikaci, aby do doby dokonení dalších etap došlo již k co nejvtšímu zapojení
zelen.

x

Barvy fasád objekt VTP Nupharo budou využívat p evážn svtlé a tlumené barvy,
p edpokládá se, že na nich bude ve znané mí e uplatnna popínavá a pokryvná zele .

x

Pro minimalizaci možého svtelného zneištní okolní krajiny je žádoucí v navazujících
ízení up esnit požadavky na svítidla ve ejného osvtlení (viz opat ení k ochran
ovzduší) a dále vylouit jakékoliv svtelné efekty (promítání na oblohu apod.).

x

V rámci míst pohledov exponovaných z okolí je žádoucí omezit rzná reklamní za ízení
(pylony apod.) tak, aby nerušily okolní volnou krajinu. Za p ípustné lze považovat
umístní obdobných za ízení nap . poblíž dálnice, ale tak, aby nerušily p i pohledu
z okraje obytné zástavby (p edevším Knínic) – pro ilustraci viz snímky v píloze F.8.

Ochrana zdraví a požární zabezpeení
Vzduchotechnika
x V další fázi projektové p ípravy by ml být kladen draz na to, aby umístní a orientace
tepelných erpadel a chladících agregát, které budou osazeny na st eše každé budovy,
byly navrženy tak, aby se minimalizoval jejich vliv na akustickou situaci v nejbližších
obytných lokalitách. Hluk z tchto za ízení se sice pohybuje v denní dob pod hodnotou
LAeq,8h = 45 dB a je p ekryt hlukem ze silniní dopravy, ale v zájmu minimalizace
dopad na tzv. faktory pohody obyvatel okolního území by bylo vhodné tento p íspvek
minimalizovat vhodným umístním p ípadn zakrytím tchto zdroj hluku.
x V prostupu potrubí požárním p edlem budou osazeny klapky s tepelným spouštním.
Další výbava klapek bude urena v dalších stupních projektové p ípravy. Prostupy VZT
potrubí požárním p edlem budou utsnny v souladu s SN 73 0802 a SN 73 0810.
x Chránné únikové cesty budou vtrány p etlakov samostatnými za ízeními podle
požadavk projektu požární ochrany.
Požární zabezpeení bude podrobn ešeno ve vyšším stupni PD a podle platné
legislativy. Základní technické vybavení požární ochrany bude obsahovat zejména:
Odkou ení objekt bude do st echy.
Vnit ní nástnné hydranty.
Hasící p ístroje.
Hlásie požáru (elektropožární signální signalizace).
Elektroakustické poplachové za ízení.
Dostatený poet únikových východ.
P íjezdové trasy pro p íjezd techniky ke zdolávání požáru.

D.V.

Charakteristika nedostatk
specifikaci vliv

ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly pi

Zámr technologického centra Nupharo Park je posuzován ve stádiu projektové
dokumentace pro územní ízení. Známý zpsob využití objektu dovoluje s p im enou
p esností stanovit vlivy stavby a jejího provozu na životní prost edí. Pro up esnní vliv
stavby na ovzduší, hlukovou situace a ve ejné zdraví byly zpracovány dopl kové studie.
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P i provozu zámru dojde k up esnní produkce odpad a nakládání s nimi.
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POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁMRU
Zámr VTP Nupharo není zpracován ve variantách.

Jedinou srovnávací variantou by tedy byla varianta nulová, která z hlediska trvale
udržitelného rozvoje území je málo p ijatelná. Území je prakticky nevyužitelné pro
zemdlské hospoda ení, zcela nepoužitelné jako lokalita pro bydlení a platný územní plán
obce poítá v budoucnu s využitím lokality práv pro obdobné zámry.
Technologické parky typu posuzovaného VTP Nupharo jsou v souasné dob
považovány za p edpoklad rozvoje vzdlanostní ekonomiky založené na výzkumu, inovacích
a speciálních výrobách s vysokou p idanou hodnotou.

F.

DOPLUJÍCÍ ÚDAJE

Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
jsou souástí p íloh, azených na konci oznámení:
F.1

Mapa širších vztah – situace zámru

F.2

Situace zámru

F.3

Rozptylová studie

F.4

Akustická studie

F.5

Studie posouzení vliv na veejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik

F.6

Biologické pr zkumy

F.7

Fotodokumentace

F.8

Vizualizace zámru (zejména ve vztahu ke krajinnému rázu území)
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VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Oznamovatel, spolenost Nupharo Park a.s., se sídlem Na Malé Šárce 745, Praha 6
– Nebušice, zamýšlí provést zámr Vdecko technický park Nupharo. Jedná se o souhrn
udov, který bude využíván jako vdeckotechnický park (tj. využití pro výzkum, školení,
administrativu, lehkou výrobu, skladování a dále doprovodné funkce stravování a ubytování).
Plocha ešeného území je dle KN 62.654 m2. Zastavná plocha bude 22.306 m2,
zpevnné plochy celkem 19.098 m2. Celková plocha zelen bude init 19.750 m2, 1.500 m2
budou tvo it vodní plochy. V areálu je navrženo celkem projektováno celkem 225
parkovacích stání. Jedná se o zámr podléhající zjiš ovacímu ízení podle zákona o
posuzování vliv na životní prostedí v kompetenci krajského ú adu – v tomto p ípad
Ústeckého kraje.
Pro pot eby tohoto Oznámení byly zpracovány dopl kové przkumy a studie:
Rozptylová studie (P íloha F.3), Hluková studie (P íloha F.4), Posouzení vlivu na ve ejné
zdraví (p íloha F.5) a biologické przkumy (P íloha F.6). V P íloze F.8 je modelován
oekávaný vliv na krajinný ráz území.
Na základ dostupných údaj byly zhodnoceny vlivy na jednotlivé složky životního
prost edí a na lidské zdraví následovn (podrobnji viz kap. D.I).:
Charakter zámru, jeho stavba a provoz do jisté míry ovlivní kvalitu ovzduší, hlukové
pomry na lokalit. Proto byly vypracovány speciální studie, které eší míru intenzity
uvedených vliv. Podle závr tchto studií lze konstatovat, že vliv zámru na ovzduší
bude nevýznamný s nízkou mírou nejistoty hodnocení, vliv zámru na hlukovou situaci
bude jen málo významný s nízkou mírou nejistoty hodnocení.
Rovnž vlivy zámru na další složky prostedí (p du, podzemní a povrchové
vody, horninové prostedí a pírodní zdroje, pípadn krajinný ráz) jsou hodnoceny jako
málo významné s nízkou mírou nejistoty.
Rovnž vlivy na flóru a vegetaci budou zcela nevýznamné, s nízkou mírou nejistoty
hodnocení. Vlivy na faunu jsou hodnoceny jako pevážn málo významné (ojedinle
lokáln až st edn významné) avšak akceptovatelné.
Zámr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek a kulturní památky, na chránná
území, významné krajinné prvky, pírodní parky i lokality soustavy Natura 2000, které
se v bližším okolí zámru ani nevyskytují.
Ze závru hodnocení zdravotních rizik (viz pílohu F.5) vyplývá, že realizací zámru
(tj. p i jeho provozu) nedojde ke zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele okolní zástavby a to
jak z hlediska zneištní ovzduší, tak i z hlediska hlukové expozice. V období výstavby mže
docházet jen ke krátkodobým problematickým imisním situacím zvýšených 24 hodinových
aritmetických prmr obsah suspendovaných ástic frakce PM10 nebo ke krátkodobému
p ekraování hlukových limit v chránném venkovním prostoru. Vliv zámru na veejné
zdraví je hodnocen jako málo významný s nízkou mírou nejistoty hodnocení.
Zámr nem že mít vlivy pesahující státní hranice, nepoítá se ani s významnými
kumulativními úinky zámru (tj. vlivy v kombinaci se zámry okolními).
Projekt VTP Nupharo není zpracován ve variantách. Hodnocená podoba zámru
však vyhovuje požadavk m píslušných právních norem ve všech oblastech ochrany
životního prostedí.
Oekávané vlivy zámru jsou z hlediska životního prost edí pijatelné, p esto jsou
v rámci p edkládaného oznámení zámru navržena další opatení k prevenci, vylouení,
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snížení i eliminaci nep íznivých vliv, mimo jiné z dvodu minimalizace ovlivnní faktor
pohody obyvatel (viz kap. D.IV).

H.

PÍLOHY

H.I. Vyjádení píslušného stavebního úadu k zámru z hlediska územn plánovací
dokumentace
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H.II. Stanovisko orgánu ochrany pírody podle § 45i odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., ve
znní zákona . 218/2004

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1050817)

52

52

VTP NUPHARO

Vdecko technický park NUPHARO

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1050817)

53

Oznámení zámru 12/2011

53

VTP NUPHARO

Vdecko technický park NUPHARO

Oznámení zámru 12/2011

Použité podklady a literatura
BÍNOVÁ L. ET AL. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES R (Územn technický podklad). - SŽP Brno.
BÚ AV (1987): Regionáln fytogeografické lenní SR. 1. Vyd. - Academia Praha.
CULEK M. ET AL. (1996): Biogeografické lenní eské republiky. - ENIGMA Praha.
CZUDEK T. (1972): Geomorfologické lenní SR. Stud. Geogr. fasc. 23. - Geografický ústav SAV Brno.
DEMEK J. ET AL. (1987): Hory a nížiny. Zempisný lexikon SR. - Academia Praha.
DUB O., NMEC J. (1969): Hydrologie, TP 34. - SNTL Praha.
LÖW J. ET AL. (1995): Rukov projektanta místního územního systému ekologické stability. - MŽP R/Doplnk Brno.
MÍCHAL I. ET AL. (1991): Územní zabezpeování ekologické stability - teorie a praxe. - MŽP R Praha.
MÍCHAL I. ET AL (1992): Obnova ekologické stability les. Academia Praha.
MÍSA Z. ET AL. (1983): Geologie SSR, I. díl – eský masiv. - SPN Praha.
NEUHÄUSLOVÁ Z. ET AL. (2001): Mapa potenciální p irozené vegetace eské republiky. Mapa a textová ást. Academia Praha.
ODUM E.P. (1977): Základy ekologie. Academia Praha 1977
OLMER M. ET . KESSL J. (1991): Hydrogeologické rajóny. - VÚV Praha.
QUITT E. (1971): Klimatické oblasti eskoslovenska. Stud. Geogr. fasc. 16. - Geografický ústav SAV Brno.
QUITT E. (1975): Soubor map fyzickogeografické regionalizace SR. Klimatické oblasti SR 1:500 000. Geografický ústav SAV Brno.
SMETANA R.: Centrum obchodních služeb Knínice. Rozptylová studie. Liberec 05/2008.
SMETANA R.: CPI Park Ž árek. Rozptylová studie. Liberec 12/2007.
VLEK V. ET AL. (1984): Vodní toky a nádrže. Zempisný lexikon SR. - Academia Praha.

Dílí informace a podklady z archív a internetových stránek organizací a firem:
Internet:
ESKÝ STATISTICKÝ ÚAD (www.czso.cz)
ESKÝ ÚAD ZEMMICKÝ A KATASTRÁLNÍ (WWW.CUZK.CZ)
INTERNETOVÝ PORTÁL MSTA A OBCE ONLINE (WWW.mesta.obce.cz)
PORTÁL VEEJNÉ SPRÁVY R

(geoportal.cenia.cz)

GeoVision s.r.o., Praha (akce 1050817)

54

54

VTP NUPHARO

55

55

56

VTP NUPHARO

57



    

VTP NUPHARO

VTP NUPHARO
Příloha F3

NUPHARO PARK
Žďárek, Libouchec

Rozptylová studie

Spolupráce:

Mgr. Radomír Smetana
(držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č. osvědčení
2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne 7.7.2008 rozhodnutím MŽP
č.j. 2187/820/08/DK do 30. 6. 2013)
Ondřej Dlabola

Datum:

5. 12. 2011

Zakázka číslo:

11/1105

Zpracoval:

Počet stran:

33

Výtisk číslo:

EkoMod, Gagarinova 779, 460 07 Liberec 7, kancelář Nová 332, Liberec 10

58

Tel: 484 840 205, 604 738 166, e-mail: ekomod@seznam.cz

VTP NUPHARO

NUPHARO Park Žďárek – rozptylová studie

EkoMod

Obsah
1.

ÚVOD ................................................................................................................... 3

2.

VSTUPNÍ ÚDAJE ................................................................................................. 3

2.1

Stručný popis záměru ........................................................................................................... 3

2.2

Provozní doba ....................................................................................................................... 4

2.3

Další záměry v lokalitě .......................................................................................................... 5

2.4
Emisní charakteristika zdroje – NUPHARO Park ............................................................... 7
2.4.1 Spalovací zdroj ................................................................................................................... 7
2.4.2 Automobilová doprava........................................................................................................ 8
2.4.3 Emisní faktory a emisní charakteristiky silničního provozu .................................................. 8
2.5

CPI Park Žďárek.................................................................................................................. 9

2.6

Centrum obchodních služeb Knínice ...................................................................................10

2.7
Charakteristika oblasti.........................................................................................................11
2.7.1 Klimatické podmínky .........................................................................................................11
2.7.2 Současná imisní situace v lokalitě ......................................................................................12

3.

METODIKA VÝPOČTU ...................................................................................... 15

3.1

Použitý model .......................................................................................................................15

3.2

Referenční body ...................................................................................................................15

3.3

Imisní limity .........................................................................................................................17

4.

HODNOCENÍ ROZPTYLU ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK ...................................... 17

4.1

Oxid dusičitý NO2 ................................................................................................................17

4.2

Oxid uhelnatý CO ................................................................................................................18

4.3

Benzen ..................................................................................................................................18

4.4

Tuhé znečišťující látky .........................................................................................................18

4.5

Imisní příspěvek automobilové dopravy ..............................................................................18

4.6

Kumulace vlivů záměrů v lokalitě ........................................................................................19

5.

ZÁVĚRY ............................................................................................................. 21

6.

PODKLADY ....................................................................................................... 22

59

2

VTP NUPHARO

NUPHARO Park Žďárek – rozptylová studie

1.

EkoMod

Úvod

Záměrem investora – společnosti Žďárek, s.r.o. Praha – je výstavba vědeckotechnického parku,
nazvaného NUPHARO PARK (centrum inovace čistých technologií, living lab a technologický
park) v areálu v k.ú. Knínice u Libouchce. Vědeckotechnický park bude využíván pro výzkum,
školení, administrativu, skladování a dále doprovodné funkce stravování a ubytování.
Zdrojem tepla pro objekty parku bude spalování zemního plynu v kotelnách umístěných v jednotlivých objektech.
V rozptylové studii je hodnocen rozptyl znečišťujících látek ze spalování zemního plynu, to je
oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého. Toto hodnocení je doplněno hodnocením látek emitovaných automobilovou dopravou, to je kromě již uvedených látek také tuhých znečišťujících látek
a benzenu.
Výstavba parku je navržena ve třech fázích (3. fáze je předpokládána jako rezerva). Rozptylová
studie byla zpracována pro koncový stav realizace záměru, to je včetně 3. etapy.
Pro jmenované škodliviny byly napočítány izoliniové mapy krátkodobých maximálních koncentrací a průměrných ročních koncentrací. Pro několik referenčních bodů, charakterizujících nejbližší obytné lokality, byly napočítány kompletní charakteristiky znečištění ovzduší pro všechny
sledované polutanty. Výsledné imisní koncentrace jsou porovnány s platnými imisními limity.
V současné době jsou v lokalitě projektovány další dva záměry: jižně od silnice I/13 byl v roce
2008 plánován záměr CPI Park Žďárek, který v roce 2008 prošel zjišťovacím řízením a dále
nebude posuzován. Stavba neprobíhá, jelikož zde MŽP v roce 2010 zrušilo souhlas s vynětím
pozemků ze ZPF. Další záměr z roku 2009 je akce Centrum obchodních služeb Knínice. Obchodní centrum nebude pravděpodobně z finančních důvodů v nejbližším období realizováno.
Předkládaná rozptylová studie hodnotí kromě vlivu vlastního posuzovaného záměru NUPHARO Park na imisní situaci v území také souhrnný vliv všech uvedených záměrů.
Tato studie byla zpracována jako podklad pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí na
objednávku společnosti Geovision s.r.o. Praha.

2.

Vstupní údaje

2.1 Stručný popis záměru
Prostor pro výstavbu technologického parku se nalézá mezi obcemi Žďárek a Knínice. Plocha
má přibližně podélný lichoběžníkový tvar, je omezena dálnicí D8 na severozápadě, komunikací
I/13 na jihovýchodě, komunikací II/528 na Knínici na severovýchodě a na jižní straně je ohraničena stopou bývalé silnici I/13, která je nyní přesunuta do nové polohy.
Nejbližší obci je Žďárek vzdálen cca 0,5 km, dále přes přejezd nad dálnicí je obec Knínice vzdálená cca 1km.
Funkční využití vědeckého a technologického parku je následující: centrum pro transfer technologií (školicí prostory, konferenční prostory, ubytování, stravování, správa areálu), inkubátor
(recepční část, výstavní pavilon, výstava prototypů, kancelářská část, dílny a modelárny), technologický park.
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Tyto funkce budou umístěny do jednotlivých stavebních objektů. Areál bude realizován v jednotlivých etapách, podle stavebních objektů, do kterých jsou uvedené funkce umístěny.
I.

Podpůrné funkce:
1. Vzdělávací a konferenční centrum – objekt 1
2. Konstrukční a technolog. prototypy – objekt 2
3. Ubytování – objekty 4 (objekt 4.1, objekt 4.2)
II. Centrum pro transfer technologií – objekt 3
III. Podnikový inkubátor – objekty 5 a 6
IV. Technologický park – objekty 7 až 12
Na komunikaci vyššího řádu bude areál technologického parku dopravně napojen ze
severovýchodní strany, a to výjezdem na komunikaci II/528. Odtud bude hlavní doprava směřovat na křižovatku silnic II/528 s I/13.
V areálu je navrženo 206 parkovacích stání.
Vytápění parku bude zajištěno z plynových kotlu umístěných v jednotlivých objektech. Maximální potřeba plynu bude 392 m3/hod, roční spotřeba plynu bude 284 tis. m3.

2.2 Provozní doba
Pracovní doba v areálu je standardně uvažována v rozpětí od 8.00 do 20.00 ve všední den. Během pracovní doby musí být v plném provozu veškerá technologická zařízení zajištující vnitřní
prostředí budov a dále zařízení umožňující provoz prostoru uživatelů.

Obr.č. 1 NUPHARO Park – umístění záměru (zdroj: www.mapy.cz)

61

4

VTP NUPHARO

NUPHARO Park Žďárek – rozptylová studie

EkoMod

Obr.č. 2 NUPHARO Park – situace (bez měřítka) (zdroj: A.D.N.S. production, s.r.o., Praha)

2.3 Další záměry v lokalitě
V současné době jsou v lokalitě připravovány dva další záměru – jedná se o logistický areál CPI
Park Žďárek v prostoru západně od silnice I/13 a severně od obce Žďárek, a dále o Centrum
obchodních služeb Knínice navržené v prostoru západně od silnice I/13 pod dálničním mostem.
Oba záměry jsou ve fázi projektové přípravy, k jejich realizaci zatím nedošlo. V případě obou
záměrů, pokud budou realizovány v navrženém rozsahu, bude vliv na imisní situaci v území
vyšší, než bude vliv posuzovaného NUPHARO Parku, především vzhledem k rozsahu očekávané automobilové dopravy generované jednotlivými záměry. Oba záměry jsou navržené také
ve větší blízkosti nejbližších obcí – CPI Park by bezprostředně sousedil s obcí Žďárek, obchodní centrum s obcí Knínice.
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2.4 Emisní charakteristika zdroje – NUPHARO Park
Jediným stacionárním zdrojem budou jednotlivé kotelny na zemní plyn s celkovým instalovaným
tepelným výkonem 3 020 kW.

2.4.1 Spalovací zdroj
Všechny plynové kotle budou navrženy na splnění max. hranice emisí: 48 mg/kWh pro NOx a 5
mg/kWh pro CO.
Pro potřebu rozptylové studie byly použity emisní hodnoty na úrovni emisních limitů pro střední spalovací zdroj spalující zemní plyn, to je pro NOx 200 mg/m3, CO 100 mg/m3. Emisní limit
je vztažen k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %.
Tabulka 1 Přehled spalovacích zdrojů v areálu technologického parku
Budova

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
celkem

tepelný
výkon
kW
370
170
75
140
305
375
280
240
250
270
195
350
3 020

spotřeba ZP
maximální
roční
3
m /hod
m3/rok
48
23 000
22
33 000
10
7 000
18
29 000
40
25 000
48
32 000
38
25 000
30
20 000
32
21 000
36
24 000
26
17 000
44
29 000
392
284 000

hm. tok emisí
NOx
CO
g/s
g/s
0,0328
0,0164
0,0150
0,0075
0,0068
0,0034
0,0122
0,0061
0,0272
0,0136
0,0328
0,0164
0,0260
0,0130
0,0204
0,0102
0,0218
0,0109
0,0246
0,0123
0,0178
0,0089
0,0300
0,0150
-

obj. tok
spalin
m3/s
0,164
0,075
0,034
0,061
0,136
0,164
0,130
0,102
0,109
0,123
0,089
0,150
-

Výška komína byla uvažována 1 m nad střechu příslušného objektu. Průměr komína byl stanoven tak, aby rychlost spalin v ústí komína nepřekročila rychlost 10 m/s.
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2.4.2 Automobilová doprava
Intenzita obslužné dopravy byla stanovena podle návrhu Technických podmínek – Metody prognózování intenzit generované dopravy [6].
Kategorie území:

území průmyslu a výroby (P).

Specifikace území: provozy malého a středního podnikání (P1) (viz účelové a pronajímatelné
objekty, mj. tzv. „řemeslné parky“ nebo „průmyslové a technologické parky“).
Intenzita individuální automobilové dopravy (IAD) (počet vozidel na vjezdu) vztažená na 100
1,5 – 2,5 osobní, 0,2 – 0,6 nákladní.
m2 zastavěné plochy:
Snížení sdílenou dopravou:

0 %.

Snížení přetaženou dopravou:

0 %.
22 110 m2.

