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Úvod 

Záměrem oznamovatele je zkvalitnění sadových úprav na sídlišti Velká Ohrada 

s vybudováním vodních ploch s možností koupání pro obyvatele okolní čtvrti. Předmětem 

tohoto oznámení je tedy provedení parkových úprav s vodní plochou s možností koupání v 

lokalitě Velká Ohrada, Praha 13. Území předpokládané pro výstavbu je přibližně vymezené 

ulicemi Karla Kryla, Jaroslava Foglara, Raichlova, Anny Rybníčkové, Pařízkova, Petrbokova 

a Rotavská, jde o stávající nepříliš kvalitní zelenou plochu.  

Je tedy řešena úprava stávající ozeleněné plochy, kdy bude stávající parkový charakter 

doplněn o vodní plochu s možností koupání. Vodní plocha je řešena s přírodním čištěním 

vody. 

Přírodní čištění vody, označované také jako biotop, v sobě spojuje výhody koupání v čisté 

vodě bez rizika výskytu řas a bez reziduí po chemické úpravě vody. K čištění vody na úroveň 

hygienických norem je využíváno rostlin za použití obdobného principu snižování živin ve 

vodě jako kořenové čistírny odpadních vod.  

Část vodní plochy je určena ke koupání, druhá tvoří čistící zónu s mokřadními rostlinami, ve 

které je voda čištěna pomocí rostlin a mikroorganismů a kde dochází k rozkladu a 

spotřebovávání živin z nečistot a odumřelých částí rostlin. Pro rozvoj řas a sinic tak ve vodě 

nezůstává dostatek živin.  

 

Výstavba nového přírodního biotopu ve vybrané lokalitě by znamenala velký přínos pro toto 

území, z pohledu atraktivity s možností sportovního a kulturního vyžití. 

Navržený záměr novostavby je záměrem, který podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí pl. znění, příslušným orgánem je 

Magistrátní úřad hl.m. Prahy. Záměr je zařazen ve smyslu zákona č.100/2001Sb. pl. zn. 

v kategorii II, bod 10.8 – sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, 

cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních předpisů.  

 

 

 

 

 

 



 

 5 
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B. Údaje o záměru 

 

I.  Základní údaje 

 

1.  Název záměru     Parkové úpravy s vodní plochou s možností  

                                        koupání, Praha 13,  Stodůlky  
 
 

2.  Kapacita ( rozsah ) záměru  

 

Celková řešená plocha sportovního areálu je cca 2,8  ha.  

Celkový počet klientů areálu se předpokládá  do  500 osob za den.  

Areál bude sloužit pro rekreaci návštěvníků.   

Areál nemá žádná  parkovacích míst (včetně parkovacích míst pro zaměstnance). Předpokládá 

se množství zaměstnanců do 10 osob (sezónní provoz).   

Provoz sportovního