Zastavěná plocha:

Tabulka 2 Intenzita generované dopravy
Druh vozidla

počet vozidel
voz/den
442
44

OA
NA

počet průjezdů
voz/den
884
88

Pro stanovení intenzity generované dopravy byly vzhledem k charakteru záměru použity násle2 OA, 0,2 NA.
dující hodnoty intenzity vztažené na 100 m2 zastavěné plochy:

2.4.3 Emisní faktory a emisní charakteristiky silničního provozu
Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2012 byl použit
program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.06 (nadstavba programu
MEFA 02 publikovaného jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP
č.10/2002). Na komunikacích v areálu parku je předpokládána rychlost dopravy 40 km/h, na
parkovištích 5 km/h.
Tabulka 3 Emisní faktory automobilové dopravy – rok 2012 [g/km/vozidlo]
Druh vozidla
OA

NA

65

rychlost
[km/h]
90
40
5
90
40
5

NOx

CO

PM10

benzen

1,7158
1,3470
1,2419
14,0470
15,8750
76,0946

1,1181
1,3571
6,5101
8,7368
11,7221
60,5608

0,0258
0,0247
0,0816
0,8531
1,2415
6,7127

0,0289
0,0498
0,1961
0,0265
0,0452
0,2542
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Každá vnitřní komunikace v ploše technologického parku byla rozdělena na úseky délky cca 10
m a pro ně stanovena emisní vydatnost podle emisních faktorů pro rychlost 40 km/h.
Emisní vydatnost parkovacích ploch byla stanovena z průměrné délky pojezdu 100 m a rychlosti jízdy 5 km/h. Do hodnoty emisí byla zahrnuta i hodnota emisí ze studených startů.
Tabulka 4 Celková emisní vydatnost parkovacích ploch [g/s]
Plocha
parkoviště v areálu

NOx
0,030592

CO
0,015125

PM10
0,001017

benzen
0,000238

2.5 CPI Park Žďárek
Nový logistický areál CPI Park Žďárek bude sloužit pro příjem zboží, jeho skladování včetně
manipulace a kompletace před odvozem k finálním odběratelům. V případě požadavků budoucích klientů se může uvažovat i s možností využití hal pro lehkou nerušící výrobu.
V areálu bude umístěno 12 hal označených A – L a několik menších objektů. Vytápění objektů
bude řešeno vlastními plynovými spotřebič. Jako topné médium bude použit zemní plyn.
Každá skladová hala bude mít vlastní plynovou kotelnu, která bude zajišťovat vytápění administrativní části. Temperování skladových hal bude řešeno černými infrazářiči.
Celkový instalovaný výkon kotelen bude 1 140 kW, celkový instalovaný výkon infrazářičů (170
ks) bude 8 330 kW.
Předpokládaná maximální hodinová spotřeba zemního plynu bude 2 022 m3/hod. Roční spotřeba zemního plynu bude činit 1 790 tis. m3.
Předpokládaný maximální objem nákladní dopravy do areálu CPI Park je 1500 nákladních automobilů za 24 hodin.
Odhad budoucí osobní automobilové dopravy vychází z navrženého počtu parkovacích stání u
jednotlivých hal a z počtu zaměstnanců v administrativě a v halách. Při trojsměnném provozu se
předpokládá obměna vozidel na konci a začátku směny.
Maximální počet osobních automobilů, který se vystřídá na parkovacích místech v areále vychází z předpokladu, že do areálu může vjet k parkování pouze tolik aut, kolik je volných parkovacích míst.
Pokud zaměstnanci na 3. směnu přijedou 250 automobily (2 osoby v jednom OA), pak na 1.
směnu může přijet pouze 385 OA atd. Z toho vychází celkový počet osobních automobilů, které se vymění na parkovacích místech 1770 OA/24 h.
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2.6 Centrum obchodních služeb Knínice
Záměrem je vybudování obchodního domu, přilehlých parkovišť a spojujících komunikací. Provoz záměru je předpokládán pouze v denní době – tj. mezi 8. (resp. 9.) a 22. hodinou. Na celé
ploše nebude probíhat žádná průmyslová výroba.
Vytápění bude řešeno dvěma plynovými kotelnami o celkovém výkonu 4 000 kW. Maximální
spotřeba zemního plynu bude 472 m3/hod. Odhad roční spotřeby zemního plynu je 824 tis. m3.
Podle sdělení investora se předpokládá příjezd 2 457 OA, to je 4 914 průjezdů OA po příjezdových komunikacích. V COS budou 4 parkoviště s celkovým počtem stání 1950 stání. U COS
budou vybudována tři venkovní parkoviště s celkovou kapacitou 1 461 míst, pod objektem
bude kryté parkoviště s kapacitou 489 stání.
Zásobování bude denně zajišťovat cca 38 NA, z toho 8 kamionů. Dále budou z hlediska zásobování přijíždět a odjíždět malá auta do 8 t a to v počtu 10 ks denně, dále bude přijíždět cca 20
malých dodávkových aut do 3,5 t.
Příjezd veškerých aut je ze silnice I/13, ze které je pozemek napojen pomocí plánované okružní
křižovatky. Tato silnice I/13 je po 900 m napojena na dálnici D8 Ústí n.L. – Drážďany. Předpokládá se, že z této dálnice bude přijíždět cca 90% veškerých aut.
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2.7 Charakteristika oblasti
2.7.1

Klimatické podmínky

Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice, prezentována v tabulce 5.
Převládající směr větru je západní a severozápadní (19 %), díle pak východní (9 %) a jihozápadní (7 %). Ostatní směry jsou méně četné a jsou rozloženy celkem rovnoměrně od 2 % jižního a severního do 4 % severovýchodního směru.
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá cca 63,8 %.
Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému přízemnímu znečištění z blízkých komínů, je zastoupena pouze 3,5 %, a to mimo hlavní topné období. Špatné rozptylové podmínky
(tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým výskytem inverzních situací) lze očekávat téměř po třetinu roční doby (32,7 %).
Tabulka 5 Odhad větrné růžice ve výšce 10 m nad terénem

Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně:
I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba
volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce.
Maximální rychlost větru 2 m/s.
II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena
inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v
průběhu celého roku.
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, kdy nepanuje významně sluneční svit.
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Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.
V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která
může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek.
Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.
Zastoupení jednotlivých směrů větru je značně nerovnoměrné. Nejčastější jsou větry západního
směru (JZ 15%, Z 13%, JZ 14%), což odpovídá morfologii terénu v oblasti. Nejméně četné
větry přicházejí od Ještědsko-kozákovského hřbetu, tzn. S (9%), SV (8%) a V (5%), a také vítr
J (3%).

2.7.2 Současná imisní situace v lokalitě
Imisní pozadí obecně znečišťujících látek je v regionu zjišťováno nejblíže ve stanici ČHMÚ
v Ústí n.L.-Kočkově. Benzen je sledován na stanici KHS v Ústí n.L.-město. Tato hodnota je
pro posuzovanou lokalitu pouze orientační.
Tabulka 6 Výsledky měření imisí v roce 2009 a 2010 [μg/m3]
NO2
hodinové hodnoty

denní hodnoty

roční hodnota

maximální
19. MV
98% kvantil
maximální
36. MV
98% kvantil
průměr

2009
79,6
60,8
46,5
14,0

PM10
2010
89,7
69,1
50,3
14,0

2009
144,7
39,0
65,0
23,1

benzen
8hodinové hodnoty
denní hodnoty
roční hodnota

maximální
maximální
98% kvantil
průměr

2009
1406,3
335,3

2010
141,7
46,5
84,0
24,4
benzen

2010
1244,6
342,2

2009
10,6
5,8
1,6

2010
7,0
5,8
1,6

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2009, 2010 - Souhrnný roční tabelární přehled , Internetová stránka ČHMÚ Praha

Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2010 leží posuzovaná lokalita v území s koncentracemi:
NO2
benzen

13 – 26 μg/m3,
≤ 2 μg/m3.

roční
roční

Pro posouzení imisního pozadí PM10 v lokalitě byly použity detailní imisní mapy, pořízené
ČHMÚ, pracoviště Kočkov (obr.č. 3 a 4).
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Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP není obec Libouchec (včetně Knínice a Žďárku) na
základě dat z roku 2009 zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Obr.č. 4 Pole 36. maximální 24hodinové koncentrace PM10 – rok 2009,2010
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Obr.č. 5 Pole roční průměrné koncentrace PM10 – rok 2009,2010
Podle imisních map je 36. maximální roční koncentrace nižší než 50 μg/m3, leří v pásmu koncentrací 30 – 50 μg/m3.
Průměrné roční koncentrace leží v pásmu 20 – 30 μg/m3 a jsou maximálně na úrovni 75 % ročního limitu.
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Metodika výpočtu

3.1 Použitý model
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ [3], platné od roku
1998 a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z
kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin vychází
z Gaussova normálního rozdělení v trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění vzduchu
převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.
Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční
průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení zvolených
hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při
výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability atmosféry.
Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek. Pro CO provádí výpočet 8mi hodinových průměrných koncentrací
a pro SO2 a PM10 umožňuje výpočet 24hodinových koncentrací. V souladu s platnou legislativou zajišťuje výpočet imisních koncentrací NO2 a PM10.
Zpracovatel rozptylové studie je držitelem licence programu SYMOS97v2003, verze 6.0.

3.2 Referenční body
Jako podklady pro hodnocení imisní situace v okolí posuzovaných zdrojů byly provedeny výpočty imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě o rozměrech 2800 x 2000 m se stranou čtverce 50 m. Vypočítané imisní koncentrace škodlivin jsou obsaženy v tabulkách, které
zde nejsou vzhledem ke svému rozsahu prezentovány, ale jsou k dispozici u autora studie. Vypočítané hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě s krokem 20 metrů metodou nejmenší
křivosti a z nich pak sestrojeny izoliniové mapy maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací sledovaných polutantů.
Pro podrobnější zhodnocení situace byly napočteny úplné výsledky imisního zatížení v několika
referenčních bodech, uvedených v následujícím seznamu a vyznačených na obr.č .6.
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U budov byly počítány koncentrace v nejnepříznivějším místě na fasádě přilehlé ke zdrojům
znečištění, v ostatních bodech byly počítány přízemní koncentrace. Výsledky jsou prezentovány
v tabulkách T1 –T4 v příloze.
Referenční body:
1. Knínice č.p. 8
2. Knínice č.p. 5
3. Žďárek č.p. 14

4. Žďárek č.p. 48
5. Žďár č.p. 58

Obr.č. 6 Referenční body
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3.3 Imisní limity
Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity nařízením vlády č. 597/2006 Sb.
[4].
Tabulka 6 Hodnoty imisních limitů pro vybrané látky platné k 1. 1. 2010
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid uhelnatý
PM10
benzen
1)

4.

doba průměrování

imisní limit/přípustná četnost
překročení za kalendářní rok

1 hodina

200 g/m3 / 18

1 kalendářní rok

40 g/m3
10 mg/m3

8 h 1)
24 hodin

50 g/m3 / 35

1 kalendářní rok

40 g/m3

1 kalendářní rok

5 g/m3

maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

Hodnocení rozptylu znečišťujících látek

Příspěvek spalovacích zdrojů a automobilové dopravy v ploše technologického parku k imisní
situaci okolí je prezentován na izoliniových mapách na obr. č. 7 až 12 v příloze. Podrobné výsledky výpočtu pro zvolené referenční body jsou v tabulkách T1 až T4 v příloze. Hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací k imisní situaci v lokalitě.

4.1 Oxid dusičitý NO2
Dominantním zdrojem oxidu dusičitého budou spalovací zdroje v areálu technologického parku. Vzhledem k užitému palivu (zemní plyn) budou imisní příspěvky uvedených zdrojů nevýznamné, i když byl výpočet proveden pro emise na úrovni emisního limitu NOx pro střední spalovací zdroje, to je 200 mg/m3.
Skutečné emisní koncentrace NOx budou výrazně nižší, navrženy jsou kotle splňující emisní
hodnotu 48 mg/kWh, to je do 40 mg/m3.
Maximální hodinové koncentrace lze očekávat ve vyšších polohách severně od areálu, kde se
v podélné ose parku budou načítat příspěvky jednotlivých zdrojů. Zde mohou hodinové koncentrace NO2 překročit hodnotu 6 g/m3. Koncentrace přes 1 g/m3 vytvoří pás ve svahu nad
parkem směrem k obci Knínice, která bude téměř celá ležet v tomto pásu. U nejbližších obytných objektů lze očekávat koncentrace kolem 2 g/m3 (v ref. bodu 1 2,05 g/m3). V obci Žďárek a Žďár, ležících v nižších výškách pod úrovní technologického parku se nejvyšší očekávané
koncentrace budou pohybovat kolem 1 g/m3. Všechny hodnoty imisních koncentrací v obytné
zástavbě se pohybují maximálně kolem 1 % imisního limitu.
Průměrné roční imisní koncentrace NO2 budou vzhledem k nízkému ročnímu využití spalovacích zdrojů i v součtu s emisemi z generované automobilové dopravy téměř zanedbatelné. Kon-
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centrace do 0,1 g/m3 v nejbližším okolí areálu a maximálně 0,01 g/m3 v nejbližší obytné zástavbě jsou maximálně na úrovni 0,25 % ročního imisního limitu.

4.2 Oxid uhelnatý CO
Oxid uhelnatý představuje vzhledem k vysokému imisnímu limitu z hlediska dodržení tohoto
limitu nejméně problematickou znečišťující látku. I při emisních koncentracích na úrovni emisního limitu (skutečné emisní koncentrace budou v jednotkách mg/m3) se budou pohybovat
krátkodobé koncentrace CO v nejexponovanějších místech v blízkosti areálu kolem 20 g/m3,
to je kolem 2‰ imisního limitu.
V nejbližší obytné zástavbě budou očekávané osmihodinové koncentrace do 5,5 g/m3.

4.3 Benzen
Zdrojem benzenu budou emise z provozu generované dopravy na parkovacích plochách a na
vnitřních komunikacích v areálu technologického parku.
Průměrné roční koncentrace benzenu (imisní limit 5 g/m3) se budou pohybovat v areálu závodu v tisícinách g/m3, v nejbližší obytné zástavbě budou výrazně nižší. Hodnoty ve zlomcích
procenta imisního limitu představují zanedbatelné navýšení stávajícího imisního pozadí, které je
v lokalitě výrazně ovlivněno automobilovým provozem po dálnici D8.

4.4 Tuhé znečišťující látky
Z hlediska současného stavu prašnosti v území představují tuhé znečišťující látky nejproblematičtější polutant. Vzhledem k intenzivní dopravě po dálnici D8 a celkovému imisnímu pozadí
v území lze očekávat, že dochází v lokalitě k více než povolenému počtu 35 překročení denního
limitu pro PM10 50 g/m3.
Dopravu generovanou provozem technologického parku představují převážně osobní automobily. Emise TZL jsou proto vzhledem k nízkým emisním faktorům osobních automobilů nízké.
Tomu odpovídají i očekávané imisní příspěvky této dopravy. Denní koncentrace PM 10 překročí
hodnotu 0,1 g/m3 pouze v blízkém okolí parku. V obytné zástavbě blízkých obcí budou denní
koncentrace nižší. Nejvyšší hodnota očekávaná v obci Žďárek (ref. bod 3 – 0,031 g/m3) bude
na úrovni zlomku procenta imisního limitu.
Tyto příspěvky ovlivní stávající imisní situaci v lokalitě zcela zanedbatelným způsobem.
Roční imisní koncentrace se budou pohybovat maximálně v desetinách g/m3 a budou zanedbatelné.

4.5

Imisní příspěvek automobilové dopravy

Veškerá automobilová doprava bude vedena po silnici II/528 na křižovatku se silnicí I/13. Po ní
pak bude pokračovat buď ve směru do Děčína, nebo ve směru do Teplic nebo na dálnici D8.
Část dopravy, především osobní, může pokračovat po silnici II/258 do Ústí nad Labem.
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty imisních příspěvků generované automobilové dopravy v nejméně příznivém případě, že by veškerá generovaná doprava byla vedena jedním směrem. Výpočet byl proveden pro body v okolí komunikací ve vzdálenosti 10 m od osy komunikace. Výsledné hodnoty imisních příspěvků jsou porovnány s hodnotami imisních limitů.
Tabulka 7 Koncentrace zneč. látek v okolí příjezd. komunikací (10 m od osy silnice)
Znečišťující
látka
NO2
CO
PM10
benzen

parametr
hodinová
roční
8 hodin
24 hodin
roční
roční

imisní příspěvek
[μg/m3]
4,95
0,246
19,88
1,17
0,089
0,016

podíl imisního
limitu [%]
2,5
0,62
0,20
2,3
0,22
0,32

Imisní příspěvek generované dopravy se i nejnepříznivějším případu, že doprava bude vedena
jediným příjezdovým směrem, pohybuje u ročních koncentrací jednotlivých látek maximálně
v desetinách procenta příslušných imisních limitů, v případě krátkodobých koncentrací do 2,5
% imisního limitu a nepředstavuje významný příspěvek k celkové imisní situaci v lokalitě.

4.6 Kumulace vlivů záměrů v lokalitě
V této kapitole je posouzen souhrnný vliv všech záměrů v lokalitě (pokud by byly realizovány)
na imisní situaci v území a posouzení podílu jednotlivých záměrů na celkovém imisním přitížení.
Kromě záměru NUPHARO Park (NP) je hodnocen také vliv CPI Parku Žďárek (CPI) a Centrum obchodních služeb Knínice (COS).
V následujících tabulkách jsou porovnány příspěvky všech tří záměrů. V případě krátkodobých
koncentrací (denní koncentrace PM10 a hodinové koncentrace NO2) není korektní sčítat příspěvky jednotlivých zdrojů v místech příjmu. Maximální koncentrace jsou v konkrétních místech dosahovány obecně za rozdílných meteorologických situací, především při rozdílném směru větru. Pokud jsou pro účely posouzení podílu jednotlivého zdroje v této studii tyto koncentrace sečteny, představuje výsledek horní odhad celkového imisního příspěvku, skutečné maximální očekávané koncentrace ze všech tří zdrojů (záměrů) budou vzhledem k jejich umístění
vůči posuzovaným referenčním bodům vždy nižší.
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Tabulka 8 Imisní příspěvky PM10
Ref.
bod

1
2
3
4
5

maximální 24hod. koncentrace
NP
CPI
COS
podíl
NP
%
g/m3
0,028
3,9
0,0004
0,71
0,020
3,2
0,0004
0,62
0,031
6,8
0,0003
0,45
0,017
6,9
0,0002
0,25
0,023
11,8
0,0001
0,19

průměrná roční koncentrace
NP
CPI
COS
podíl
NP
%
g/m3
0,0007
0,08
<0,0001
0,88
0,0006
0,09
<0,0001
0,67
0,0012
0,52
<0,0001
0,23
0,0005
0,34
<0,0001
0,15
0,0004
0,35
<0,0001
0,11

Dominantním zdrojem emisí tuhých látek z posuzovaných zdrojů bude CPI Park. Je to dáno
tím, že tento záměr bude generovat velký objem nákladní dopravy, která je v případě posuzovaných záměrů, kde bude vytápění zajišťováno zemním plynem, hlavním zdrojem emisí tuhých
látek. Osobní automobilová doprava, především v případě COS Knínice, je ve srovnání s nákladní dopravu nevýznamným zdrojem těchto látek. Podíl NUPHARO Parku na celkovém
imisním přitížení lokality je v případě PM10 pod hodnotou 1 %.
Vzhledem k současné imisní situaci v lokalitě, kdy se 36. nejvyšší denní koncentrace pohybuje
mezi 30-50 g/m3, může imisní příspěvek záměru CPI Park způsobit v některých místech překročení hodnoty 50 g/m3, ale pravděpodobnost tohoto případu bude, jak již bylo konstatováno v rozptylové studii pro tento záměr, minimální. Imisní příspěvek NUPHARO Parku je však
v případě imisních koncentrací PM10 zcela zanedbatelný.
Tabulka 9 Imisní příspěvky NO2
Ref.
bod

1
2
3
4
5

maximální hodinová koncentrace
NP
CPI
COS
podíl
NP
3
%
g/m
2,1
1,7
1,2
0,8
1,0

9,5
7,9
16,2
13,7
22,9

4,3
4,2
0,7
0,5
0,5

13,2
12,3
6,6
5,3
4,1

průměrná roční koncentrace
NP
CPI
COS
podíl
NP
3
%
g/m
0,008
0,004
0,011
0,006
0,005

0,14
0,13
0,95
0,72
0,68

0,018
0,014
0,003
0,004
0,005

4,8
2,7
1,1
0,8
0,7

Zdrojem emisí NOx a tím imisních příspěvků NO2 bude především spalování zemního plynu při
vytápění jednotlivých objektů. Dominantním zdrojem emisí oxidů dusíku bude vzhledem k instalovanému výkonu CPI Park Žďárek. Podíl NUPHARO Parku se v případě krátkodobých
koncentrací bude v obci Knínice (vzhledem k vyšší nadmořské výšce) pohybovat kolem 13 %,
ve Žďárku maximálně do 7 %. Roční koncentrace budou na úrovni maximálně 5 % celkového
imisního přitížení posuzovaných záměrů.
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Tabulka 10 Imisní příspěvky benzenu
Ref.
bod
1
2
3
4
5

průměrná roční koncentrace
NP
CPI
COS
podíl NP
3
%
g/m
0,00017
0,003
0,00025
5,0
0,00010
0,003
0,00022
3,0
0,00027
0,025
0,00012
1,1
0,00012
0,017
0,00010
0,7
0,00010
0,014
0,00009
0,7

Zdrojem emisí benzenu bude automobilová doprava. Vzhledem k objemu generované nákladní
dopravy záměrem CPI Park Žďárek bude dominantním zdrojem emisí tento záměr. Podíl
NUPHARO Parku ne celkovém imisním přitížení benzenem bude v jednotkách procent v obci
Knínice a do 1,1 % v obci Žďárek.
Souhrnně lze konstatovat, že dominantním přispěvatelem k imisní situaci v lokalitě bude záměr
CPI Park Žďárek. Příspěvek NUPHARO Parku bude nevýznamný, především v případě tuhých
znečišťujících látek, kdy se podíl na celkovém znečištění PM10 bude pohybovat pod 1 %.

5.

Závěry

Posuzovaný záměr, vědecký a technologický park NUPHARO Park, přinese do území nové
zdroje emisí – spalovací zdroje zajišťující dodávku tepla pro jednotlivé objekty parku a novou
automobilovou dopravu.
V kotelnách objektů bude spalován zemní plyn, celkový instalovaný výkon všech zdrojů bude
cca 3 MW. Navrženy jsou zdroje s emisními hodnotami výrazně nižšími, než jsou emisní limity.
Objem generované dopravy nebude ve srovnání se současnou dopravou v lokalitě významný,
vzhledem k charakteru záměru se bude jednat převážně o osobní automobilovou dopravu.
Celkový imisní příspěvek všech zdrojů nového záměru – spalovacích zdrojů a nové dopravy –
nebude významný, bude se pohybovat maximálně v prvních jednotkách procent příslušných
imisních limitů. V nejbližší obytné zástavbě dosáhnou imisní příspěvky jen výjimečně (v případě
hodinových koncentrací NO2) hodnoty 1 % imisního limitu.
V současné době jsou v lokalitě připravovány dva další záměry, dosud však nebyla zahájena
jejich výstavba. Především vliv záměru CPI Park Žďárek je vzhledem k většímu objemu generované automobilové dopravy a většímu plánovanému tepelnému výkonu spalovacích zařízení
výrazně vyšší, navíc jsou oba záměry umístěny u obytné zástavby nejbližších obcí.
I když případná realizace obou dalších těchto záměrů zhorší imisní situaci v území, vliv navrženého technologického parku na imisní situaci bude nevýznamný a lze doporučit vydání souhlasného stanoviska k žádosti o umístění stavby.
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[5] Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Souhrnný roční tabelární přehled 2010. Internetová stránka ČHMÚ Praha.
[6] Metody prognózy intenzit generované dopravy. Technické podmínky – návrh. EDIP
s.r.o., Liberec 2009.
[7] Smetana R.: Centrum obchodních služeb Knínice. Rozptylová studie. Liberec 05/2008.
[8] Smetana R.: CPI Park Žďárek. Rozptylová studie. Liberec 12/2007.
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1. Úvod
Záměrem investora – společnosti Žďárek, s.r.o. Praha – je výstavba vědeckotechnického parku, nazvaného NUPHARO Park (centrum inovace čistých technologií, living lab a
technologický park) v areálu v k.ú. Knínice u Libouchce. Vědeckotechnický park bude využíván pro výzkum, školení, administrativu, skladování a dále doprovodné funkce stravování a
ubytování.
Předkládaná hluková studie posuzuje hlukové poměry v dotčeném území po realizaci záměru a
hodnotí ovlivnění nejbližší obytné zástavby novými zdroji hluku, které zde budou působit po
výstavbě a zprovoznění technologického parku a hodnotí vliv generované automobilové dopravy na akustickou situaci v okolí příjezdových komunikací.
V současné době jsou v lokalitě projektovány další dva záměry: jižně od silnice I/13 byl v roce
2008 plánován záměr CPI Park Žďárek, který v roce 2008 prošel zjišťovacím řízením a dále
nebude posuzován. Stavba neprobíhá, jelikož zde MŽP v roce 2010 zrušilo souhlas s vynětím
pozemků ze ZPF. Další záměr z roku 2009 je akce Centrum obchodních služeb Knínice. Obchodní centrum nebude pravděpodobně z finančních důvodů v nejbližším období realizováno.
Předkládaná hluková studie hodnotí kromě vlivu vlastního posuzovaného záměru NUPHARO
Park na akustickou situaci v území také souhrnný vliv všech uvedených záměrů.
Studie byla zpracována jako podklad pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí na objednávku společnosti Geovision s.r.o. Praha.

2. Podklady
2.1

Podklady předané objednatelem
NUPHARO PARK. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
ADNS Production s.r.o., Praha 12/2010.
Nupharo Žďárek. Koncepce zajištění dodávky tepla a chladu. WATÓ Praha, 07/2011.
Mapové podklady a projekt areálu.
Řešení ploch a výškové členění areálu.
Smetana R.: CPI Žďárek. Hluková studie. Liberec 03/2008.
Smetana R.: CPI Žďárek. Doplněk k imisnímu a hlukovému hodnocení. Liberec
05/2008.
Smetana R.: Centrum obchodních služeb Knínice. Hluková studie. Liberec 05/2008.

2.2

Podklady zhotovitele
Program HLUK+ verze 9.15a profi9, licence 5202.
Měření hluku v lokalitě dne 14. 7. 2011.
Terénní průzkum lokality.

Další podklady použité ke zpracování studie jsou uvedeny v kapitole Použitá literatura.

83

3

VTP NUPHARO

NUPHARO Park Žďárek - hluková studie

EkoMod

3. Předpoklady řešení
3.1

Stručný popis záměru

Prostor pro výstavbu technologického parku se nalézá mezi obcemi Žďárek a Knínice. Plocha
má přibližně podélný lichoběžníkový tvar, je omezena dálnicí D8 na severozápadě, komunikací
I/13 na jihovýchodě, komunikací II/528 na Knínici na severovýchodě a na jižní straně je ohraničena stopou bývalé silnici I/13, která je nyní přesunuta do nové polohy.
Nejbližší obci je Žďárek vzdálen cca 0,5 km, dále přes přejezd nad dálnicí je obec Knínice
vzdálená cca 1km.
Funkční využití vědeckého a technologického parku je následující: centrum pro transfer technologií (školicí prostory, konferenční prostory, ubytování, stravování, správa areálu), inkubátor
(recepční část, výstavní pavilon, výstava prototypů, kancelářská část, dílny a modelárny), technologický park.
Tyto funkce budou umístěny do jednotlivých stavebních objektů. Areál bude realizován v jednotlivých etapách, podle stavebních objektů, do kterých jsou uvedené funkce umístěny.
I.

Podpůrné funkce:
1. Vzdělávací a konferenční centrum – objekt 1 (výška 7 m)
2. Konstrukční a technol. prototypy – objekt 2 (výška 9,6 m)
3. Ubytování – objekty 4 (objekty 4.1 a 4.2) (výška 9,6 m)

II. Centrum pro transfer technologií – objekt 3 (výška 8,6 m)
III. Podnikový inkubátor – objekty 5 a 6 (objekt 5 výška 10,6 m, objekt 6 výška )
IV. Technologický park – objekty 7 až 12 (výška 10, m s výjimkou objektu 11 – výška 9,6 m)
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Obr.č. 1 NUPHARO Park – umístění záměru (zdroj: www.mapy.cz)
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Obr.č. 2 NUPHARO Park – situace (bez měřítka) (zdroj: A.D.N.S. production, s.r.o., Praha)

3.2

Vytápění a vzduchotechnika

Vytápění parku bude zajištěno z plynových kotlu umístěných v jednotlivých objektech.
Pro objekty bez požadavku na chlad bude dodávka tepla zajištěna plynovými kotli.
Základem vytápění u ostatních objektů budou tepelná čerpadla vzduch-voda, osazená na střeše
objektu. Tato čerpadla budou schopna zajistit v zimním období ohřev topné vody až do teploty
60°C, zároveň budou schopna provozu v režimu vytápění až do venkovní teploty -15°C.
V letním období budou tepelná čerpadla využívána v režimu chlazení a to pro přípravu chlazené vody o teplotě 6°C. Pro maximální odběry při nejnižších venkovních teplotách budou zdroje
tepla doplněny o plynové kotle, osazené ve strojovně tepla a chladu. Kotle budou odkouřeny
nad střechu.
Pro zajištění požadovaného chladícího výkonu zdrojů chladu budou k tepelným čerpadlům
osazeny chladící agregáty vzduch-voda, rovněž umístěné na střechách objektů.
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Obr.č. 3 Umístění tepelných čerpadel a chladících agregátů

3.3 Provozní doba
Pracovní doba v areálu je standardně uvažována v rozpětí od 8.00 do 20.00 ve všední den.
Během pracovní doby musí být v plném provozu veškerá technologická zařízení zajištující
vnitřní prostředí budov a dále zařízení umožňující provoz prostoru uživatelů.

3.4

Dopravní řešení

Na komunikaci vyššího řádu bude areál technologického parku dopravně napojen ze
severovýchodní strany, a to výjezdem na komunikaci II/528. Odtud bude hlavní doprava směřovat na křižovatku silnic II/528 s I/13.
V areálu je navrženo 229 parkovacích stání (umístění parkovacích ploch je na obr.č. 2)
Na základě stanoveného potřebného počtu parkovacích stání, jejich funkce a způsobu
předpokládaného využití jednotlivých navrhovaných objektů NUPHARO Parku, byla
stanovena očekávaná doprava spojená s provozem NUPHARO Parku. Jedná se jednak o
stanovení předpokládaného provozu osobních automobilů, vycházející z počtu odstavných a
parkovacích stání a četnosti jejich využití (obměny) a jednak z potřeby zásobování
navrhovaného parku.
Generovaná doprava navrhovaným areálem představuje cca 700 jízd osobních vozidel v obou
směrech za den. Předpokládaný provoz zásobování areálu představuje cca 80 jízd vozidel v
obou směrech, z tohoto počtu je cca 32 těžkých nákladních (22 těžkých nákladních + 10
nákladních souprav). Celkový provoz tak dosahuje 780 jízd v obou směrech.
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Tabulka 1 Intenzita generované dopravy
Druh vozidla
OA
NA

3.5

počet vozidel
voz/den
350
40

počet průjezdů
voz/den
700
80

Stručný popis dalších záměrů v lokalitě

3.5.1 CPI Park Žďárek
Navržený logistický areál CPI Park Žďárek by měl sloužit pro příjem zboží, jeho skladování
včetně manipulace a kompletace před odvozem k finálním odběratelům. V případě požadavků
budoucích klientů se může uvažovat i s možností využití hal pro lehkou nerušící výrobu.
Areál je členěn na jednotlivé zóny – západ, východ a sever. Předpokládá se postupné uvádění
do provozu, nedříve zóna západ, poté východ a v závěru zóna sever.
Již v rámci projektu k územnímu řízení je navrženo vybudování zemního valu podél západní
hranice areálu CPI parku, který bude chránit obec Žďárek před hlukem z parku. Navržená výška zemního valu byla 2 - 4 m. Pro dodržení hygienického limitu v noční době a minimalizaci
nárůstu hlukové zátěže v obci Žďárek bylo na základě zpracované hlukové studie navrženo
zvýšit projektovaný zemní val ve střední části v délce 135 m proti prostoru mezi halami C a B
z plánovaných 4 m na 6 m, v okrajových křídlech valu nechat výšku 4 m s postupným zvyšováním na 6 m v centrální části.
Provoz ve skladovém areálu bude nepřetržitý, ve třech směnách. Nákladní doprava bude probíhat rovnoměrně v průběhu celého dne, to znamená i v noční době.
Předpokládaný maximální objem nákladní dopravy do areálu CPI parku je 1500 nákladních
automobilů za 24 hodin.
Odhad budoucí osobní automobilové dopravy vychází z navrženého počtu parkovacích stání u
jednotlivých hal a z počtu zaměstnanců v administrativě a v halách. Celkový počet osobních
automobilů, které se vymění na parkovacích místech 1770 OA/24 h.
Stacionární zdroje hluku budou představovat vlastní objekty skladových hal a činnost v nich.
Hluk ve skladových halách při běžné činnosti nepřekročí 70 dB. Opláštění hal je montované
ze sendvičových kazetových panelů s tepelnou izolací PUR nebo minerální vlny. Hodnota
akustického výkonu na vnější fasádě obvodového pláště nebude vyšší než 42 dB.
Na střechách hal jsou navrženy střešní ventilátory typu Roof JETT s výkonem 13 500 m3/h.
Ventilátory budou sloužit k odvodu tepelné zátěže pod střechou haly v letním období. Výrobce
ventilátorů, firma GEA LVZ Liberec udává akustický výkon ventilátorů LwA = 67 dB.
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Obr.č. 4 Umístění COS Knínice a CPI Park Žďárek

3.5.2 Centrum obchodních služeb Knínice
Centrum obchodních služeb Knínice má být umístěno jižně od obce Knínice, v blízkosti dálnice
D8, ještě před zaústěním této komunikace do tunelu u Libouchce a bude mezi dálnicí D8 a
silnicí I/13.
Záměrem Centra obchodních služeb je vybudování obchodního domu, přilehlých parkovišť a
spojujících komunikací. Provoz záměru je předpokládán pouze v denní době – tj. mezi 8. (resp.
9.) a 22. hodinou. Na celé ploše nebude probíhat žádná průmyslová výroba.
Záměr bude stavěn technologií obdobnou podobným stavbám na základní železobetonové desce. Na základní desku jsou kotveny železobetonové nosníky podpírající celou stavbu. Vnější
plášť je tvořen z lehčených stavebních materiálů vyplněných izolační vrstvou. Vnitřní příčky
jsou zakotveny na nosnících. Jsou sádrokartonové a vyplněné též izolačním materiálem. Standardní výška bude od 7 do 10 m. Venkovní obvodové stěny budou z prefabrikovaných dílů,
jejichž tloušťka a vyztužení budou dány statickým výpočtem.
Filozofií stavby je postavit objekt se základní průchozí chodbu, která kopíruje celkový tvar
objektu. Z této chodby, kterou korzují návštěvníci je vidět do jednotlivých obchodů (široké
výkladní skříně a vchody). Při ní jsou umístěny kavárny resp. restaurace, vchody do sociálních
prostor a nouzové únikové východy. Nad touto chodbou jsou výrazné světlíky obdélníkového
nebo čtvercového průřezu, které umožňují vstup denního světla do objektu
Provoz bude dvousměnný.
Podle sdělení investora se předpokládá příjezd 2 457 OA, to je 4 914 průjezdů OA po příjezdových komunikacích. V COS budou 4 parkoviště s celkovým počtem stání 1950 stání. U
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COS budou vybudována tři venkovní parkoviště s celkovou kapacitou 1 461 míst, pod objektem bude kryté parkoviště s kapacitou 489 stání.
Zásobování bude denně zajišťovat cca 38 NA, z toho 8 kamionů. Dále budou z hlediska zásobování přijíždět a odjíždět malá auta do 8 t a to v počtu 10 ks denně, dále bude přijíždět cca 20
malých dodávkových aut do 3,5 t.
Příjezd veškerých aut je ze silnice I/13, ze které je pozemek napojen pomocí plánované okružní
křižovatky. Tato silnice I/13 je po 900 m napojena na dálnici D8 Ústí n.L. – Drážďany. Předpokládá se, že z této dálnice bude přijíždět cca 90% veškerých aut.

4. Metodika výpočtu
4.1

Použitý model

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku byl použit program HLUK+ firmy JpSoft ver. 9.15 profi9 „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“,
licence č. 5202 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy [2], autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika
České republiky ze dne 20. 11. 1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy
z roku 2004 [3], nahrazující přílohu č.1 Metodických pokynů.
Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými
zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a
posuzování průmyslových staveb – stavební akustika“ (VÚPS Praha, 1985).
V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají se hodnoty akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.
Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno
teoretické výsledky výpočty i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy
přesnosti s chybou ±2 dB. Velmi důležitou skutečností přitom je, že při všech ověřovaných
běžných situacích je vypočítaná hodnota vždy vyšší než hodnota Laeq reálně naměřená. Hodnoty
Laeq získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy
tedy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referenčních bodech byly stanovovány 2 m před
fasádou domů ve výšce obytných místností. Izofony byly počítány ve výšce 5 m nad terénem.
Poznámka: Opis zadání úloh z programu HLUK+ zde není prezentován. Soubory s opisem
zadání a výsledků jsou k dispozici u autorů studie a budou na vyžádání poskytnuty.

4.2

Referenční body

Pro posouzení hlukových imisí v nejbližších chráněných venkovních prostorech bylo zvoleno
několik referenčních bodů, představujících nejbližší obytné objekty v zástavbě obcí Knínice a
Žďárek. V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže.
Umístění referenčních bodů pro hodnocení hlukové zátěže je na mapě na obr.č. 5 a je patrné
z map hlukových pásem v příloze.
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Obr.č. 5 Referenční body pro hodnocení akustické situace

Referenční body:
1. Knínice č.p. 8

4. Žďárek č.p. 11

2. Knínice č.p. 116

5. Žďárek č.p. 14

3. Knínice č.p. 33
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5. Legislativa
Hygienické limity pro hluk ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [1].

§ 12 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro
hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách a
pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro
celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) ...
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a
denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte
další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na
pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další
korekce -5 dB.
(4) ...
(5) ...
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Druh chráněného prostoru
1)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor
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2)
3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0
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+20

VTP NUPHARO

NUPHARO Park Žďárek - hluková studie

EkoMod

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a
opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a
drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující
nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk
z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích
s výjimkou účelových komunikací a drahách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných
venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího
obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého
obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých
obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí as jejich historických částí.

Část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00
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Tabulka 2 Přehled hodnot hyg. limitů platných pro posuzovaný záměr LAeq,T [dB]
Zdroj hluku
doprava po hlavních veř. komunikacích (dálnice a silnice I. a II.
třídy)
doprava po ostatních veř. komunikacích (silnice III. třídy)
stacionární zdroje, doprava v areálu

denní doba
60

noční doba
50

55
50

45
40

Provoz v technologickém parku bude pouze v denní době, hodnoty pro noční dobu jsou uvedeny pouze pro informaci.
Pro dopravu na veřejných komunikacích je v denní době hodnoceno celých 16 hodin 06-22 hod
(LAeq,16h). Pro hluk z areálu je v denní době hodnoceno nejhlučnějších souvislých 8 hodin (LAeq,8h).

6. Zdroje hluku
6.1

Stacionární zdroje

Stacionární zdroje hluku v areálu technologického parku jsou tepelná čerpadla a chladící agregáty, které budou osazeny na střeše každé budovy a budovy dimenzovány na hladinu akustického tlaku LpA = 65 dB v 10 metrech.
Dále to budou vyústky komínů kotelen. Hladina akustického tlaku LpA bude pro kotle
s výkonem do 200 kW 60 dB ve vzdálenosti 1 m od vyústky, pro kotle s výkonem větším než
200 kW pak 80 dB ve vzdálenosti 1 m od vyústky.
Počet tepelných čerpadel a chladících agregátů: 47 (viz obr.č. 3). Tato zařízení nebudou provozována souběžně, buď bude probíhat vytápění objektů nebo jejich chlazení.
Počet komínů kotelen: 12 ks (na každé budově). Kotelny (s výjimkou dvou objektů) budou
přitápět pouze v případech maximálních odběrů při nejnižších venkovních teplotách.
Pro posouzení akustické situace byl hodnocen nejméně příznivý případ relevantního souběhu
všech stacionárních zdrojů.

6.2

Automobilová doprava v areálu

Doprava v areálu technologického parku je popsána v kapitole 3.4 Dopravní řešení. Veškerá
doprava bude probíhat výhradně v denní době, kdy bude park v provozu.

6.3

Stávající automobilová doprava v lokalitě

Hlavními komunikacemi v území jsou dálnice D8, silnice I/13 a silnice II/528 odbočující ze
silnice I/13 přes Žďárek směrem k Ústí nad Labem.
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Na těchto komunikacích bylo v roce 2010 provedeno pravidelné sčítání dopravy. Výsledky
sčítání byly převzaty z podkladů ŘSD ČR a pro rok 2012 opraveny růstovými koeficienty
podle metodiky [5].

Obr.č. 6 Schéma silniční sítě v lokalitě
Tabulka 3 Stávající doprava na silnicích v lokalitě [voz/24hod]
Komunikace
D8 – sčítání 2010, úsek 4-8280
koef. [5] 2012/2010
D8 – odhad 2012

OA
4 524
1,043
4 719

NA
4 606
1,009
4 647

M
21
1,043
22

I/13 – sčítání 2010, úsek 4-0407
I/13 – sčítání 2010, úsek 4-0477
koef. [5] 2012/2010
I/13, směr Děčín – odhad 2012
I/13, směr Teplice – odhad 2012

4 988
3 700
1,043
5 202
3 859

1 377
1 376
1,018
1 402
1 401

41
37
1,043
43
39

II/528 – sčítání 2010, úsek 4-4526
koef. [5] 2012/2010
II/528 – odhad 2012

3 355
1,035
3 472

262
1,009
364

34
1,035
35

III/25362 – sčítání 2010, úsek 4-3410
koef. [5] 2012/2010
III/25362– odhad 2012

546
1,035
565

48
1,009
48

17
1,035
18
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6.4 Další záměry v lokalitě
V současné době jsou v lokalitě připravovány dva další záměru – jedná se o logistický areál
CPI Park Žďárek v prostoru západně od silnice I/13 a severně od obce Žďárek, a dále o obchodní centrum navržené v prostoru západně od silnice I/13 pod dálničním mostem.
Oba záměry jsou ve fázi projektové přípravy, k jejich realizaci zatím nedošlo. V případě obou
záměrů, pokud budou realizovány v navrženém rozsahu, nebude podle výsledků zpracovaných
hlukový studií jejich vliv na akustickou situaci v lokalitě nadměrný a nedojde k nadměrnému
zvýšení hlukové zátěže lokality. CPI Park by měl být od obce Knínice oddělen vysokým zemním valem a měla by být přijata další opatření – prodloužení protihlukové stěny atd.
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7. Hodnocení hlukové zátěže
7.1

Měření hluku v lokalitě

Pro posouzení současné akustické situace na hranici obce Knínice a obce Žďárek, které jsou
ovlivňovány především intenzivní automobilovou dopravou po dálnici D8 a silnici I/13, bylo
provedeno měření hluku na hranici obytné zástavby obou obcí.
Místa měření jsou zobrazena na obr.č. 7.
Měření bylo provedeno v denní době dne 14. 7. 2011. Pro měření byl zvolen delší interval než
je požadováno metodikou pro měření v technické míře přesnosti, to je 30 minut v denní době.
Tabulka 4 Výsledky měření hluku v lokalitě Knínice a Žďárek
Místo
měření
MM1 Knínice
MM2 Žďárek

doba měření
11,00-12,00

LAeq,T

L01

L10

L50

L90

L99

poznámka

57,1

78,9

69,0

55,3

42,7

41,3

12,30-13,30

48,7

55,3

49,3

44,9

41,2

39,5

D8, místní doprava: 49 OA, 3 LNA
D8, I/13, místní
doprava 3 OA

Místo měření v Knínici (MM1) bylo zvoleno na hranici pozemku domu č.p. 116, ve Žďárku
(MM2) na hranici pozemku domu č.p. 14.

Obr.č. 7 Místa měření hluku MM1 (Knínice) a MM2 (Žďárek)
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Hluk v období výstavby

Celková bilance (vč. objektů a komunikací): výkopy 25 370 m3, zpětné násypy 25 377 m3.
Bilance zemních prací je hrubým výpočtem, který ukazuje převahu výkopu či násypu. Z
výpočtu vyplývá, že bude téměř vyrovnaná bilance výkopů a násypů.
Na zatěžování venkovního prostoru hlukem v období výstavby se podílí hluk z dopravy vyvolané stavební činností přitěžující ostatní dopravu na veřejných komunikacích (zajišťující přepravu materiálů ze staveniště a na staveniště) a hluk z prostoru staveniště (z provozu stavebních mechanizmů).
Mezi hlukově nejnáročnější práce u většiny staveb patří výkopové a těžké stavební práce.
V období provádění výkopových a těžkých stavebních prací je na staveništi předpokládán provoz následujících hlavních stavebních mechanizmů (výběr hlavních významných stacionárních
zdrojů hluku): nákladní automobil, univerzální nakladač, kolový buldozer, autodomíchávač,
čerpadlo betonu, věžový jeřáb.
Uvažovaná stavební technika (stacionární zdroje hluku) odpovídá obvyklému rozsahu používaných mechanizmů při zajišťování běžných staveb. Pro posouzení maximální hlukové zátěže
venkovního prostoru byla zvolena situace souběžného provozu mechanizmů (která ve skutečnosti ani prakticky nemůže nastat) při jejich nejvýše odhadované hlučnosti. Práce na staveništi
budou prováděny pouze v denní době, nejvýše od 7 do 21 hodin pětidenního pracovního týdne.
Doba skutečných činností mechanizmů v průběhu pracovní směny byla stanovena odborným
odhadem v závislosti na jejich druhu („trvalý provoz“ mechanizmů obvykle nepřekračuje i při
tzv. „trvalém nasazení“ 60% pracovní doby směny, přičemž některé jsou používány jen krátkodobě). Při nakládání má automobil vypnut motor, jako stacionární zdroj působí na staveništi po
dobu cca 5 – 10 minut (zajíždění na místo + startování + rozjezd).
Při stanovení hlukových emisí z prostoru činnosti uvažovaných stavebních mechanizmů bylo
využito Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska hluku, jmenovitě z přílohy č. 4 k tomuto nařízení, ve které jsou uvedeny přípustné
hodnoty emisí hluku pro shodné nebo obdobné mechanizmy, s jejichž použitím je uvažováno
v průběhu provádění zemních a těžkých stavebních a montážních prací:
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Tabulka 5 Přípustné hodnoty emisí hluku stavebních strojů

Typ zařízení
Pásové dozery, nakladače a rýpadla - nakladače
Kolové dozery, nakladače, rýpadla – nakladače, dampry,
atd.
Hydraulická rýpadla nebo lanová lopatová rýpadla, stavební výtahy na dopravu materiálu poháněné spalovacím
motorem, stavební vrátky, motorové kultivátory
Věžové jeřáby
Kompresory

Přípustné hodnoty emisí hluku
vyjádřené pomocí hladin akustického výkonu LW v dB/1 pW
103
101
93

96
97

Úroveň přípustných hodnot je ještě blíže upravována v závislosti na čistém instalovaném výkonu P (v
kW), elektrickém výkonu Pel (v kW), hmotností zařízení m (v kg), šířkou záběru L (v cm).

Při stanovení emisních hodnot hluku bylo rovněž vycházeno i z řady vlastních akustických měření prováděných za obvyklých provozních podmínek na stavbách, kdy se úrovně hluku emitovaného mechanizmy pohybují v rozptylu 5 a výjimečně až 10 dB v závislosti na konkrétním
typu a výkonnosti mechanizmu, zpracovávaném materiálu a podstatně rovněž na jejich technickém stavu.
Je nutné požadovat po dodavateli zemních a těžkých stavebních a montážních prací, použití
mechanizmů, splňujících limity stanovené nařízením vlády č. 9/2002 Sb.
V etapě provádění těžkých stavebních prací lze na staveništi předpokládat provoz mechanizmů
zajišťujících manipulaci se zeminou a dovoz stavebního materiálu.
Lze očekávat průjezd cca 25 TNA za den po příjezdových komunikacích a jejich pohyb v ploše
stavby. Pro ukládaný ornice a výkopku na mezideponiích budou použity nakladače.
Tabulka 6 Maximální souběh zdrojů hluku při provádění stavebních prací v areálu
Zdroje hluku

Nákladní automobil*
Kolový buldozer
Nakladač
Věžový jeřáb

Průměrné nasazení zdrojů hluku
Počet
Činnost min. za směnu
jednoho mechanizmu
25
10
1
180
2
200
1
200

Předpokládaná emitovaná hladina LAeq,T v 1
metru [dB]
77,0
86,3
89,8
81,8

*

působení motoru automobilu zajišťující přepravu ve fázi vykládky (příjezd vypnutí motoru + startování a rozjezd)

Maximální emitovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A při souběhu činností mechanizmů z váženého součtu: LAeq,T = 92,0 dB.
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V etapě provádění stavebních prací lze na staveništi předpokládat provoz mechanizmů zajišťujících betonářské práce a ukládání ocelobetonových prvků. Pro demonstraci nejvyššího očekávaného zatížení životního prostředí hlukem (v denní době) je uvažováno s následujícím vzorkem maximálního souběhu (a překrývání) činností hlavních zdrojů hluku na staveništi:
Tabulka 7 Maximální souběh zdrojů hluku při provádění stavebních prací
Zdroje hluku

Autodomíchávač
Čerpadlo betonu
Věžový jeřáb

Průměrné nasazení zdrojů hluku
Počet
Činnost min.za směnu
jednoho mechanizmu
20
30
1
300
1
200

Předpokládaná emitovaná hladina LAeq,T v 1
metru [dB]
78,5
82,5
81,8

Maximální emitovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A při souběhu činností mechanizmů z váženého součtu: LAeq,T = 86,0 dB.
Hodnocení hluku při výstavbě
Hluk ze staveniště bude v nejbližších chráněných prostorech obytných budov (domy v obci
Žďárek a Knínice) s rezervou pod hodnotou 50 dB, to je výrazně pod limitem 65 dB pro provádění stavebních prací v intervalu mezi 7 a 21 hod.
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Výpočet hlukové zátěže ze zdrojů NUPHARO Parku

Výpočet očekávané akustické zátěže po realizaci záměru byl proveden na prostorovém modelu, kalibrovaném podle výsledků měření. Výpočet byl proveden pouze pro denní dobu (provoz
v areálu technologického parku bude pouze ve dne).
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následujících tabulkách. V příloze jsou prezentovány mapy
hlukových pásem po realizaci záměru v denní době.
Tabulka 8 Výsledky výpočtu hluku ve vybraných referenčních bodech ze zdrojů parku, den
Ref. bod

1
2
3
4
5

výška
[m]

Knínice č.p. 8
Knínice č.p. 116
Knínice č.p. 33
Žďárek č.p. 11
Žďárek č.p. 14

5
5
5
5
5

vnitroareováál
doprava
< 20
< 20
< 20
22,7
24,5

LAeq,8h [dB]
stacionární
zdroje
41,3
40,8
41,0
43,0
43,0

celkem
41,3
40,8
41,0
43,0
43,0

Hluk ze zdrojů v areálu technologického parku bude výrazně pod limitní hodnotou 50 dB.
Tabulka 9 Celková hluková zátěž ve vybraných referenčních bodech, den
Ref.
bod

výška
[m]

1
2
3
4
5

5
5
5
5
5
Limit

areál
NUPHARO

41,3
40,8
41,0
43,0
43,0
50

LAeq,T [dB]
doprava
stávající doNUPHARO po
prava
veř. komunikacích
21,9
52,1
21,5
51,2
22,0
56,3
32,4
50,0
34,1
51,2
60
60

celkem

nárůst
[dB]

52,5
51,6
56,4
50,8
51,9
-

+0,4
+0,4
+0,1
+0,8
+0,7
-

Hluk z přitížení automobilové dopravy na veřejných komunikacích bude nižší než 35 dB. Celkový nárůst hluku v nejbližších chráněných prostorech obcí Knínice a Žďárek nepřekročí 1 dB.
Nejvyšší bude v obci Knínice, kde dojde v důsledku provozu NUPHARO Parku k nárůstu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku maximálně o 0,9 dB.
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Souhrnný vliv všech záměrů v území

V této kapitole je posouzen souhrnný vliv všech záměrů v lokalitě (pokud by byly realizovány)
na akustickou situaci v území a posouzení podílu jednotlivých záměrů na celkové hlukové zátěži.
Kromě záměru NUPHARO Park je hodnocen také vliv CPI Parku Žďárek (CPI) a Centrum
obchodních služeb Knínice (COS).
Byla hodnocena situace pouze v denní době, kdy bude v provozu areál NUPHARO Parku
(NP).
Tabulka 10 Hluk z provozu CPI Parku v ref. bodech v denní době LAeq,16h [dB]
Ref. bod
provoz CPI

1)
2)

1)

1
Knínice č.p. 8
35,1
2
Knínice č.p. 116
33,1
3
Knínice č.p. 33
33,3
4
Žďárek č.p. 11
27,7
5
Žďárek č.p. 14
26,1
včetně dopravy v areálu CPI
automobilová doprava po silnici I/13 a D8

den
doprava generovaná CPI 2)
38,6
38,5
38,1
36,5
37,5

celkem
40,2
39,6
39,3
37,0
37,8

Tabulka 11 Hluk z provozu COS Knínice v ref. bodech v denní době LAeq,16h [dB]
Ref. bod
provoz COS

1)
2)
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1
Knínice č.p. 8
26,5
2
Knínice č.p. 116
27,0
3
Knínice č.p. 33
26,2
4
Žďárek č.p. 11
< 20
5
Žďárek č.p. 14
< 20
včetně dopravy v areálu COS
automobilová doprava po silnici I/13 a D8
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1)

den
doprava generovaná COS 2)
38,9
38,7
38,2
34,2
35,0

celkem
39,1
39,0
38,5
34,2
35,0
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Tabulka 12 Přehled očekávané hladiny ak. tlaku A LAeq,16h [dB]
Ref. bod
1
2
3
4
5

Knínice č.p. 8
Knínice č.p. 116
Knínice č.p. 33
Žďárek č.p. 11
Žďárek č.p. 14

současný
stav
52,1
51,2
56,3
50,0
51,2

CPI

COS

40,2
39,6
39,3
37,0
37,8

39,1
39,0
38,5
34,2
35,0

celkem
bez NP
52,6
51,7
56,5
50,4
51,5

NP

celkem

41,3
40,9
41,1
43,4
43,5

52,9
52,1
56,6
51,1
52,1

Dominantním zdrojem hluku v lokalitě je v současné době automobilová doprava po veřejných
komunikacích. To se nezmění ani po realizaci všech posuzovaných záměrů. Zdroje hluku
v areálech všech záměrů a další opatření (protihlukový val, stac. zdroje) budou provedena tak,
aby byly hlukové imise v nejbližších chráněných prostorech obcí Knínice a Žďárek minimalizovány.
Hluk z provozu všech areálů v denní době bude s dostatečnou rezervou pod hodnotou 50 dB
(hygienický limit v nejhlučnějších 8 hodinách denní doby) a hluk ze stávající dopravy i přitížené
dopravy po veřejných komunikacích (dálnice, silnice I. a II. třídy) bude výrazně pod limitní
hodnotou 60 dB.
Situace v ref. bodě 3 (Knínice) je výrazně ovlivněna dopravou po silnici III/25362, která vede
v bezprostřední blízkosti tohoto domu.

7.5

Hodnocení hluku z NUPHARO Parku

Hluk z areálu NUPRAHO Parku i hluk z generované dopravy bude výrazně pod hodnotami
příslušných hygienických limitů – 50 dB pro hluk z areálu a 60 dB pro hluk z dopravy po hlavních komunikacích. Dominantní bude hluk ze stacionárních zdrojů na objektech v parku, hluk
z generované dopravy bude nevýznamný.
V součtu se stávajícím hlukový pozadím, tvořeném především hlukem z hlavních komunikací
v lokalitě (D8, I/13), dojde v důsledku realizace záměru k nárůstu hluku v obou obcích. Nárůst
hluku v obci Knínice, kde je stávající pozadí vyšší, se zvýší hluk o 0,1 – 0,4 dB, zůstane však
pod limitní hodnotou 60 dB.
Ve Žďárku, kde se současná hladina akustického tlaku pohybuje mírně nad 50 dB, vyvolá realizace záměru nárůst hluku o 0,7-0,8 dB.
Podle stanoviska hlavního hygienika ČR [8] lze takovýto nárůst při hodnocení výsledků výpočtů provedených shodnou metodikou považovat za průkazný.
V další fázi projektové přípravy by měl být kladen důraz na to, aby umístění a orientace tepelných čerpadel a chladících agregátů, které budou osazeny na střeše každé budovy, byly navrženy tak, aby se minimalizoval jejich vliv na akustickou situaci v nejbližších obytných lokalitách. Hluk z těchto zařízení se sice pohybuje v denní době pod hodnotou LAeq,8h = 45 dB a je
překryt hlukem ze silniční dopravy, ale bylo by vhodné tento příspěvek minimalizovat vhodným
umístěním případně zakrytím těchto zdrojů hluku.
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8. Závěr
Provoz v připravovaném NUPHARO Parku ve Žďárku a s ním související automobilová doprava budou novými zdroji hluku pro obytnou zástavbu blízkých obcí, Žďárku a Knínice. Provoz v technologickém parku bude probíhat pouze v denní době.
Dominantním zdrojem hluku z provozu technologického parku budou vůči nejbližší obytné
zástavbě stacionární zdroje na objektech technologického parku. Vliv generované dopravy, a
to jak při provozu v areálu tak i při provozu na příjezdových komunikacích, bude nízký (hladiny akustického tlaku do 40 dB).
Nárůst hluku v nejbližších obytných lokalitách, související s realizací záměru NUPRARO Parku, bude nižší než 1 dB a nikde nezpůsobí s velikou rezervou překročení hygienických limitů
pro hluk v denní době.
Celkový vliv provozu NUPHARO Parku na akustickou situaci v území nebude významný a
nepovede k nadměrnému zatížení lokality a nejbližších obcí hlukem.
V současné době jsou v lokalitě projektovány další dva záměry: jižně od silnice I/13 byl v roce
2008 plánován záměr CPI Park Žďárek, který v roce 2008 prošel zjišťovacím řízením a dále
nebude posuzován. Stavba neprobíhá, jelikož zde MŽP v roce 2010 zrušilo souhlas s vynětím
pozemků ze ZPF. Další záměr z roku 2009 je akce Centrum obchodních služeb Knínice. Obchodní centrum nebude pravděpodobně z finančních důvodů v nejbližším období realizováno.
Ani v případě realizace těchto záměrů a v souběhu s nimi nedojde k výraznému nárůstu hluku a
budou dodrženy hygienické limity v denní době, to je LAeq,16h = 60 dB pro hluk z automobilové
dopravy po hlavních komunikacích a LAeq,8h = 50 dB pro hluk z provozu v těchto areálech.
Zdroje hluku v areálech všech záměrů a další opatření (protihlukový val, stac. zdroje) budou
provedeny tak, aby byly hlukové imise v nejbližších chráněných prostorech obcí Knínice a Žďárek minimalizovány.
Dominantním zdrojem hluku v lokalitě je v současné době automobilová doprava po veřejných
komunikacích, to se nezmění ani po případné realizaci všech uvažovaných záměrů.
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1. Rizika spojená s kvalitou ovzduší
1.1 Zadání
Na základě požadavku je zpracována studie zdravotních rizik Nupharo Park - souhrn
budov, který bude využíván jako vědeckotechnický park, tj. využití pro výzkum, školení,
administrativu, skladování a dále doprovodné funkce stravování a ubytování.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví byl vybrán soubor typických škodlivin (suspendované
částice frakce PM10, oxidy dusíku, benzen a oxid uhelnatý), které z hlediska potenciálních zdrojů
přicházejí v úvahu. Podkladem k vyžádanému hodnocení zdravotních rizik je rozptylová studie1.
Následující hodnocení zdravotních rizik je zpracováno v souladu s obecnými metodickými
postupy WHO a autorizačními návody Státního zdravotního ústavu Praha AN/14/032 pro
autorizované hodnocení zdravotních rizik dle § 83e zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2 Informace o hodnoceném území
2.1 Charakteristika záměru
Posuzovaný záměr je z hlediska hodnocení zdravotních rizik uvažovaných chemických
škodlivin charakterizován současnou a očekávanou imisní situací.
Výstavba vědeckotechnologického parku, nazvaného NUPHARO PARK je rozvržena do
třech etap, přičemž hodnocení rizik, stejně jako rozptylová studie je zaměřeno na koncový stav
realizace záměru. Jako hlavní příčiny změn imisní zátěže na okolí je zvažován provoz celého
vědecko administrativního komplexu - jde o výrobu tepla pro objekty parku zajišťovanou
spalováním zemního plynu v kotelnách umístěných v jednotlivých objektech a automobilový
provoz.
V rozptylové studii je hodnocen rozptyl znečišťujících látek ze spalování zemního plynu, to
je oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého. Toto hodnocení je doplněno hodnocením látek
emitovaných automobilovou dopravou, což jsou, kromě již uvedených látek, také tuhé znečišťující
látky a benzen.
.
2.2 Charakteristika území
Posuzovaný záměr je situován severně od Ústí nad Labem mezi obcemi Žďárek a Knínice.
Je vymezen na SZ dálničním tělesem (D8), silnicí I. třídy E13 Teplice-Děčín (na JV) a silnicí 528
spojující obce Žďárek a Knínice. Nejbližší obci k místu investičního záměru je obec Žďárek
vzdálena cca 0,5 km, dále přes přejezd nad dálnicí je obec Knínice vzdálená cca 1km.
Území není nijak hustě obydleno – nejbližší obcí s rozšířenou působností je obec
Libouchec, která má podle údajů Českého statistického úřadu 1683 obyvatel. V jejím správním
obvodu jsou obce Knínice ( 29 obyvatel) a Žďárek (11 obyvatel), které jsou nejblíže položenými
sídly vzhledem k záměru (viz obr.1 – referenční body). Dalším nejbližším sídlem je obec Žďár (39
obyvatel) náležící do správního území obce Velké Chvojno. Území obce Libouchec leží v
průměrné výšce 336 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 4514 ha, z toho orná
1

Radomír Smetana: NUPHARO PARK, technologický park, rozptylová studie, červenec 2011

2

Autorizační návod AN/14/03 - Podmínky činnosti autorizovaných osob, náplň kurzu a zkoušky ke získání osvědčení
o autorizaci pro hodnocení zdravotních rizik podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, SZÚ Praha,
2003
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půda zabírá pouze šest procent. Asi jedna třetina katastru obce je porostlá lesem. Značnou část
katastrální výměry tvoří trvalé travní porosty. Obec je plynofikovaná a má zavedený vodovod.
Obecným typem zástavby jsou rodinné domky a rekreační chalupy. Výrazným fenoménem je
dálnice D8. Její vliv je posouzen v rozptylové a hlukové studii.
Jako podklady pro hodnocení imisní situace v okolí záměru byly provedeny v rozptylové
studii výpočty imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě se stranou čtverce 50 m. Pro
posouzení vlivu imisí na obyvatelstvo bylo zvoleno 5 referenčních bodů. Vždy jde o obytné
budovy, kde byla koncentrace počítána v nejnepříznivějším místě na fasádě přilehlé ke zdrojům
znečištění.
Tab. 1 Referenční body
1.
Knínice č.p. 8
2.
Knínice č.p. 5
3.
Žďárek č.p. 14
4.
Žďárek č.p. 48
5.
Žďár č.p. 58

Obr. 1 Umístění referenčních bodů
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3. Rizika spojená s kvalitou ovzduší
Prvním krokem v procesu hodnocení zdravotních rizik je sběr a vyhodnocení dat o možném
poškození zdraví, které může být vyvoláno zjištěnými nebezpečnými faktory. Dostupné údaje
o škodlivinách emitovaných do ovzduší a o jejich účincích na zdraví jsou převzaty z databází
WHO, US EPA – IRIS apod.
K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví
obyvatel, patří z emitovaných škodlivin především suspendované částice frakce PM10 a PM2.5,
(frakce PM2,5 nebyla vzhledem k zjištěným nízkým změnám koncentrací v rozptylové studii
uvažována), oxidy dusíku resp.oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen.
3.1 Oxidy dusíku NOx, resp. NO2
Oxidy dusíku NOx tvoří směs oxidu dusnatého NO a oxidu dusičitého NO2. Hlavním
zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv ve
stacionárních emisních zdrojích (při vytápění a v elektrárnách) a v motorových vozidlech (ve
spalovacích motorech). Další příspěvky k obsahu oxidu dusičitého NO2 v ovzduší pocházejí ze
specifických technologických průmyslových procesů, např. z výroby kyseliny dusičné, aplikace
výbušnin a sváření. Emisní zdroje uvnitř budov zahrnují kouření tabáku a provoz plynových
spotřebičů.
Ve většině případů je emitován do ovzduší oxid dusnatý (NO), který je transformován na
oxid dusičitý (NO2). Oxidace NO atmosférickými oxidanty, např. ozonem, probíhá velmi rychle i
při velmi nízkých koncentracích obou reakčních složek v ovzduší. Proto je tato reakce považována
za nejdůležitější způsob vzniku oxidu dusičitého (NO2) v ovzduší. Hodnocení zdravotních rizik
bude provedeno právě pro oxid dusičitý, neboť ten patří mezi nejvýznamnější klasické polutanty
v ovzduší, je o něm k dispozici více údajů a je z hlediska vlivů na lidské zdraví významnější než
oxidy dusíku NOx.
Oxid dusičitý NO2 je červenohnědý plyn rozpustný ve vodě a má štiplavý dusivý zápach.
Různí autoři uvádějí prahovou koncentraci pachu mezi 200 a 410 μg/m3. Při postupném zvyšování
koncentrace od nulové hodnoty na 51 000 μg/m3 během 15 minut nebyl v důsledku adaptace
pociťován žádný pach. Existují také zprávy o změnách adaptace oka vůči šeru po 5 a 25
minutovém vdechování oxidu dusičitého při koncentracích pouhých 140 μg/m3. Zdravotní
důsledky těchto poznatků nejsou dosud vyjasněny.
Imisní limit daný nařízením vlády č. 597/2006 Sb. stanovuje průměrnou roční koncentraci
40 μg/m3, přičemž maximální jednohodinová koncentrace je limitována 200 μg/m3 s tolerancí 18
překročení během kalendářního roku. Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého ve městech na
celém světě se obecně pohybují v rozmezí 20 až 90 μg/m3. Roční aritmetické průměry oxidu
dusičitého nepřekročily v roce 2009 podle údajů SZÚ 3na pozaďových stanicích 10 μg/m3, střední
roční hodnota se ve městech v závislosti na intenzitě okolní dopravy pohybovala v rozsahu od 20
μg/m3 v nezatížených lokalitách, přes 25 μg/m3 u dopravně středně zatížených stanic až k 68,2
μg/m3 ročního průměru v dopravně silně zatížených lokalitách – dopravních „hot spot“ v Praze. V
městských celcích se na výsledném znečištění oxidem dusičitým kromě dopravy podílí teplárny,
výtopny, domácí topeniště a průmyslové zdroje (REZZO I) – zejména v ostravskokarvinské
oblasti.
Účinky NO2 na lidský organismus
Jedinou relevantní cestou expozice lidí je vdechování. Mezi nejcitlivější jedince k expozici
oxidem dusičitým patří astmatici a pacienti s chronickou obstrukční plicní chorobou. Oxidy dusíku
3

Kolektiv: Zdravotní rizika znečištění ovzduší v Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva
České republiky ve vztahu k životnímu prostředí, Souhrnná zpráva za rok 2009

113

Strana 5 (celkem 24)

VTP NUPHARO

Hodnocení zdravotních rizik „Nupharo Park“

zvyšují reaktivitu na farmakologické bronchokonstrikční látky. Jak lze očekávat, astmatici
exponovaní oxidu dusičitému na tyto látky reagují obvykle silněji. Studie byly zaměřeny na
vyhodnocení účinků oxidu dusičitého na mechanismus bronchokonstrikce, protože tyto látky
přirozeně regulují průměr trubic dýchacích cest. Při krátkodobé i dlouhodobé expozici NO2 bylo
pozorováno dráždění, ovlivnění dýchacích funkcí, snížení odolnosti k onemocnění dýchacích cest a
plic, zvýšené riziko astmatických záchvatů (WHO, 2000).
3.2 Oxid uhelnatý
Oxid uhelnatý jako relativně nereaktivní plyn dosahuje i v interiérech bez vlastních zdrojů
koncentrací přibližně stejných jako ve venkovním ovzduší. Mohou zde ale být i koncentrace
mnohem vyšší, pokud jsou zde zdroje jako kouření cigaret, plynové vaření nebo vytápění bez
odtahu. V domech s plynovým vybavením byly naměřeny nárazové koncentrace až 115 Pg/m3. U
kuřáků přispívá největším dílem k expozici oxidu uhelnatému kouření. V prostorách s kuřáky se
průměrná 8-hodinová koncentrace CO z cigaretového kouře pohybuje v rozmezí 23-46 mg/m3 .
Oxid uhelnatý neproniká pokožkou, takže jedinou významnou expoziční cestou je inhalace.
Rychle difunduje přes alveolární, kapilární a placentární membrány. Přibližně 80-90 %
absorbovaného CO se váže na hemoglobin červených krvinek a vzniká karboxyhemoglobin
(COHb). Afinita hemoglobinu k oxidu uhelnatému je 200-250 x vyšší, než ke kyslíku. Během
expozice stabilní koncentraci CO procento COHb nejprve rychle narůstá, po 3 hodinách se začíná
vyrovnávat a po 6-8 hodinách expozice dosahuje rovnovážného stavu. Vylučování CO z organismu
probíhá podle stejných zákonitostí jako příjem, poločas je v rozsahu 2-8 hodin.
Proto se často imisní koncentrace a limity pro CO vyjadřují jako osmihodinové klouzavé
průměry, neboť tak nejlépe vystihují odpověď lidského organismu a současně při nízké zátěži
v běžném prostředí po dosažení rovnovážného stavu mohou sloužit i jako 24hodinové koncentrace.
Je však třeba upozornit, že tento časový údaj neplatí pro plod u exponovaných matek, neboť u
plodu je poločas eliminace CO mnohem delší.
Koncentrace imisního pozadí CO se obecně pohybují v rozmezí 0,06-0,14 mg/m3.
V ovzduší v městských oblastech závisí koncentrace CO na intenzitě dopravy a na
meteorologických podmínkách, mění se značně v závislosti na čase a vzdálenosti od emisních
zdrojů. Průměrná osmihodinová koncentrace ve velkých evropských městech bývá obvykle pod 20
mg/m3 a hodinová maxima pod 60 mg/m3. Nejvyšší koncentrace jsou obvykle měřeny poblíž
hlavních komunikací. Vyšší koncentrace mohou být též uvnitř vozidel, v podzemních garážích,
tunelech a dalších prostorách se spalovacími zařízeními bez dostatečné ventilace. Průměrné
několikahodinové koncentrace zde mohou dosáhnout až 115 mg/m3 .
Hodnotu maximálního denního osmihodinového průměru koncentrace CO ve venkovním
ovzduší 10 mg/m3 uvádí nařízení vlády č.597/2006 Sb. Limitní jednohodinová koncentrace oxidu
uhelnatého ve vnitřním ovzduší pobytových místností je stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb.,
v hodnotě 5 mg/m3.
V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí v ČR 3 je znečištění ovzduší CO dlouhodobě sledováno ve 20 oblastech. Podle
dosahovaných výsledků v roce 2009 byly pozaďové koncentrace CO měřené na stanici
v Košeticích na úrovni 350 Pg/m3. Roční střední hodnoty se na většině stanic pohybovaly do 500
μg/m3. Vliv dopravy na měřenou koncentraci je patrný z výsledku sledování denních koncentrací
v Praze, kde v roce 2009 bylo několikrát zjištěno překročení hodnoty 2000 Pg/m3 v dopravně
zatížených lokalitách.
Účinky CO na lidské zdraví
Vazba CO s železem hemoglobinu redukuje přenosovou kapacitu krve pro kyslík a brání
uvolňování kyslíku. To je hlavní příčinou tkáňové hypoxie (nedostatku kyslíku) při expozici
nízkým koncentracím CO. Při vyšších koncentracích se zbytek absorbovaného CO váže na další
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bílkoviny obsahující železo, jako je myoglobin, cytochromoxidáza a cytochrom P-450. Afinita
myoglobinu k CO je 30-50x vyšší, než ke kyslíku. Tím dále klesá mezibuněčný transport kyslíku.
3.3 Benzen C6H6
Benzen C6H6 je bezbarvá čirá těkavá kapalina s charakteristickým aromatickým zápachem.
Benzen je slabě rozpustný ve vodě a mísí se s alkoholem, chloroformem, diethyletherem,
acetonem, kyselinou octovou a tetrachlormethanem. Chemicky je benzen dosti stabilní a účastní se
substitučních a adičních reakcí, při nichž může docházet i k rozštěpení benzenového jádra.
Nejvýznamnějším zdrojem expozice benzenu u běžné populace je ovzduší, hlavně
v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic a ve vnitřním prostředí budov,
kde se za hlavní zdroj benzenu považuje tabákový kouř. Individuální výše celkového příjmu
benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20 cigaret denně představuje navíc příjem cca 600
Pg benzenu, což vysoce převyšuje běžný příjem inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.
Benzen emitovaný do ovzduší má poločas setrvání méně než jeden den. Může být z ovzduší
vymýván a zřeďován deštěm, avšak vzhledem k vysoké tenzi par benzenu dochází k jeho
opětovnému vypařování. Byla doložena absorpce benzenu vegetací a jeho následná biodegradace a
rovněž se předpokládá, že rostliny i živočišná hmota sami uvolňují benzen do prostředí. Spalování
dřeva a organických materiálů rovněž vede k znatelnému uvolňování benzenu do atmosféry.
Hlavním způsobem degradace benzenu v ovzduší je reakce s hydroxylovými radikály. Benzen
může být z ovzduší odstraněn také deštěm.
Hlavní cestou expozice člověka benzenu je inhalace. Benzen je při vdechování absorbován
s účinností 50%. Omezené množství údajů o absorpci benzenu kůží ukazuje na nízkou míru
pronikání benzenu kůží ve srovnání s jinými rozpouštědly, benzen kůží proniká rychlostí 0,4
mg/cm2 za hodinu. Okolo 30% absorbovaného benzenu je vydechováno v nezměněné formě. Po
expozici benzenu při koncentraci 320 mg/m3 po dobu 5 hodin bylo u dobrovolníků shledáno, že se
70% absorbovaného benzenu vyloučilo močí ve formě fenolu a konjugátů hydrochinonu nebo
katecholu, což jsou hematotoxické metabolity benzenu. Čichový práh pro benzen je cca 5 mg/m3.
V Souhrnné zprávě Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky
ve vztahu k životnímu prostředí 3 jsou uvedena data, která evokují rozdíl mezi zátěží benzenem u
lokalit ovlivněných různým zastoupením zdrojů. Z výsledků je zřejmé, že rozpětí ročních hodnot
benzenu na městských stanicích je závislé na místním zatížení či nezatížení dopravou a
průmyslem. Roční střední hodnota benzenu se v městských, dopravně variabilně zatížených
lokalitách, pohybovala v rozmezí 0,9 až 2 μg/m3. Srovnatelná roční střední hodnota (1,26 μg/m3)
byla zjištěna i na dopravním extrémně zatíženém „hot spot“ v Praze 2 v Legerově ulici. Roční
střední hodnoty v průmyslem zatížených oblastech (Ostrava, Karviná) byly v rozsahu od 3,45 do
5,74 μg/m3.
Imisní limit pro benzen je stanoven Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. a týká se pouze
průměrné roční koncentrace, která by neměla převyšovat hodnotu 5 μg/m3.
3.4 Suspendované částice frakce PM10
K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy se vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu.
Setkáváme se tak s pojmy tuhé znečišťující látky (TZL), což je termín používaný především pro
emise těchto látek, pro imise jsou používané termíny různé: pevný aerosol, prašný aerosol,
polétavý prach, v zahraniční literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter
SPM), resp. celkové suspendované částice (total suspended particles TSP). V současné době se
hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici
v dýchacím traktu. Z tohoto hlediska se rozlišuje frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10
Pm, která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější
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respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 Pm označená jako PM2,5 pronikající až do
plicních sklípků. K přesnému zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které umožňují
záchyt částic v určitém rozměrovém rozmezí.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový
faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické
složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro plynné
škodliviny. To znamená, že umožňují cestou fyzikální sorpce, popř. chemisorpce záchyt plynných
polutantů na svém povrchu a usnadňují jejich průnik (svoji kinetickou energií) až do plicních
sklípků.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 Pm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice mají ve spojení s vodní fází převážně kyselý
charakter, jsou do značné míry rozpustné a obsahují řadu polutantů různého původu i složení.
Mohou se zde vyskytovat i látky, které sekundárně vznikly buď ve volné atmosféře nebo za
přispění katalytických vlastností přímo na povrchu částic. Může jít často o organické látky
s možnými mutagenními účinky. Typickými představiteli jsou karcinogenní polycyklické
aromatické uhlovodíky vznikající v ovzduší nedostatečným spalováním nebo pyrolýzou
organického materiálu jako je nafta, benzin, zemní plyn, uhlí, dřevo. Součástí těchto jemných
frakcí jsou často i kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. V ovzduší jemné částice
setrvávají dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může být snadno
transportován na větší vzdálenosti. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání
jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na
neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. V oblastech s intenzivní dopravou
jsou významným zdrojem částice vznikající opotřebením pneumatik, brzdových obložení
a povrchu vozovek, tedy emise nepocházející přímo z výfukových plynů. Podléhají rychlé
sedimentaci během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.
Zvýšené znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 má v České republice
plošný charakter a lze odhadovat, že téměř 11 % obyvatel monitorovaných sídel (celkem 3,38
miliónu) žije v místech, kde je naplněno alespoň jedno z kriterií překročení imisního limitu.1 V
jednotlivých typech městských lokalit, v závislosti na intenzitě okolní dopravy, se roční střední
hodnota pohybovala v rozsahu od 24,8 μg/m3 v dopravou nezatížených lokalitách, přes 26,3
μg/m3 u dopravně středně zatížených, 32,1 μg/m3 ročního průměru v dopravně extrémně
exponovaných místech až po více než 39 μg/m3 v průmyslem silně exponovaných lokalitách.
Měření suspendovaných částic frakce PM2.,5 probíhalo v roce 2009 na 17 stanicích – z toho
na pěti stanicích v Praze a dvou v Ostravě. Hodnota ročního imisního stropu 25 μg/m3 navrhovaná
EU v nové rámcové direktivě (2008/50/ES) byla překročena pouze na dvou stanicích v Ostravě ( s
30,4 μg/m3 a 37,4 μg/m3), 20 μg/m3 ročního průměru bylo překročeno na 3 měřicích stanicích
(Liberec, Brno a Praze 5).
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty
PM10 50 Pg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 Pg/m3 pro roční průměrnou
koncentraci, která by se v druhé etapě od roku 2010 měla snížit na 20 Pg/m3. Tyto limitní hodnoty
byly částečně přijaty i v ČR nařízením vlády č. 597/2006 Sb.
Akutní účinky při změnách denních koncentrací
Hlavními cestami vstupu suspendovaných pevných částic do organismu ve vztahu k přímému
poškození zdraví lidí jsou inhalace a případná ingesce částic vynesených z dýchacích cest
řasinkovým epitelem. Suspendované částice dráždí sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu
1
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morfologie i funkce řasinkového epitelu, zvýšit produkci hlenu a snížit samočisticí schopnosti
dýchacího ústrojí. Tyto změny usnadňují vznik infekce. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění
mohou vést ke vzniku chronické bronchitidy a chronické obstrukční nemoci plic s následným
přetížením pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento vývoj je současně podmíněn
dalšími faktory, jako je stav imunitního systému, alergická dispozice, expozice v pracovním
prostředí, kouření apod. Efekt krátkodobě zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10
se projevuje zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti.
Citlivou skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a
oběhového ústrojí.
Dlouhodobé účinky na základě ročních průměrných koncentrací
Pro hodnocení dlouhodobých účinků PM10 na základě ročních průměrných koncentrací
existuje podstatně méně podkladů. Pozorované účinky se většinou týkají snížení plicních funkcí při
spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, výskytu symptomů chronické bronchitidy, zvýšení
spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení očekávané délky života. Pro
suspendované částice frakce PM10 bývají tyto účinky uváděny i u průměrných ročních koncentrací
nižších než 30 μg/m3. Zvýšení roční průměrné koncentrace PM10 je obecně spojeno s růstem
mortality, morbidity a se snížením plicních funkcí (WHO, 2000).

4. Vztah dávka a účinek
V této kapitole budou popsány kvantitativní vztahy mezi dávkou a rozsahem nepříznivého
účinku (poškození, nemoc). Tento krok vyžaduje dva základní kroky extrapolací: extrapolace
mezidruhové (pokusné zvíře – člověk) a extrapolace do oblasti nízkých dávek. Cílem je získání
základních parametrů pro kvantifikaci rizika, přičemž existují dva základní typy účinků: prahový a
bezprahový.
Pro škodliviny, které budou v souvislosti s realizací záměru emitované do ovzduší, jsou
dostupné údaje o jejich vztazích dávka – účinek shromážděny v různých databázích, např. WHO,
IRIS, IARC, RAIS apod., dostupných většinou přes internet.
Látky s prahovými účinky (NOx, PM10, CO)
U látek, které se vyznačují jiným než karcinogenním účinkem, se předpokládá, že existuje
řada fyziologických, adaptačních a reparačních procesů, jejichž prostřednictvím se organismus
úspěšně vyrovnává s expozicí toxikologickým agens. Teprve když jsou tyto mechanismy
vyčerpány, začnou se projevovat účinky. Předpokládá se tedy existence prahové dávky. Protože
jedno agens, resp. směs různých agens může mít řadu různých účinků, obvykle se metody
odhadování rizika soustřeďují na tzv. kritický účinek, za který se obvykle považuje ten, který je
pozorován při nejnižších expozičních úrovních. Předpokládá se, že když se nedostaví kritický
účinek, expozice (dávka) je natolik nízká, že se nedostaví ani jiné účinky vyžadující dávku větší
než tu, která vyvolává účinek kritický.
Látky s bezprahovými účinky – karcinogenní látky (benzen C6H6)
Současné představy o vzniku zhoubného bujení předpokládají, že pouze několik málo změn
na molekulární úrovni může vést k nekontrolované proliferaci jediné buňky, což může vyústit až
k vzniku maligního onemocnění. Někdy se tato hypotéza označuje za bezprahovou, neboť
předpokládá, že neexistuje dávka, která by byla asociovaná s rizikem vzniku zhoubného novotvaru.
Proto ani hodnocení rizik spojených s karcinogeny nemůže být založeno na existenci prahové
dávky.
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4.2 Oxidy dusíku (NOx, resp. NO2)
Oxid dusičitý NO2 může vyvolávat biochemické změny již při relativně nízkých
koncentracích počínaje 30 minutovou expozicí při koncentraci okolo 380 μg/m3. Převážná většina
biochemických studií na laboratorních zvířatech popisuje účinky pouze po týdenních a delších
expozicích oxidu dusičitému při koncentracích přesahujících 3160 μg/m3. Nevratné změny plicní
tkáně popsané v kapitole 3.1.1. byly pozorovány dokonce i po expozicích nízkým koncentracím,
např. po nepřerušované expozici základní koncentraci 190 μg/m3, na kterou byly superponovány
koncentrační píky 1880 μg/m3 po dobu 2 hodin denně při celkové době expozice 6 měsíců.
Při dlouhodobých expozicích byla nejnižší testovaná koncentrace, při níž docházelo k
znatelným účinkům, 940 μg/m3 po dobu 6 měsíců. Po tříhodinových expozicích oxidu dusičitému
byla nejnižší testovaná koncentrace, u níž docházelo ke znatelným účinkům u zdravých jedinců,
3760 μg/m3.
Metaanalýza výsledků velkého počtu studií publikovaných v posledních 20 letech ukazuje,
že denní koncentrace jsou významně spojeny se zvýšením celkové, kardiovaskulární a respirační
úmrtnosti. Úroveň tohoto efektu je hodnocena rozdílně – pohybuje se od 0,2% do 3% zvýšení
úmrtnosti při nárůstu krátkodobé koncentrace o 50 μg/m3.
Četné studie účinků NO2 na lidský organismus prokázaly, že nejsilnější odezva na úroveň
stejné dávky je u astmatiků, menší u bronchitiků a nejmenší u zdravých jedinců. Astmatici uvádějí
první subjektivní obtíže při koncentraci 900 μg/m3, zatímco zdraví jedinci stejné obtíže uvádějí až
při koncentracích nad 1 880 μg/m3. Při nižších koncentracích oxidu dusičitého (pod 940 μg/m3)
byly změny funkce plic u astmatiků malé, ale v některých případech statisticky významné.
Pro děti znamená expozice NO2 zvýšené riziko respiračních onemocnění v důsledku
snížené obranyschopnosti vůči infekcím a snížení plicních funkcí. Hlavním efektem působení NO 2
je však nárůst reaktivity dýchacích cest. Při zjišťování chronických účinků NO2 bylo provedeno
mnoho studií, kde konečným jmenovatelem bylo zjištění vyššího výskytu respiračních obtíží a
astmatu dětí exponovaných ovzduším s vyšší koncentrací oxidu dusičitého. Nelze však
opomenout, že pozorované efekty na lidské zdraví byly vždy kombinované s působením jiných
agens přítomných v komplexní směsi znečištěného ovzduší.
Působení oxidu dusičitého je obtížné oddělit od účinků dalších současně působících látek,
zejména aerosolu. Nejvíce jsou oxidu dusičitému vystaveni obyvatelé městských lokalit významně
ovlivněných dopravou. Z hodnot zjištěných ročních průměrů vyplývá, že v dopravou zatížených
částech pražské aglomerace lze u obyvatel očekávat snížení plicních funkcí, zvýšení výskytu
respiračních onemocnění, zvýšený výskyt astmatických obtíží a alergií, a to u dětí i dospělých.
4.2 Oxid uhelnatý (CO)
Hypoxie, způsobená oxidem uhelnatým, se nejprve projevuje poruchami funkce citlivých
orgánů a tkání s nejvyšší spotřebou kyslíku, jako je mozek, srdce, kosterní svalstvo, vyvíjející se
plod. U zdravých mladých lidí bylo jasně prokázáno snížení pracovní kapacity při maximální
fyzické zátěži již při koncentracích karboxyhemoglobimu (COHb) nad 5 %. V některých studiích
bylo pozorováno malé, ale statisticky významné zkrácení doby fyzické zátěže do stavu vyčerpání
již při koncentracích COHb 3,3 - 4,3 %, ačkoliv maximální aerobní kapacita přitom nebyla
zmenšena. Hlavní obavy však vyvolává vliv hypoxie na kardiovaskulární systém u citlivých skupin
populace, což jsou zejména pacienti s chronickou anginou pectoris. Objektivní důkazy o
zhoršování příznaků anginy pectoris byly získány již od koncentrace COHb 2,9 %.
Epidemiologické studie naznačují, že expozice CO z kouření a ze znečištěného ovzduší může
přispívat ke kardiovaskulární úmrtnosti a časnému průběhu infarktu myokardu.
Vliv na neurologické funkce v podobě zhoršené koordinace, snížené pozornosti a
poznávacích schopností byly prokázány u zdravých mladých lidí při koncentraci COHb nad 5 %.
Endogenní produkce COHb se zvyšuje asi o 20 % během těhotenství. V rovnovážném stavu je
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navíc hladina fetálního COHb u plodu asi o 10-15 % vyšší, než u matky. To je pravděpodobně
významné pro dobře známý a pravděpodobně kauzální vztah mezi kouřením matek během
těhotenství a nižší porodní vahou a zpožděným poporodním vývojem jejich dětí. Při koncentracích
COHb vyšších než 5-10 % může již docházet k selhání mnoha funkcí a k subjektivním příznakům,
jako je bolest hlavy a závratě. Endogenní produkce CO v lidském těle je důvodem koncentrace
COHb v úrovni 0,4-0,7 % u zdravých lidí. Během těhotenství byla zjištěna u matek zvýšená
koncentrace v rozsahu 0,7-2,5 % COHb. Hladina COHb u nekuřáků v důsledku endogenní
produkce a expozice z prostředí se pohybuje v úrovni 0,5-1,5 %. V určitých profesí se zvýšenou
expozicí jako jsou řidiči, dopravní policisté, pracovníci v garážích a tunelech, požárníci aj. může
být dlouhodobá hladina COHb až 5 %, těžcí kuřáci mohou dosáhnout až 10 %.
K ochraně nekuřáků a populace středního až staršího věku s manifestním nebo latentním
postižení srdečních tepen před ataky akutní srdeční ischemie a k ochraně plodů nekouřících matek
před následky hypoxie by dle WHO neměla být překročena hladina COHb 2,5 %. Dle CoburnFoster-Kanovy exponenciální rovnice, která zahrnuje všechny známé fyziologické proměnné
veličiny v příjmu CO, bylo odvozeno, že tato hladina COHb není překročena ani při lehké a střední
tělesné zátěži při dodržení doporučených limitů max. koncentrace CO 100 mg/m3 po dobu 15
minut, 60 mg/m3 po dobu 30 minut, 30 mg/m3 pro 1 hodinu a 10 mg/m3 jako osmihodinový
průměr.
4.3 Suspendované částice (PM10 ,PM2.5 )
Krátkodobé zvýšení denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se podílí na
nárůstu celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, na zvýšení počtu
osob hospitalizovaných pro onemocnění dýchacího ústrojí, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení
výskytu kašle a ztíženého dýchání – zejména u astmatiků, a na změnách plicních funkcí při
spirometrickém vyšetření. Dlouhodobě zvýšené koncentrace mohou mít za následek snížení
plicních funkcí u dětí i dospělých, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí, výskytu
symptomů chronického zánětu průdušek a zkrácení délky života zejména z důvodu vyšší úmrtnosti
na choroby srdce a cév u starých a nemocných osob, a pravděpodobně i na rakovinu plic. Tyto
účinky bývají uváděny i u průměrných ročních koncentrací nižších než 30 μg/m3.
Současné závěry o účincích suspendovaných částic na zdraví vycházejí z výsledků
epidemiologických studií posledních 10 – 20 let. Ve studii realizované ve 20 největších
amerických městech v letech 1987 – 1994 bylo prokázáno, že zvýšení koncentrace PM10 o 10
μg/m3 vede ke zvýšení celkové úmrtnosti o 0,46% a úmrtnost na kardiovaskulární a respirační
onemocnění se zvyšuje o 0,68 %. Tyto výsledky jsou velmi konzistentní se závěry z předchozích
studií, ve kterých se zvýšení celkové úmrtnosti o 0,5% odvíjelo od zvýšení průměrné denní
koncentrace částic PM10 o hodnotu 10 μg/m3 nad hodnotou 50 μg/m3. Tento vztah expozice a
účinku byl doporučen WHO v dodatku aktualizujícím v roce 2006 Směrnici pro kvalitu ovzduší
v Evropě2.
Jako sumární odhad z různých epidemiologických studií vztažený ke zvýšení denní
průměrné koncentrace PM10 o 10 μg/m3 uvádí WHO konkrétně zvýšení počtu hospitalizací
z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %, nárůst použití léků k rozšíření průdušek při
astmatických potížích o 3 %, zvýšení počtu lidí trpících kašlem o 3,6 % a lidí s podrážděním dolních
dýchacích cest o 3,2 %.
Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou
imisní zátěží může být o více než rok kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato redukce
očekávané délky života se přitom začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic 10 μg/m3.

2

WHO: Air quality guidelines. Global update 2005. Partikule matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide
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Zvýšení průměrné roční koncentrace jemné frakce suspendovaných částic PM2,5 o 10 μg.m-3
zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace o 6 % (2 - 11 %) a úmrtnost na kardiovaskulární
onemocnění o 12%. Tento vztah je v dodatku aktualizujícím Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě
modifikován3 na částice PM10, kdy navýšení roční koncentrace o 10 μg/m3 zvyšuje celkovou
úmrtnost exponované populace o 3%.
Ve zprávě WHO Air quality guidelines global update 2005, na základě výsledků
nejnovějších studií hodnotících expozice suspendovaným částicím, stanovila WHO jako nenižší
hodnotu, při které narůstá celková úmrtnost na rakovinu plic a kardiovaskulární onemocnění
v souvislosti s dlouhodobými expozicemi PM10 a PM2,5, hodnotu průměrné roční koncentrace
v ovzduší 20 μg.m-3, resp. 10 μg.m-3. Suspendované částice PM10 jsou považovány za indikátory
v souvislosti s většinou epidemiologických dat a v souvislosti s dostupností dat z dlouhodobého
měření, ačkoliv numerická hodnota je stanovena na základě výsledků studií používajících jako
indikátor PM2,5. Pro chronickou expozici jemným suspendovaným částicím frakce PM2,5 se
redukce očekávané délky života začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací 10
μg/m3. Pro působení suspendovaných částic v ovzduší nebyla zatím zjištěna bezpečná prahová
koncentrace.
Vedle stanovení směrnic kvality ovzduší (dále též AQG) pro PM2,5 a PM10 byly stanoveny i
tři přechodné cíle (interim targets - IT), které jsou dosažitelné pomocí postupných opatření
k redukci. Jednotlivým státům mohou tyto přechodné cíle pomoct v řízeném procesu neustálého
snižování expozice
¾ Jako úroveň IT-1 byla zvolena střední hodnota koncentrace 35 μg.m-3 PM2,5, resp.70μg.m-3 pro
PM10. Tato úroveň je spojena s nejvyššími hodnotami zjištěnými ve studiích dlouhodobého
zdravotního vlivu a může též odrážet vyšší ale neznámou koncentraci v minulosti, která může
být zodpovědná za pozorované vlivy na zdraví. Tato úroveň je spojena s prokazatelnou zvýšenou
úmrtností ve vyspělých zemích.
¾ Přechodný cíl IT-2 činí 25 μg.m-3 PM2,5, resp. 50 μg.m-3 PM10 a klade větší důraz na studie
dlouhodobé expozice spojené s úmrtností. Tato hodnota je spojena s prokázanými vlivy
společné dlouho- i krátkodobé expozice PM2,5. Dosažení cíle IT-2 sníží riziko z dlouhodobé
expozice asi o 6% oproti cíli IT-1.
¾ Hladina přechodného cíle IT-3, která je stanovena na 15 μg.m-3 PM2,5, resp. 30 μg.m-3 PM10,
přikládá ještě větší váhu věrohodnosti průkazných efektů spojených s dlouhodobou expozicí.
Tato hodnota odpovídá průměrným koncentracím zjištěným ve studiích dlouhodobé expozice a
přidává dalších 6% redukce rizika zvýšené úmrtnosti oproti IT-2.

4.4 Benzen (C6H6)
Benzen má nízkou akutní toxicitu, při dlouhodobé expozici má účinky hematotoxické,
imunotoxické a karcinogenní. Benzen je prokázaný lidský karcinogen zařazený dle IARC
(International Agency for Research on Cancer – Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) do
skupiny 1, dle US EPA do skupiny A pro všechny cesty expozice.
Karcinogenní látky mají bezprahové účinky, kdy podnětem vyvolávajícím onemocnění
může být jakýkoliv kontakt s touto látkou. Nelze tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost
dávky a účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky,
tzv. faktor směrnice. Faktor směrnice rakovinového rizika je v podstatě biologicky možný horní
okraj odhadu pravděpodobnosti vzniku zhoubného onemocnění vztažený na jednotku průměrné
denní dávky přijímané po celý život. Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice vztahu
3

Vzhledem k přenositelnosti odvozených vztahů účinku byl stanoven WHO pro odvození hodnot PM10 poměr
PM2,5/PM10 0,5.
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mezi dávkou a účinkem získaný matematickou extrapolací z vysokých dávek experimentálních na
nízké dávky reálné v životním prostředí. Hodnoty faktoru směrnice pro jednotlivé karcinogeny lze
získat z databází, např. IRIS, IARC, RTECS, HSDB, IRTPC a dalších. Pro zjednodušení se někdy
pro inhalační expozici používá jednotka karcinogenního rizika (UCR), která je vztažená přímo k
jednotkové koncentraci karcinogenní látky v ovzduší a vypočítá se jako podíl faktoru směrnice a
tělesné hmotnosti (70 kg) a násobek denního objemu inhalovaného vzduchu (20 m3) a vztahuje se na
celoživotní inhalaci dané koncentrace látky.
WHO definovalo pro benzen, na základě zhodnocení řady studií, jednotku karcinogenního
rizika pro celoživotní expozici koncentraci 1 μg/m3 v rozmezí od 4,4-7,5.10-6 (střední hodnota
6.10-6). Jedná se o horní mez odhadu rizika - pro dolní mez byla odhadnuta hodnota 5.10-8. Tento
rozsah hodnot znamená, že například riziko leukémie 1.10-6 by se mělo pohybovat v rozmezí
koncentrací 0,-20 μg/m3. Jestliže vyjdeme z uváděné průměrné hodnoty UCR 6.10-6 vychází nám
pro průměrnou roční koncentraci 0,17 μg/m3, což je hodnota obtížně dosažitelná. Jak již bylo
uvedeno, jedná se o horní mez odhadu rizika, které zřejmě značně nadhodnocuje skutečné
působení.

5. Hodnocení expozice
Podle definice WHO se expozicí rozumí kontakt chemického, fyzikálního nebo
biologického agens s vnějšími hranicemi organismu. Při hodnocení rizika představuje expozice
nabídku nebezpečného faktoru, která zakládá vznik rizika, ale nemusí být plně využita. Základním
pravidlem je, že jedině tam, kde není expozice (je nulová), není žádné riziko (riziko je nulové).
Cesta vstupu do organismu popisuje, jakým způsobem se noxa do organismu dostává. Pro člověka
existují tři cesty vstupu, a to inhalace, ingesce a resorpce kůží a sliznicemi. Pro posuzovaný záměr
je jedinou relevantní cestou inhalační expozice.
Pro hodnocení expozice je třeba brát v úvahu čtyři důležité aspekty:
¾ o jaký faktor se jedná (chemická látka, fyzikální faktor)
¾ jaká je intenzita expozice (jak mnoho)
¾ jaká je délka expozice (jak dlouho)
¾ jaká je frekvence expozice (jak často)
Dalším důležitým krokem je odhad dávky, která skutečně vstupuje do organismu. Pokud
agens ještě nepřekročí hranice organismu, hovoříme o nabídnuté dávce (zevní dávce), překročí-li
látka tyto hranice, označujeme toto množství jako vstřebanou dávku (vnitřní dávku). Odhad vnitřní
dávky je dán následujícími vztahy expozičních faktorů:
Pro nekarcinogenní látky
Podstatou je srovnání výsledku hodnocení expozice, tedy expoziční dávky, s expozičním
limitem, tj. toxikologicky akceptovatelným (tolerovatelným) přívodem látky. Za měřítko rizika
nekarcinogenního účinku látky pro zdraví člověka se považuje tzv. index nebezpečnosti (HI –
hazard index), který se stanovuje následujícím způsobem:
HI = expozice / RfD, kdy:
expozice – průměrná denní expozice nebo průměrný denní přívod látky, který připadá v úvahu po
celý život jednotlivce.
RfD (Reference dose) – denní expozice, která při celoživotní expozici pravděpodobně nezpůsobí
poškození zdraví, je vyjadřovaná jako přívod látky na jednotku tělesné hmotnosti za jednotku času
(mg/kg/den)
Hodnocení indexu nebezpečnosti vychází z úvahy, že je-li předpokládaná expozice menší
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než RfD (HI< 1), pak je natolik nízká, že se v exponované populaci nedostaví ani kritický účinek.
Tak nízká expozice sebou s největší pravděpodobností nenese žádná zdravotní rizika. Pokud je HI
větší než 1, hrozí zvýšené zdravotní riziko, i když mírné překročení hodnoty 1 po krátkou dobu
nepředstavuje ještě závažnou míru rizika.
Výpočet expozice
ADD = (C x IR x ET x EF x ED) / (BW x AT)

kde:

ADD – průměrný denní přívod (v mg/kg/den)
C - koncentrace sledované látky v ovzduší (v mg/m3), podkladem je rozptylová studie
IR (intake rate) rychlost příjmu - množství vzduchu vdechnutého za den ( dle US EPA 20 m3/den)
ET (exposure time) – doba expozice (24 hod)
EF (exposure frequention) - frekvence expozice ve dnech za rok (dle US EPA 350 dní)
ED (exposure duration) - doba trvání expozice v letech
BW (body weight) – tělesná váha - pro dospělou osobu (70 kg)
AT (average time) – doba, na kterou je expozice průměrována (70 let)
Pro karcinogenní látky
P = 1 – e (CSF

x LADD)

kde:
P – celoživotní pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění nad všeobecný průměr
v důsledku definované expozice danému faktoru (označován jako CVRC, výsledek je
bezrozměrný, neboť se jedná o vyjádření pravděpodobnosti).
CSF (Cancer Slope Factor) – faktor směrnice – biologicky možný horní okraj odhadu
pravděpodobnosti vzniku zhoubného novotvaru vztažený na jednotku průměrné denní dávky
přijímané po celý život. Odvozuje se ze vztahu mezi dávkou a odpovědí na základě studií;
hodnoty faktoru směrnice pro jednotlivé karcinogeny jsou dostupné v databázích WHO, US
EPA apod. a uvádějí se v mg/kg/den.
LADD (lifetime average daily dose) – přepočet expozice na celoživotní průměrnou denní
dávku, výpočet vychází ze vztahu LADD = (C x IR x EF x ED) / BW x AT (mg/kg/den).
Tento přístup je konzervativní, výsledek je považován za nejvyšší odhad vzhledem ke
skutečnému riziku, které může být nižší. Vypočtené riziko představuje pravděpodobnost, se kterou
může exponovaná osoba očekávat onemocnění rakovinou nad pravděpodobnost onemocnění
rakovinou z dalších, nezávislých příčin. Za přijatelné riziko je dle US EPA považována hodnota
pravděpodobnosti 1 x 10-6 pro populaci a 1 x 10-4 pro jednotlivce (pracovní expozice). Světová
zdravotnická organizace (WHO) nechává stanovení přijatelné úrovně karcinogenního rizika na
zvážení jednotlivým členským státům.
Varianty imisní situace
Podkladem k hodnocení expozice imisím z realizace posuzovaného záměru je rozptylová
studie1, která modeluje krátkodobé i průměrné roční koncentrace znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací programem SYMOS 97 v. 2006, který je v nařízení
vlády č. 597/2006 Sb. doporučen pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o
gaussovský disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě
podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Výpočet je proveden pro oxid dusičitý,
suspendované částice frakce PM10, oxid uhelnatý a benzen.
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Jako pozaďové koncentrace platné pro současnou obytnou zástavbu uvažuje rozptylová
studie údaje imisního monitoringu z nejbližší automatické monitorovací stanice v Ústí n.L.Kočkově. Údaj o koncentraci benzenu byl převzat z publikovaných údajů ze stanici Zdravotního
ústavu v Ústí n.Labem (tato hodnota je pro posuzovanou lokalitu pouze orientační). Podle imisních
map ČHMÚ pro rok 2009 leží posuzovaná lokalita v území s koncentracemi uvedenými v tab. 2.
Tyto údaje jsme převzali pro vyhodnocení zdravotního stavu odpovídajícího zátěži ze současné
imisní situace.
Tab. 2 Pozaďové koncentrace platné pro současný stav
Sledovaná noxa
Průměrná roční koncentrace
NO2
13 – 26 μg/m3
PM10
20 – 30 μg/m3
benzen
< 2 μg/m3
CO
335 μg/m3*
* průměrná hodnota ze stanice v Kočkově platná pro roky 2009 a 2010

Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území použit
maximálně konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší
u nejvíce exponované obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním
prostoru. Vychází se tedy z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným
imisním koncentracím u nejbližší obytné zástavby.
Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty spojené
s odhadem imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří k častým a významným
škodlivinám i ve vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším.
Dalším důvod je ten, že koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných
z epidemiologických studií, které jsou při hodnocení rizika používány.
Rozptylová studie hodnotí příspěvky NO2, PM10, CO a benzenu, které budou do ovzduší
emitovány v době po realizaci záměru. Uvažovaný stav odpovídá nejhorší situaci, kdy by měla
být realizována i 3. etapa výstavby, která je ale uvažována jako rezervní. Je zde zahrnut i vliv
vyvolané automobilové dopravy, která bude probíhat po příjezdové komunikaci na severovýchodní
straně, a to výjezdem na komunikaci II/528. Odtud bude hlavní doprava směřovat na křižovatku
silnic II/528 s I/13.
V blízkosti investičního záměru Nupharo Park jsou připravovány v současné době další dva
záměry – jedná se o logistický areál CPI Park Žďárek v prostoru západně od silnice I/13 a severně
od obce Žďárek, a dále o obchodní centrum navržené v prostoru západně od silnice I/13 pod
dálničním mostem. Pokud budou oba záměry realizovány v navrženém rozsahu, bude vliv na
imisní situaci v území vyšší, než bude vliv posuzovaného NUPHARO Parku, především vzhledem
k rozsahu očekávané automobilové dopravy generované jednotlivými záměry.
Pro výpočet imisní charakteristiky byly využity, jak již bylo dříve zmíněno, referenční body
vybrané tak, aby pokryly nejbližší obytnou zástavbu vůči hodnocenému zdroji emisí.
5.1 Hodnocení expozice oxidu dusičitého
V ČR platí pro NO2 imisní limit 200 Pg/m3 jako 1hodinová průměrná koncentrace, která
nesmí být překročena více než 18x za kalendářní rok. Imisní limity pro průměrné roční koncentrace
NO2 jsou stanoveny pro ochranu zdraví lidí na 40 Pg/m3. Národní legislativou dané imisní limity
jsou v souladu s doporučením WHO.
Dle údajů ČHMÚ (viz tab. č.2) je v zájmovém území v současné době průměrná roční
koncentrace NO2 nejvíce ovlivněna místní dopravou a pohybuje se v rozsahu od 13 do 26 Pg.m-3.
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Pro konečný stav odpovídající úplné realizaci záměru budou v plánované lokalitě
průměrné hodnoty ročních koncentrací prakticky stejné, maximální roční koncentraci lze očekávat
v nejbližším okolí areálu, v obytné zástavbě se bude pohybovat imisní příspěvek na úrovni tisícin
až setin Pg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace po realizaci záměru povedou v zájmové lokalitě jen
k mírnému navýšení koncentrací a to nejvíce na severní straně areálu, zde lze očekávat
v referenčním budu 2 (Knínice č.p. 5) imisní příspěvek 2 Pg.m-3. V obci Žďárek a Žďár bude toto
navýšení pouze o 1 Pg.m-3.
Provoz záměru nepovede tedy ke zhoršení imisní situace proti stávajícímu stavu pro
oxidy dusíku.
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2
je na základě predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout
zvýšení výskytu chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí (katary horních cest
dýchacích a související příznaky, jakými jsou kašel, zahlenění, snížení plicních funkcí apod.).
Výpočet se provádí odhadem relativního rizika (OR – odds ratio), které představuje poměr
pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a astmatických syndromů u exponované a
neexponované populace. Dle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace tyto
chronické respirační syndromy vyskytují max. ve 3 %, výskyt astmatických respiračních
symptomů je uváděn maximálně v 6 %. Pro výpočet je uvažována nejvyšší vypočtená hodnota ze
všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude situace příznivější.
Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze
vztahu:
E.C), kde
OR = exp(E
E - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v Pg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má E hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI =
0,0026 - 0,0088), pro astmatické respirační syndromy má E hodnotu 0,016 (95% interval
spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů
u dětí v hodnocené lokalitě při současné kvalitě ovzduší mírně převyšuje 3 %, tj. hodnotu
odpovídající těmto symptomům u neexponované populace. Výskyt chronických respiračních
symptomů u dětí by se měl dle výpočtu v současné době v této lokalitě pohybovat v rozmezí mezi
3,2-3,8 %. Z případných 100 exponovaných dětí by tedy v průměru 3 - 4 mohlo mít respirační
potíže, přičemž po realizaci záměru by k vyšší pozorovatelné prevalenci výskytu prakticky nedošlo
(nárůst v desetitisícinách procenta).
Tab. 3 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. roční koncentraci NO2
výskyt chronických
IHr
výpočet OR = exp (b.C)
resp.symptomů u dětí
OR
OR
mg.m-3 OR 5%
5%
průměr
95%
prům.
95%
současné maximální pozadí
26
1,07
1,154
1,257
3,210
3,462
3,771
ref.bod 1
26,0076
1,07
1,154
1,257
3,210
3,462
3,771
ref.bod 2

26,0044

1,07

1,154

1,257

3,210

3,462

3,771

ref.bod 3

26,0105

1,07

1,154

1,257

3,210

3,462

3,771

ref.bod 4

26,0057

1,07

1,154

1,257

3,210

3,462

3,771

ref.bod 5

26,0048

1,07

1,154

1,257

3,210

3,462

3,771
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Tab.4 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
IHr
Výpočet OR = exp (b.C)
Výskyt chron.astm.symptomů u dětí
5%
průměr
95%
OR
OR
mg.m-3 OR 5%
prům.
95%
min
max
min
max
min
max
pozadí
26
1,053
1,516
2,181
4,212 6,318 6,064 9,096 8,724 13,086
ref.bod 1 26,0076 1,053
1,516
2,182
4,212 6,318 6,064 9,096 8,728 13,092
ref.bod 2
ref.bod 3
ref.bod 4
ref.bod 5

26,0044
26,0105
26,0057
26,0048

1,053
1,053
1,053
1,053

1,516
1,516
1,516
1,516

2,182
2,182
2,182
2,182

4,212
4,212
4,212
4,212

6,318
6,318
6,318
6,318

6,064
6,064
6,064
6,064

9,096
9,096
9,096
9,096

8,728
8,728
8,728
8,728

13,092
13,092
13,092
13,092

Podobně je tomu u prevalence chronických astmatických symptomů (tab.č.4). Opět lze
předpokládat, že po realizaci investičního záměru bude výskyt těchto symptomů prakticky stejný,
k navýšení prevalence bude docházet až na úrovni tisícin procenta a v k navýšení nedojde ani
v relativně nejvíce exponovaném referenčním bodě 3.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí změny indexu nebezpečnosti
(∆HI) pro nejvíce exponovaný referenční bod č. 3 docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu): ∆HI
= 0,0105/40 # 0,0003 . Z uvedené změny indexu nebezpečnosti vyplývá, že jde o nevýznamný
nárůst, nepřesahující statistickou chybu metody. Z tohoto hlediska se lze domnívat, že realizace
záměru s sebou nenese nárůst zdravotních rizik spojený s dlouhodobými expozicemi NO2.
5.3 Suspendované částice PM10
Dle údajů ČHMÚ je v zájmovém území v současné době průměrná koncentrace PM10 2030 μg.m-3. Blízkost frekventované dálnice s sebou přináší i nárůst této koncentrace při zhoršené
imisní situaci, takže lze předpokládat překračování dní s povoleným počtem překročení denního
limitu (max. 35 překročení za rok), tj. koncentrace 50 μg.m-3. Automobilová doprava
s jednoznačně převažujícím počtem osobních automobilů spojená s provozem Nupharo parku
nepřinese, jak ukázala rozptylová studie, významnou změnu v této imisní situaci. Relativně
nejvyšší hodnoty lze očekávat v obci Žďárek (referenční bod č.3), kde průměrné roční navýšení se
předpokládá 0,001 Pg.m-3. U ostatních referenčních bodů je toto navýšení v řádu 10-4 Pg.m-3.
Denní koncentrace suspendovaných částic v prostoru záměru budou zvýšeny vlivem
provozu automobilové dopravy v Nupharo parku o řádově desetinu Pg.m-3, změny v nejbližším
referencím bodě č.3 se projeví změnou maximální koncentrace o 0,031 Pg.m-3.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí
průměrným ročním koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních
symptomů (bronchitida) u dětí a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2
odhadem relativního rizika (OR – odds ratio) z již výše uvedeného vztahu:
E.C), kde
OR = exp(E
E - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace PM10 v Pg/m3.
Pro chronické respirační syndromy způsobené PM10 má E u dětí hodnotu 0,01445 (95%
interval spolehlivosti C I = 0,0015 - 0,02851) a za nulovou prevalenci jsou považována 3 %. Pro
chronické respirační syndromy způsobené PM10 má E u dospělé populace hodnotu 0,029 (95% interval
spolehlivosti C I = 0,0015 – 0,054) a za nulovou prevalenci je považována hodnota 1,3 %.
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Tab.5 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům.roční koncentraci PM10
-3
C
)
OR
Prevalence (%)
minimální maximální minimální maximální minimální
maximální
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
Stav
současný stav pozadí
20
30
1,33509
1,54265
4,00527
4,62795
ref.bod 1
20,00074 30,00074
1,33511
1,54266
4,00533
4,62798
ref.bod 2
20,00041 30,00041
1,33510
1,54266
4,00530
4,62798
ref.bod 3
20,00115 30,00115
1,33511
1,54267
4,00533
4,62801
ref.bod 4
20,00052 30,00052
1,33510
1,54266
4,00530
4,62798
ref.bod 5

20,00041

30,00041

1,33510

1,54266

4,00530

4,62798

Tab.6 Výskyt chronických respiračních symptomů u dospělých v závislosti na roční prům. roční konc. PM10
C (P
Pg. m-3 )
OR
Prevalence (%)
minimální maximální minimální maximální minimální
maximální
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
Stav
současný stav pozadí
20
30
1,78604
2,38691
2,32185
3,10298
ref.bod 1
20,00074 30,00074
1,78608
2,38696
2,32190
3,10305
ref.bod 2
20,00041 30,00041
1,78606
2,38694
2,32188
3,10302
ref.bod 3
20,00115 30,00115
1,7861
2,38699
2,32193
3,10309
ref.bod 4
20,00052 30,00052
1,78607
2,38695
2,32189
3,10304
ref.bod 5

20,00041

30,00041

1,78606

2,38694

2,32188

3,10302

Pokud 3% dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak
v současné době je v této lokalitě na většině jejího území prevalence chronických respiračních
symptomů v průměru o 1 až 1,5 % vyšší. Po realizaci záměru bude prevalence respiračních
symptomů u dětí prakticky stejná a změní se v řádu desetitisícin % (v praxi to znamená, že nedojde
k navýšení prevalence ani ve skupině 1000 dětí).
Prevalence chronických respiračních symptomů u dospělé populace činí v současné době
v průměru 3 % pro většinu dotčeného obývaného území. Po realizaci záměru se situace opět
prakticky nezmění a realizace záměru s sebou přinese jen změnu v nárůstu prevalence v řádu
10-4 %.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí změny indexu nebezpečnosti
(∆HI) pro nejvíce exponovaný referenční bod č. 3 docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu): ∆HI
= 0,0105/40 # 0,0003 . Z uvedené změny indexu nebezpečnosti vyplývá, že jde o nevýznamný
nárůst, nepřesahující statistickou chybu metody. Z tohoto hlediska se lze domnívat, že realizace
záměru s sebou nenese nárůst zdravotních rizik spojený s dlouhodobými expozicemi NO2.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí změny indexu nebezpečnosti
(∆HI) docházíme k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je předpokládána koncentrace
látky odpovídajícímu hygienickému limitu, dále předpokládáme nejvyšší změnu koncentrace): ∆HI
= 0,00115/40 # 0,0003 . Z uvedené změny indexu nebezpečnosti vyplývá, že jde o nevýznamný
nárůst, nepřesahující statistickou chybu metody. Z tohoto hlediska se lze domnívat, že realizace
záměru s sebou nenese nárůst zdravotních rizik spojený s dlouhodobými expozicemi PM10.
Celkově je nutné mít na zřeteli, že v této lokalitě mohou být vzhledem k blízkosti dálnice
D8 významně překračovány hodnoty denních koncentrací suspendovaných částic PM10, ale i
PM2.5. K určitému zvýšení rizika může též docházet při vlastní výstavbě Nupharo parku, proto
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bude nutné dbát na snižování všech zdrojů prašnosti – nejen z dopravy, ale i sekundární prašností
ovlivněné stavební činností.
Na tomto místě je nezbytné připomenout, že suspendované částice v ovzduší představují
významný rizikový faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví, neboť na rozdíl od plynných
látek nemají specifické složení, ale představují směs látek s různými účinky. Současně působí i
jako vektor pro plynné škodliviny. Na vzniku suspendovaných částic tak např. participuje jak SO 2,
tak i NO2. Na jejich povrchu se koncentrují další negativně působící látky, např. těžké kovy či
organické sloučeniny. Z tohoto hlediska je nutné si uvědomit i jejich předpokládaný podíl při
vzniku fotochemického smogu. Dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky
suspendovaných částic se na poškozování lidského zdraví uplatňují a jakým mechanismem působí.
Proto je vždy nutné zaujmout velmi opatrný přístup k nalezeným hodnotám.
5.3 Benzen (C6H6)
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě
chronické expozice. Ve většině členských zemí EU a v USA je za akceptovatelnou míru
karcinogenního rizika, tj. zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní
expozice dané látce, považována hodnota 1x10-6, tedy jeden případ na milion exponovaných.
Směrnice EU č. 2000/69/EC udává limitní úroveň roční průměrné koncentrace benzenu,
která by v roce 2010 již neměla být překračována, ve výši 5 Pg/m3. Stejná úroveň limitní
koncentrace je zakotvena i v platné legislativě ČR, konkrétně v příloze č. 1 nařízení vlády č.
597/2006 Sb.
Na základě údajů ČHMÚ jsou průměrné roční koncentrace benzenu v současné době v této
lokalitě na úrovni <2 μg.m-3. Výsledky rozptylového modelu pro stav po realizaci záměru jsou
v rozmezí desetitisícin μg.m-3, nejvyšší navýšení koncentrací v řádu desetitisícin μg.m-3 bylo
zjištěno opět u referenční bodu č.3.
Na základě těchto údajů provedeme odhad rizika pro benzen. Výpočet pravděpodobnosti
zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené
škodliviny při celoživotní expozici (ILCR – Individual Lifetime Cancer Risk) se odvozuje
ze vztahu:
ILCR = C x UCR, kde:
UCR - horní hranice zvýšení individuálního celoživotního rizika rakoviny při celoživotní expozici
koncentraci 1 Pg/m3 (dle WHO 6x10-6),
C - roční průměrná koncentrace v Pg/m3.
Tab. 8 Kvantitativní odhad míry ILCR z expozice
benzenu v ovzduší před (pozadí) a po realizaci záměru (ref. body)
C (μg.m-3)
ILCR
pozadí
2
0,0000120000
ref.bod 1
2,00017
0,0000120010
ref.bod 2
2,0001
0,0000120006
ref.bod 3
2,00027
0,0000120016
ref.bod 4
2,00012
0,0000120007
ref.bod 5
2,0001
0,0000120006

Z výše uvedené tabulky č. 8 vyplývá, že v hodnocené lokalitě může být již při současném
imisním pozadí ovlivněném blízkostí dálnice akceptovatelná míra zvýšení celoživotního
karcinogenního rizika až 12x zvýšena. Po zprovoznění investičního záměru se tato úroveň rizika
prakticky nezmění. Pokud by měla být dosažena hodnota akceptovatelné úrovně karcinogenního
rizika pro populaci 1.10-6, pak by za použití výše uvedené UCR musela průměrná roční
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koncentrace benzenu v ovzduší dosahovat maximálně 0,17 Pg/m3. Tato hodnota je však zatím pro
většinu území České republiky nedosažitelná.
V ČR je míra akceptovatelného rizika, vyjádřená násobkem UCR a legislativně přijatým
limitem 5 Pg/m3. Hodnota pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný
výskyt (ILCR) odpovídající této koncentraci je 3.10-5, což je hodnota stále vyšší než hodnota ILCR
pro území v posuzované lokalitě (viz tabulka č. 8).
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizaci záměru
bezpečně pod hodnotou platného imisního limitu. Příspěvek realizace záměru znamená maximální
změnu ILCR = 1,6.10-9 (pro referenční bod č.3).
Vyčíslené zvýšení rizika je tedy nízké a nemělo být vzhledem k současnému stavu pro
obyvatele v okolí obytné zástavby významné.
5.4 Oxid uhelnatý (CO)
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního
limitu z hlediska maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 Pg.m-3.
Podle výsledků monitoringu je současný stav charakterizován koncentracemi oxidu
uhelnatého 335 Pg.m-3. Nejvyšší hodnoty osmihodinových koncentrací, které lze očekávat v obytné
zástavbě po realizaci záměru činí maximálně 5,5 μg/m3. Tyto změny jsou tak nepatrné, že
prakticky neovlivňují průměrnou roční hodnotu (nárůst v setinách μg/m3.
Po realizaci záměru tedy nedojde k navýšení rizika vzhledem k současnému stavu.

6. Analýza nejistot
Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami,
danými použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je
jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s
hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatel vědom:
1. Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Validita modelových
hodnot byla ověřena pouze rozptylovou studií a neopírala se o výsledky monitorování
koncentrace ovzduší v této lokalitě. Rozptylová studie navíc nezahrnuje emise z výstavby
areálu.
2. Určení nebezpečnosti vychází z úrovně současného vědeckého poznání vztahu mezi
znečištěním ovzduší a poškozením zdraví.
3. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými rozptylovými modely je omezena,
neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, které modely
nezohledňují.
4. Může být využito pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o
exponované populaci (přesné počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě
bydliště apod. )
5. Určitá míra nejistoty je samozřejmě spojená i se stanovením použitých referenčních nebo
doporučených hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií.
6. Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní
způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje. Proto byly vždy uvažovány
maximální koncentrace z výpočtové sítě nebo pro referenční body umístěné v blízkosti obytné
zástavby.
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7. Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší
Realizací posuzovaného záměru nedojde k významnému zvýšení imisí pro oxid dusičitý
NO2, suspendované částice PM10, benzen a oxid uhelnatý, které by mohlo ovlivnit zdravotní stav
obyvatelstva v dotčené lokalitě.
Charakterizace rizika pro nekarcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu
relativního rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých symptomů u
exponované a neexponované populace. Na základě takto provedeného kvantitativního výpočtu bylo
zjištěno, že prevalence chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí na základě
expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím
PM10 se v důsledku působení imisních příspěvků daných realizací záměru výstavby nezmění,
posuny prevalencí se pohybují v úrovních tisícin a desititisícin procenta. (Je nutné si uvědomit, že
tyto závěry neplatí pro imisní situace uvnitř Nupharo Parku, který je situován do bezprostřední
blízkosti dálnice.)
Problematická může být krátkodobá imisní situace během zemních a stavebních prací
během výstavby Nupharo Parku. Především jde o suspendované částice prachu PM10, které se
mohou v extrémních situacích podílet na zvýšení 24 hodinového aritmetického průměru. Nutno ale
poznamenat, že toto navýšení nemusí být vůbec významné, pokud bude během výstavby
udržována čistota na komunikacích, prováděno zkrápění v době sucha - navíc je časově omezeno
dobou výstavby.
Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu
pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci při
celoživotní expozici hodnocené škodlivině benzenu. Z provedeného výpočtu vyplývá, že
akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika vyjádřená pro ČR přijatým
imisním limitem pro benzen 5 μg/m3, které odpovídá hodnota 3.10-5, není v hodnocené lokalitě
podle dostupných údajů překračována a realizací posuzovaného záměru se tato situace nijak
nezmění.
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v
souvislosti s realizací předkládaného záměru výstavby Nupharo Parku nedojde k zvýšení
zdravotních rizik pro obyvatele okolní zástavby.
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Příloha č. 1

Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro hluk
Předmětem vypracované hlukové studie4 je posouzení důsledků provozu Nupharo Parku na
okolní obytnou zástavbu.
Hluk z dopravy a z provozu - v akustické studii je hodnocen podíl hluku z provozu a z
automobilové dopravy vyvolané provozem Nupharo Parku na celkovém hluku z dopravy, který je
především ovlivněn blízkostí dálnice D8. Hodnocení je provedeno formou srovnání současného
stavu, tedy bez realizace záměru a varianty po realizaci investičního záměru včetně jeho 3. etapy.
V okolí hodnocených komunikací byly zvoleny referenční výpočtové body v obcích Knínice a
Žďárek. Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru je uveden v tabulce č.9 a 10.
Tabulka 9 Výsledky výpočtu hluku ve vybraných referenčních bodech ze zdrojů parku, den
výška
[m]

Ref. bod
1
2
3
4
5

Knínice č.p. 8
Knínice č.p. 116
Knínice č.p. 33
Žďárek č.p. 11
Žďárek č.p. 14

5
5
5
5
5

LAeq,8h [dB]
vnitroareál
doprava
< 20
< 20
< 20
22,7
24,5

stacionární zdroje

celkem

41,3
40,8
41,0
43,0
43,0

41,3
40,8
41,0
43,0
43,0

Tabulka 10 Celková hluková zátěž ve vybraných referenčních bodech, den

Ref.
bod

výška
[m]

1
2
3
4
5

5
5
5
5
5
Limit

areál
NUPHARO
41,3
40,8
41,0
43,0
43,0
50

LAeq,T [dB]
doprava
stávající
NUPHARO po
veř.
doprava
komunikacích
23,0
52,1
22,3
51,2
22,2
56,3
37,4
50,0
38,9
51,2
60
60

celkem

nárůst
[dB]

52,5
51,6
56,4
51,9
52,0
-

+0,4
+0,4
+0,1
+0,9
+0,8
-

Rozdíl hlukové imise ve výpočtových referenčních bodech mezi variantou projektovou a
současnou je uveden v tab. č.10. Hluk z areálu Nupharo Parku i hluk z generované dopravy bude
výrazně pod hodnotami příslušných hygienických limitů – 50 dB pro hluk z areálu a 60 dB pro
hluk z dopravy po hlavních komunikacích. Dominantní bude hluk ze stacionárních zdrojů na
objektech v parku, hluk z generované dopravy bude nevýznamný.
Z hlediska zdravotního posouzení účinku hluku se lze tedy domnívat, že mírné navýšení
akustického tlaku, ke kterému bude docházet vlivem provozu Nupharo Parku nebude mít vliv na
současný stav, kdy může podle naměřených hodnot uvedených v akustické studii docházet jen
k mírnému obtěžování hlukem – viz tab. č.11, kde jsou uvedeny nepříznivé účinky hlukové zátěže.
4

R.Smetana, O.Dlabola, K. Wagner: NUPHARO Park, hluková studie, červenec 2011
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Tab.11 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - den
Nepříznivý účinek
Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Pocit obtěžování hlukem
Mírné obtěžování

40-45

45-50

50-55

dB /A/
55-60

60-65

65-70

70-75

Závěr k hodnocení hluku
Z hlukové studie je patrné, že vlivem realizace záměru provozu Nupharo Parku
nebude docházet k překračování hygienických limitů hluku v chráněném venkovním
prostoru u nejbližších obytných staveb ani hlukem z vyvolané dopravy a ani hlukem
stacionárních zdrojů při provozu hodnoceného areálu. Proto je možné konstatovat, že
realizací předkládaného záměru nedojde ke zvýšení zdravotních rizik expozicí hluku pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Tento závěr platí pro předpoklad denního provozu v areálu Nupharo Parku a
nevztahuje se na etapu jeho výstavby.
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ZPRÁVA
z Biologického průzkumu
jarního aspektu roku 2010
a jarního a časně letního aspektu roku 2011
lokality „u Knínic“
u Ústí nad Labem

Zpracoval:

Ing. Pavel Majer, Václav Vysoký, Mgr. Jaromíra Kuncová

V Ústí nad Labem, 26. 7. 2011
Foto na titulní straně: pohled na lokalitu ze severní strany
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Základní údaje
Předmět:
Na základě objednávky RNDr. Miroslava Rause, GeoVision s.r.o., kancelář: Badeniho 1, 160
00 Praha 6, byl v jarním aspektu roku 2010 a v jarním a počátku letního aspektu roku 2011
byl proveden biologický průzkum lokality u Knínic u Ústí nad Labem v rámci plánovaného
investičního záměru. Průzkum byl zaměřen především na výskyt zvláště chráněných druhů
živočichů a rostlin v rámci vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č.
395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Lokalita:
Viz přílohu této Zprávy.
Objednatel:
GeoVision s.r.o.
Zpracovatel:
JUROS, s.r.o., Doudova 544/11, 147 00 Praha - Podolí
Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363,
Termín plnění:
Březen až červen 2010, duben až červen 2011

Úvod
Na žádost investora byl proveden na lokalitě v blízkosti obce Knínice biologický průzkum
v jarním a na počátku letního aspektu vegetační doby roku 2010 a dále v jarním a počátku
letního aspektu roku 2011.
Sledovaná lokalita se nachází severně od Ústí nad Labem a je vymezena silnicí E 13 Teplice –
Děčín, dálnicí D8, kruhovým objezdem umožňujícím nájezd na D8 u exitu č. 76 a plochou od
mostu D8 k obci Knínice a silnicí spojující obce Žďárek a Knínice – viz Přílohu této zprávy.
Lokalita je v současné době nevyužívaná a je ponechána samovolné sukcesi (dříve byla
využívána jako především extenzivní pastviny nebo louky). V minulosti byla část okolních
území využívána jako orná půda, o čemž svědčí silný výskyt polních plevelů.
Podle regionálně fytogeografického členění (Skalický 1988) leží území ve fytogeografické
oblasti mezofytikum, ve fytogeografickém okrese Krušnohorské podhůří, podokrese
Libouchecká plošina. Tento celek je charakterizován kopcovitým terénem v podhorském
vegetačním stupni s chudými půdami, využívaný především zemědělsky a lesnicky. Při
rekonstrukčním geobotanickém mapování (Mikyška 1972) zde byly vymapovány luhy a
olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae) a dubohabrové háje (Carpinion betuli).
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Botanický průzkum
Sledovaná lokalita leží severně od Ústí nad Labem u obce Žďárek. Jde o menší rovinatou
plochu mezi silnicí E 13 na jihovýchodě a tělesem dálnice D8 na severozápadě.
Severovýchodní hranici sledovaného území tvoří násep nově vybudované příjezdové
komunikace do Knínic.
Hlavní vegetační formaci na této lokalitě tvoří travnatý porost s převahou běžných trav a
typickými taxony obhospodařovaných luk, ojedinělé nálezy některých polních plevelů však
dokazují, že v minulosti mohlo být toto území i zorněno.
V západní části plochy spojuje obě komunikace asi 10 – 15 m široký pás dřevin s relativně
bohatým bylinným podrostem s některými prvky lužního lesa. Dřeviny rovněž lemují silnici E
13 a nově vysazeny byly podél tělesa D8 a na náspu komunikace do Knínic.
Největší část sledované plochy zaujímá travnatý porost charakteru louky, dříve intenzivně
využívané (sečené a hnojené), v posledních letech ale nekultivované. V minulosti zde bylo
zřejmě provedeno odvodnění, další velký zásah souvisí se stavbou dálnice D8. To se
projevuje tím, že východní cíp trojúhelníkové plochy je v současné době prakticky bez
porostu (pokryvnost do 30%) a druhově velmi chudá. Zjištěny zde byly pouze pryskyřník
plazivý (Ranunculus repens), šťovík kyselý (Rumex acetosa), pcháč oset (Cirsium arvense),
heřmánkovec nevonný (Tripleurosporum inodorum), barborka obecná (Barbarea vulgaris),
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) a velmi řídký porost trav.
Většinu plochy však hustě pokrývá luční porost s převahou trav, z nichž některé sem zřejmě
byly kvůli zvýšení výnosu dosévány (psárka luční – Alopecurus pratensis). Dále byly
nalezeny např. bojínek luční (Phleum pratense), kostřava luční (Festuca pratensis), srha
laločnatá (Dactylis glomerata), psineček obecný (Agrostis capillaris), tomka vonná
(Anthoxanthum odoratum). Porost doplňuje řada lučních druhů, jako je pryskyřník prudký
(Ranunculus acris), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), hrachor luční (Lathyrus pratensis),
jestřábník trsnatý (Hieracium caespitosum), kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum),
svízelka chlupatá (Cruciata laevipes), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), štírovník
růžkatý (Lotus corniculatus), bika mnohokvětá (Luzula multiflora), řídce prvosenka jarní
(Primula veris), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata). Na místech s vyšší hladinou
podzemní vody rostou sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), podběl lékařský (Tussilago
farfara), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), devětsil lékařský (Petasites hybridus).
Objevují se i některé polní plevele, které mohou svědčit o dřívějším zornění této plochy, např.
ředkev ohnice (Raphanus raphanister), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), penízek
rolní (Thlaspi arvense), locika kompasová (Lactuca serriola), konopice rolní (Galeopsis
tetrahit).
Dřeviny z náletu se na louce objevují ve větší míře pouze severovýchodně od linie stromů,
spojujících obě komunikace. Dominantním druhem asi pětiletého náletu je zde bříza bělokorá
(Betula pendula), sporadicky se objevují i mladé exempláře dalších stromů a keřů, např. vrby
jívy (Salix caprea), habru obecného (Carpinus betulus), jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia),
slivoně trnky (Prunus spinosa), hlohu (Crataegus sp.), růží (Rosa sp.) a ostružiníků (Rubus
sp.)
Pás vzrostlé zeleně, spojující obě komunikace, byl vysazen jako doprovod agrárního valu
(deponie kamenů, odstraňovaných z kultivovaných ploch). Dominantní dřevinou jsou topoly,
především topol kanadský (Populus x canadensis), doplněný pyramidální formou topolu
černého (Populus nigra var. Italica) a řadou dalších stromů a keřů. Nalezeny zde byly např.
javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní (Quercus robur),
javor mléč (Acer platanoides), střemcha obecná (Prunus padus), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), jilm horský (Ulmus glabra). V poměrně bohatém bylinném podrostu dominuje
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) s řadou dalších taxonů: svízel přítula (Galium
4
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aparine), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), starček Fuchsův (Senecio ovatus), netýkavka
malokvětá (Impatiens parviflora), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), bažanka
vytrvalá (Mercurialis perennis), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera).
Stromový doprovod komunikace E 13 tvoří oba druhy topolů (Populus sp.), podél dálnice D8
a na náspu nové komunikace do Knínic jsou nově vysazeny především sazenice javoru mléče
(Acer platanoides), lípy srdčité (Tilia cordata) a olše šedé (Alnus incana) a dalších dřevin.
Nutno podotknout, že tato výsadba je v poměrně špatném stavu (okus, usychání).
Seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin
(Nomenklatura podle Kubát K. a kol.: Klíč ke květeně České republiky. ACADEMIA Praha
2002
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Achillea millefolium
Ajuga reptans
Alchemilla vulgaris
Alliaria petiolata
Allium oleraceum
Alnus glutinosa
Alopecurus pratensis
Anemona nemorosa
Anthemis arvensis
Anthoxanthum odoratum
Arctium lappa
Arctium tomentosum
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris
Betula pendula
Calamagrostis epigejos
Campanula patula
Capsella bursa-pastoris
Carpinus betulus
Centaurea scabiosa
Cerastium arvense
Cerasus avium
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Conringia orientalis
Crataegus laevigatus
Crataegus monogyna
Crepis biennis
Cruciata laevipes
Dactylis glomerata
Dipsacus fullonum
Epilobium angustifolium

Javor mléč
Javor klen
Bršlice kozí noha
Psineček obecný
Řebříček obecný
Zběhovec plazivý
Kontryhel ostrolaločný
Česnáček lékařský
Česnek planý
Olše lepkavá
Psárka luční
Sasanka hajní
Rmen rolní
Tomka vonná
Lopuch větší
Lopuch plstnatý
Pelyněk černobýl
Pelyněk černobýl
Barborka obecná
Barborka obecná
Bříza bělokorá
Třtina křovištní
Zvonek rozkladitý
Kokoška pastuší tobolka
Habr obecný
Chrpa čekánek
Rožec rolní
Třešeň ptačí
Pcháč oset
Pcháč obecný
Hořinka východní
Hloh obecný
Hloh jednoblizný
Škarda obecná
Svízelka chlupatá
Srha laločnatá
Štětka planá
Vrbovka úzkolistá
5
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Epilobium ciliatum
Epilobium hirsutum
Equisetum arvense
Euphrasia rostkoviana
Festuca pratensis
Ficaria verna subsp. bulbifera
Filipendula ulmaria
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galeopsis pubescens
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Galium mollugo
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Heracleum sphondylium
Hieracium caespitosum
Hypericum perforatum
Chaerophyllum hirsutum
Impatiens parviflora
Juncus conglometarus
Lactuca serriola
Lamium album
Lamium amplexicaule
Lamium maculatum
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Leucanthemum ircutianum
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Luzula campestris
Luzula multiflora
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Mercurialis perennis
Milium effusum
Myosotis arvensis
Ononis spinosa
Petasites hybridus
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Plantago lanceolata
Plantago major
Polygonum aviculare
Populus nigra
Populus nigra pyr.
Populus x canadensis
Potentilla anserina

Vrbovka žláznatá
Vrbovka chlupatá
Přeslička rolní
Světlík lékařský
Kostřava luční
Orsej jarní hlíznatý
Tužebník jilmový
Krušina olšová
Jasan ztepilý
Konopice chlupatá
Konopice rolní
Svízel přítula
Svízel povázka
Kakost luční
Kakost smrdutý
Kuklík městský
Popenec obecný
Bolševník obecný
Jestřábník trsnatý
Třezalka tečkovaná
Krabilice chlupatá
Netýkavka malokvětá
Sítina klubkatá
Locika kompasová
Hluchavka bílá
Hluchavka objímavá
Hluchavka skvrnitá
Kapustka obecná
Hrachor luční
Kopretina irkutská
Jílek vytrvalý
Štírovník růžkatý
Bika ladní
Bika mnohokvětá
Kohoutek luční
Vrbina penízková
Bažanka vytrvalá
Pšeníčko rozkladité
Pomněnka rolní
Jehlice trnitá
Devětsil lékařský
Chrastice rákosovitá
Bojínek luční
Jitrocel kopinatý
Jitrocel větší
Truskavec ptačí
Topol černý
Topol černý
Topol kanadský
Mochna husí
6
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Potentilla reptans
Primula veris
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Pyrus communis
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Ribes uva-crispa
Rosa sp.
Rubus caesius
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex obtusifolius
Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sanguisorba officinalis
Saxifraga granulata
Scrophularia nodosa
Senecio ovatus
Silene latifolia subsp. alba
Solidago canadensis
Sonchus arvensis
Sorbus aucuparia
Stellaria media
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinalis agg.
Thlaspi arvense
Tilia cordata
Trifolium hybridum
Tripleurospermum inodorum
Tussilago farfara
Ulmus glabra
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
Vicia sepium
Vicia tetrasperma
Veronica serpyllifolia
Vicia dumetorum
Vicia tetrasperma

Mochna plazivá
Prvosenka jarní
Černohlávek obecný
Třešeň ptačí
Střemcha obecná
Slivoň trnka
Hrušeň obecná
Dub letní
Pryskyřník prudký
Pryskyřník plazivý
Ředkev ohnice
Srstka angrešt
Růže
Ostružiník ježiník
Ostružiník maliník
Šťovík kyselý
Šťovík menší
Šťovík tupolistý
Vrba jíva
Bez černý
Bez černý
Bez hroznatý
Krvavec toten
Lomikámen zrnatý
Krtičník hlíznatý
Starček Fuchsův
Silenka širolistá bílá
Zlatobýl kanadský
Mléč rolní
Jeřáb ptačí
Ptačinec prostřední
Kostival lékařský
Vratič obecný
Smetánka lékařská
Penízek rolní
Lípa srdčitá
Jetel zvrhlý
Heřmánkovec nevonný
Podběl lékařský
Jilm horský
Kopřiva dvoudomá
Rozrazil rezekvítek
Vikev ptačí
Vikev plotní
Vikev čtyřsemenná
Rozrazil douškolistý
Vikev plotní
Vikev čtyřsemenná
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Zoologický průzkum
Metodika průzkumu
V roce 2010 byl proveden zoologický průzkum v dotčené lokalitě v uvedeném období s cílem
zjistit stav biodiverzity a celkového počtu zvláště chráněných prvků přírody. Byly použity
standardní metody sledování – přímé pozorovní, akustické pozorování, determinace
uhynulého materiálu, determinace pobytových stop, individuální sběr, odchyt do zemních
pastí. Při zpracovávání entomologického průzkumu byly formou prosevů, sklepáváním dřevin
a individuálními sběry pod kameny, dřívím, suchou trávou apod. jako hlavní studijní skupiny
vybrány z blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) mravenci (Formicidae) a terrikolně žijící
brouci (Coleoptera) čeledi střevlíkovití (Carabidae) a druhy vázané na rozkládající se látky
různého původu z čeledi hrobaříkovití (Silphidae) a podčeleď Cholevinae z čeledi Leiodidae.
Z obratlovců (Vertebrata) byli sledováni obojživelníci (Amphibia), plazi (Reptilia), savci
(Mammalia) /mimo řád letouni (Chiroptera)/ a ptáci (Aves). V roce 2011 bylo provedeno
pokračování průzkumu s cílem ověření zjištěných výsledků, popřípadě doplnění druhového
spektra na lokalitě.
Celkem bylo v roce 2010 provedeno ve sledovaném období šest pochůzek: 15. 3., 20. 3., 6. 4.,
19. 4., 28. 4., 21. 5. 2010. V roce 2011 byla lokalita navštívena pětkrát v průběhu uvedeného
období v různých denních časech a za různého počasí.

Entomologický průzkum
28. 4. 2010 byly na lokalitě zakopané 2 zemní pasti (díle jen ZP) a to ZP-1 cca 30 m od pásu
zeleně a 20 m od silnice E13 a ZP-2 cca uprostřed zájmové plochy. Pasti byly vybrané 21. 5.
2010 a vzhledem k potvrzenému výskytu kriticky ohroženého druhu Carabus auratus byly ZP
zlikvidované a další průzkum byl prováděn formou suchých pastí a intividuálním sběrem.
V roce 2011 byl pokračující průzkum opět prováděn pouze formou suchých pastí a
intividuálním sběrem a byl zaměřen především na případné zjištění dalších zvlště chrněných
druhů bezobratlých.
U zvláště chráněných druhů uvádíme zkratku KOD (= kriticky ohrožený druh), SOD (= silně
ohrožený druh) a OD (= ohrožený druh).

Výsledky průzkumu za rok 2010 a 2011
GASTROPODA – Plži
Cepaea spp. – Páskovka
Helix pomatia Linnaeus, 1758 – Hlemýžď zahradní
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INSECTA – Hmyz
HYMENOPTERA: FORMICIDAE – Mravenci
Lasius brunneus (Latreille, 1798)
Lasius emarginatus (Olivier, 1791)
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – Mravenec obecný
Leptothorax nylanderi (Foerster, 1815)
Myrmica ruginodis Nylander, 1846

COLEOPTERA: CARABIDAE – Střevlíci
Amara aulica (Panzer, 1797)
Amara communis (Panzer, 1797)
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)
Bembidion lampros (Herbst, 1784)
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – Prskavec větší – OD
Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – Prskavec menší – OD
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) – Střevlíček hnědý
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)
Carabus auratus Linnaeus, 1761 – KOD
Harpalus affinis (Schrank, 1781) – Kvapník měnivý
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812)
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758)
9
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Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
Paradromius linearis (Olivier, 1795)

COLEOPTERA: SILPHIDAE – Hrobaříci
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)
Silpha carinata (Herbst, 1783)
Silpha tristis Illiger, 1798

COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE – Mandelinky
Crepidodera aurata Marsham, 1802
Crepidodera aurora (Geoffroy, 1830)

COLEOPTERA: NITIDULIDAE – Lesknáčci
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776)
DERMAPTERA – Škvoři
Forficula auricularia Linnaeus, 1767

Průzkum obratlovců
Vertebratologický průzkum proběhl od března do června 2010 a od dubna do června 2011 a
byl zaměřen především na výskyt zvláště chráněných prvků. Pro zjištění přítomnosti
některých zvláště chráněných druhů byla v roce 2010 zvolena metoda akustického
„provokování“, jako například u druhu chřástal polní (Crex crex) nebo strnad luční (Emberiza
calandra).
V následujících tabulkách jsou uvedeny veškeré taxony obratlovců zjištěné v dotčené lokalitě
v jarním aspektu vegetačního období roku 2010 a 2011.
Zvláště chráněné taxony živočichů jsou označeni podle stupně ochrany uvedeného v příloze
III prováděcí vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.,
jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. (Zvláště chráněné druhy zvýrazněny tučným písmem - kriticky
ohrožený druh je označen KO, silně ohrožený druh SO, ohrožený druh O.
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Obojživelníci - Amphibia
Druh
ropucha obecná (Bufo bufo)
skokan hnědý (Rana temporaria)

Právní
ochrana

Poznámky
Sledována ojediněle v rámci migrační
aktivity jedinců mimo dobu
O
rozmnožování. Nalézána především
v doprovodném porostu.
Náhodné pozorování v dubnu v porostu -

Plazi - Reptilia
Druh

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

ještěrka živorodá (Zootoca
vivipara)

slepýš křehký (Anguis fragilis)

užovka obojková (Natrix natrix)

Právní
ochrana

Poznámky
Na celé ploše v relativně nízké hustotě.
Jedinci se vyskytují nejen v okrajových
partiích území, ale také v centrální části
lokality. Hustota osídlení oběma druhy
je standardní v rámci většího územního
celku.
V porostu na okraji území ojedinělé
sledování, přesto se jedná o stálý
biotop druhu. V roce 2011
nepotvrzena.
Jedinci se vyskytují nejen v okrajových
partiích území, ale také v centrální části
lokality. Hustota osídlení oběma druhy
je standardní v rámci většího územního
celku.
Ojedinělé sledování pod topoly u
vozovky. V roce 2011 nepotvrzena.

SO

SO

SO

O

Poznámka:
Užovka hladká (Coronella austriaca) nebyla v lokalitě v době průzkumu potvrzena.
Zmije obecná (Vipera berus) se rovněž na lokalitě nevyskytuje, přestože na lokalitě ihned za D8 je pravidelně
potvrzována autorem od roku 2005 do 2011. Dálnice D8 je pro tento druh pravděpodobně limitní barierou.

Ptáci - Aves
(uvedené druhy byly zjištěny v roce 2010 a většina potvrzena i v roce 2011. V roce 2011 již nebyla
použita metoda akustického provokování)

Druh
bažant obecný Phasianus colchicus
bramborníček hnědý (Saxicola
rubetra)
brhlík lesní (Sitta europaea)
červenka obecná (Erithacus
rubecula)
čížek lesní (Carduelis spinus)

Právní
ochrana

Poznámky
Opakované sledování vizuální i
akustické
Sledován při přeletech, hnízdění
neprokázáno. Jedná se o stálý biotop
druhu.
Hnízdí
Opakované sledování, hnízdění
nepotvrzeno
přelety

O
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drozd zpěvný (Turdus philomelos)
havran polní (Corvus frugilegus)
holub hřivnáč (Columba palumbus)
hrdlička zahradní (Streptopelia
decoacto)
jiřička obecná (Delichon urbica)
káně lesní (Buteo buteo)
konipas bílý (Motacilla alba)
kos černý (Turdus merula)
krkavec velký (Corvus corax)
luňák hnědý (Milvus migrans)
pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
poštolka obecná (Falco tinnunculus)
rehek domácí (Phoenicurus
ochruros)
skřivan polní (Alauda arvensis)
sojka obecná (Garrulus glandarius)
straka obecná (Pica pica)
strnad obecný (Emberiza citrinella)
střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)
sýkora koňadra (Parus major)
sýkora modřinka (Parus caeruleus)
špaček obecný (Strunus vulgaris)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)

vrabec domácí (Passer domesticus)
vrabec polní (Passer montanus)

Hnízdí
Přelety
Přelety

-

Hnízdí

-

Přelety
Přelety
Krátkodobý bopyt
Hnízdí
Sledován při přeletech
Sledován při přeletech. V roce 2011
nezjištěn.
Opakované sledování, hnízdí
Hnízdí
Pozorována při lovu
Opakované pozrování, hnízdění
nepotvrzeno. V roce 2011 nezjištěn.
Hnízdí
Přelety
Přelety
Pravděpodobně hnízdí
Hnízdění nepotvrzeno. V roce 2011
nezjištěn.
Hnízdí
Hnízdí
Přelety
Pozorován při přeletech a
krátkodobých pobytech - především
v krajních porostech. Hnízdění nebylo
prokázáno, jedná se o stálý biotop
druhu
Pozorován nepravidelně v roce 2011.
Opakované sledování. V roce 2011
nezjištěn.

O
KO
-

SO

-

Poznámka:
Výskyt křepelky polní (Coturnix coturnix), chřástala polního (Crex crex), strnada lučního (Emberiza calandra)
nebyl prokázán.

Savci - Mammalia
Druh
rejsek obecný (Sorex araneus)
norník rudý (Myodes glareolus)
myšice sp. (Apodemus sp.)
ježek západní (Erinaceus europaeus)

Právní
ochrana

Poznámky
v ZP
uhynulý v lokaltě
viděna v terénu
uhynulý exemplář na vozovce

-

12
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hraboš polní (Microtus arvalis)
zajíc polní (Lepus europaeus)
srnec obecný (Capreolus capreolus)
kuna skalní (Martes foina)

v ZP
ojedinělé pozorování
občasná pozorování
přejetá na vozovce

-

Opatření legislativního charakteru
Podle zjištěných dat v jarním aspektu roku 2010 a 2011 bylo zjištěno na lokalitě při
krátkodobých, trvalých pobytech, či přeletech 9 zvláště chráněných druhů obratlovců ve
smyslu Vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., jež
provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Předpokládaný záměr by potenciálně mohl ohrozit biotop 6 zvláště chráněných druhů
obratlovců a 3 druhů bezobratlých.
Na veškeré zvláště chráněné druhy má investor legislativní povinnost pro účely územního
řízení žádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., stanovených §
50 odstavec 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, u příslušných orgánů ochrany přírody (v tomto případě Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství).
Jedná se o následující druhy:
- kriticky ohrožení: střevlík (Carabus auratus)
- silně ohrožení: ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš
křehký (Anguis fragilis)
- ohrožení: ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný (Lanius colurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), prskavci Brachinus explodens a Brachinus crepitans
Luňák hnědý (Milvus migrans) /KO/ a krkavec velký (Corvus corax) /O/ nebudou případným
investičním záměrem ohroženi. Nejedná se o stálý biotop uvedených druhů. Užovka obojková
(Natrix natrix) byla na lokalitě sledovna pouze v roce 2010. Nejedná se o stálý biotop druhu,
její nález byl ojedinělý.
Na lokalitě nebo v jejích okrajových partiích hnízdí 10 druhů ptáků – ani jeden není zvláště
chráněným druhem. Na tuto skupinu živočichů se však vztahuje obecná ochrana dle výše
citovaného zákona. V obecné ochrany je nutno provádět rušivé aktivity (terénní úpravy) mimo
dobu hnízdění, tj. mezi cca 10. 3. až 30. 7. běžného kalendářního roku.
K rozmnožování obojživelníků, vzhledem k absenci stálé vodní plochy a také k relativní výše
uvedené izolaci, v lokalitě nedochází, proto pro tuto skupinu není nutné doporučovat zvláštní
opatření k ochraně. Pouze koridor vzrostlých dřevin na okraji lokality je používán touto
skupinou živočichů k migracím.
Poznámky k výskytu zvláště chráněných druhům obratlovců
Ropucha obecná (Bufo bufo)
O
Tento druh není (mimo jarní období rozmnožování) vázán na vodní prostředí a jeho plošné
rozšíření v rámci regionu je relativně hojné. Na ploše byli nalezeni jedinci v rámci běžné
sezónní migrace v nehojném počtu v porostu vyšších stromů. V případě uskutečnění záměru
13
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je nutný případný záchranný transfer ohrožených jedinců druhu na bezpečnou lokalitu
v souladu s platnou legislativou.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis)
SO
Uvedené druhy jsou nalézány rovněž v nevelkých počtech převážně v okrajových partiích.
Záměr rozhodně nebude mít vliv na populace druhu, protože se vyskytují běžně v okolních
lokalitách. Před zahájením prací je nutný případný transfer jedinců obou chráněných druhů na
bezpečnou lokalitu v souladu s platnou legislativou.
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
SO
Nalezena v roce 2010 v porostu v ploše, jedná se o ojedinělé sledování, přesto se jedná o stálý
biotop druhu. V roce 2011 nepotvrzena.
Užovka obojková (Natrix natrix)
O
Ojedinělé sledování pod topoly u vozovky. V roce 2011 nepotvrzena. Nejedná se o stálý
biotop druhu. Není nutné pro tento druh žádat o výjimku ze zákazů, neboť nedojde k ovlivnění
přirozeného vývoje ani rušení druhu.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
O
Druh byl v roce 2010 i 2011 sledován, hnízdění však v zájmovém území potvrzeno nebylo.
Pravděpodobně se jedná o součást širšího potravního biotopu, a pokud budou zásahy provedeny mimo
hnízdní období, k ovlivnění přirozeného vývoje ani k rušení druhu nedojde.

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
O
Jedná se pravděpodobně o širší potravní biotop. Pokud budou zásahy do tohoto biotopu
provedeny mimo hnízdní období, nedojde k ovlivnění přirozeného vývoje ani k rušení druhu.

Krkavec velký (Corvus corax)
O
Sledován při přeletech a krátkodobých nepravidelných pobytech. V lokalitě nehnízdí.
Nejedná se o stálý biotop druhu. Nedojde k ovlivnění přirozeného vývoje ani rušení druhu.
Luňák hnědý (Milvus migrans)
KO
Sledován v roce 2010 při lovu nad lokalitou. Jedná se o ojedinělé pozorování. V lokalitě
nehnízdí a nejedná se o stálý biotop druhu. Nedojde k ovlivnění přirozeného vývoje ani rušení.
Ochranná opatření z hlediska přírody v případě terénních nebo stavebních činností
Opatření k minimalizaci negativních dopadů na dotčené biotopy zvláště chráněných druhů
organismů:
- Na veškeré zvláště chráněné druhy živočichů má investor legislativní povinnost pro
účely územního řízení žádat o udělení výjimek podle § 56 zákona č. 114/1992 sb., za
zákazů stanovených § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů, a to u příslušných orgánů ochrany přírody.
- Na zkoumané ploše doporučujeme minimalizovat v co největší míře zábory terénu a
v maximálním množství zachovat vzrostlou zeleň na okrajích zájmového území a tím
zachovat co největší prostor k přirozeným migracím společenstev organismů.
- Doporučujeme včasnou a vhodnou následnou výsadbu původních druhů dřevin.
- Z průzkumu ornitofauny je patrné, že hnízdní vazbu na zkoumanou lokalitu nebo její
bezprostřední okolí má 10 druhů ptáků. Žádný z těchto druhů není zvláště chráněný.
Na hnízdící druhy se vztahuje obecná ochrana dle výše citovaného zákona. V obecné
ochrany je nutno provádět negativně omezující aktivity (terénní úpravy, skrývka
14
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-

-

zeminy, odstraňování porostů apod.) mimo dobu hnízdění, tj. mezi 10. 3. až 30. 7.
běžného kalendářního roku.
Před jakýmkoliv případným terénním zásahem provést, prostřednictvím odborně
způsobilé osoby, odchyt a transfer imag střevlíka Carabus auratus v období duben až
červenec běžného kalendářního roku. Přítomnost biologického dozoru při zahájení
stavebních nebo jiných úprav v zájmovém území pomůže minimalizovat nutné
negativní dopady záměru na stávající biotopy. Biologický dozor rovněž popřípadě
zajiští případné transfery zvláště chráněných taxonů organismů nebo jiná kompenzační
opatření v souladu s platnou legislativou. Příprava náhradního biotopu v rámci
ochranných opatření není nutná.
Vhodnými technickými opatřeními a stavebními úpravami budoucích komunikací
/např. funkčními barierami, zábranami, „zelenými“ průchody/ znemožnit pronikání
obojživelníků, střevlíků zlatých a dalších významných druhů živočichů do prostorů
dopravních komunikací a dalších staveb souvisejících s investičním záměrem.

Závěry
Závěr botanického průzkumu
Botanický průzkum lokality byl proveden v květnu a červnu 2010. Průzkum prováděný
v dubnu až červnu 2011 měl za cíl doplnit druhůvé spektrum vyšších cévnatých rostlin na
lokalitě. Ze zjištěných informací vyplývá, že lokalita leží v silně antropogenně ovlivněném
území a již v minulosti byla technicky upravována. Při plánování jakýchkoli zásahů na
lokalitě je nutno respektovat veškerou vzrostlou zeleň, která se zde nachází především jako
linie na agrárním valu a dále jako doprovod komunikací. V průběhu průzkumu bylo zjištěno
více než 130 taxonů cévnatých rostlin, z nichž žádný nepatří mezi druhy zvláště chráněné
podle § 48 zákona ČNR č. 114/92 v platném znění, k významnějším druhům flóry ČR patří
prvosenka jarní (Primula veris), zařazená v Červeném seznamu flóry ČR do kategorie C3
(rostliny vzácnější, prokazatelně ustupující).
Seznam taxonů cévnatých rostlin, zjištěných v průběhu průzkumu je uveden v předchozím
textu. Průzkum v roce 2011 potvrdil výsledky z roku 2010.
Závěr entomologického průzkumu
Podle výsledků a poznatků poskytuje zkoumaná plocha (podobně jako „otevřené“ plochy
orientované směrem k Libouchci i Varvažovu) vhodné podmínky pro výskyt některých
zajímavých druhů i zvláště chráněných bezobratlých živočichů.
Z kriticky ohrožených druhů zde byl zjištěn střevlík Carabus auratus.
Z ohrožených druhů zde žijí prskavci Brachinus crepitans a Breachinus explodens.
Ze zajímavých druhů lze zde uvést např. f. lugubris od střevlíčka Poecilus cupreus.
Zkoumané území je izolováno od okolních lokalit velmi frekventovanými dopravními
komunikacemi. Navíc bezprostředně navazuje na fungující dálnici D8. Tyto argumenty
z hlediska sociálně ekonomických jasně poukazují na vhodnost investiční výstavby právě zde.
/Výskyt střevlíka zlatitého Carabus aureus je v rámci mikroregionu na okolních lokalitách
relativně hojný, stabilní a potvrzený dlouhodobým sledováním různých autorů-entomologů.
Pro zachování tohoto kriticky ohroženého druhu v regionu je důležitá „defragmentace“ území
jako celku a možnost komunikace jednotlivých populací. Při posuzování dotčené lokality
hraje významnou roli - již uvedená - dopravními komunikacemi trvalá izolovanost od okolí.
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Tedy výskyt uvedeného střevlíka na zkoumané lokalitě není v rámci udržení populace tolik
významný, jako na okolních – neizolovaných – plochách. Přesto argumenty z oblasti ochrany
přírody (významnost biotopu s ohledem na výskyt některých zvláště chráněných druhů
bezobratlých živočichů) částečně zpochybňují využitelnost území. Jak dosavadní průzkum
dokázal, tak např. druh Carabus auratus na vhodných biotopech přežívá i v okolí
frekventovaných komunikací (zde mezi D8 a E13).
Při porovnání lokalit v blízkém i vzdálenějším okolí se přesto dotčená lokalita pro investiční
výstavbu jeví jako nejvhodnější, v případě, že na sousedních biotopech bude zachována
možnost migrace a komunikace společenstev organismů, především zvláště chráněných.
Průzkum v roce 2011 nikterak nemění výsledky a závěry vycházející z průzkumu z roku
2010. Průzkum, zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů motýlů – modrásků, který byl
v předchozím období prováděn na sousedních lokalitách, neprokázal jejich stálý výskyt na
dotčené lokaltě.
Závěr vertebratologického průzkumu
Zoologickým průzkumem v uvedeném období bylo zjištěno 39 druhů obratlovců, z toho 30
druhů ptáků, 8 druhů savců, 2 druhy obojživelníků, 4 druhy plazů. Bezobratlým je věnována
samostatná kapitola.
Z hlediska průzkumu obratlovců se jedná o průměrnou až podprůměrnou plochu v rámci
širšího území a okoních biotopů.

Celkové shrnutí
V jarním aspektu roku 2010 a v jarním a časně letním aspektu roku 2011 byl proveden
biologický průzkum na dotčené lokalitě okolí obce Knínice. Výsledky pochází z vlastních
pozorování a determinací – nejsou zde převzata data jiných autorů.
Podle zjištěných výsledků se zkoumaná lokalita v rámci mikroregionu jeví jako nejvhodnější
pro případný investiční záměr. Pro plánovanou investiční akci doporučujeme v každém
případě dodržet navržená opatření v kapitole „Ochranná opatření z hlediska přírody v případě
terénních nebo stavebních činností“.

Přílohy
-

Umístění zájmové lokality

16
148

VTP NUPHARO

17
149

VTP NUPHARO

150

VTP NUPHARO

Příloha F.8.

Šikmý letecký pohled na řešené území od severu s vizualizací hodnoceného záměru. Z hlediska krajinného rázu
je nutno zdůraznit, že takovýto pohled neodpovídá vizuálnímu vnímání krajiny člověkem, které se odehrává
prakticky výhradně z úrovně terénu. Snímek je však záměrně zařazen pro ilustraci celkové koncepce ozelenéní
areálu: ponechání linie dřevin podél silnice I/13 (levá část snímku), krajinná zeleň jižně od Žďárku (v popředí)
rovněž nebude dotčena. Projekt vegetačních úprav areálu počítá s výsadbou kosterních dřevin po obvodu areálu,
doplněním dalších nižších dřevin u parkovacích stání a vnitroareálovými sadovými úpravami. Uvažováno je i
ozelenění samotných halových objektů (popínavé rostliny na fasádách). Co se týká harmonického krajinného
měřítka, plánovaný rozsah areálu (cca 6,5 ha) víceméně odpovídá rozloze přilehlých obcí (na rozdíl od dalších
uvažovaných záměrů jako CPI Park Žďárek či COS Knínice).
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F.8/1
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F.8/2

Pohled na lokalitu od Velkého Chvojna, ilustrující očekávané zakrytí objektů VTP Nupharo vysokou izolační zelení (stav po zapojení zeleně podle projektu
vegetačních úprav).Na obou snímcích je zcela jednoznačn patrné dominantní ovlivnění krajinného rázu tělesem dálnice D8.

Pohled na širší území záměru od Velkého Chvojna ze SZ okraje CHKO České Středohoří, v levé části snímku je viditelná vizualizace objektů VTP Nupharo
krátce po realizaci záměru, tj. bez izolačního efektu vegetačních úprav areálu. Ve snímku je uměle „odstraněna“ veškerá existující zeleň v území (včetně linie
topolů podél silnice I/13, která podle záměru zůstane zachována), je zde však modelován efekt ozelenění halových objektů (popínavé rostliny na fasádách).
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F.8/3

Pohled na řešenou lokalitu z místní komunikace nedaleko jižního okraje Knínic. Ve směru od areálu těleso komunikace řešené území postupně zakrývá a
omezuje tak vizuální vnímání celého areálu, zároveň se vzdáleností roste i význam izolační obvodové zeleně.

Pohled na posuzovaný záměr z koridoru dálnice D8, resp.jejího mimoúrovňového křížení s místní komunikací vedoucí do Knínic. V tomto (plošně velmi
omezeném) prostoru bude vizuální vnímání areálu nejintenzivnější, přesto bude již podstatně tlumeno zelení (v projektu vegetačních úprav je navržena
kombinace výsadeb vzrostlých kosterních dřevin po obvodu s rychlerostoucími dřevinami, počítá se také s ozeleněním fasád popínavými rostlinami).
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F.8/4

Modelový pohled na jižní část VTP Nupharo ze severozápadního okraje zástavby Žďárku (přes protihlukové stěny podél silnice I/13). Předpokládá se, že
v době dokončení všech etap výstavby areálu už bude obvodová vegetační clona kolem areálu (která bude součástí první etapy) víceméně zapojená. Na
snímku je dobře patrný zmírňující vliv ponechané vzrostlé zeleně (v pravé části) na vizuální vnímání areálu, která prakticky zcela zakrývá i objekty dřívějších
etap výstavby. V levé části vizualizace je naznačeno využití různě rychle rostoucích taxonů pro optimalizaci izolační funkce zeleně.

Pohled na řešenou lokalitu z křižovatky silnice II/528 s místní komunikací mezi Žďárem a Žďárkem. Ve směru od východu vizuální vnímání celého areálu již
v současnosti podstatně omezuje zachovaný pás topolů podél silnice I/13 a stávající protihluková stěna. Po zapojení izolační obvodové zeleně areálu budou
pak jednotlivé objekty z tohoto pohledu prakticky zcela zakryty a rušivé působení na krajinný ráz tak nelze předpokládat.
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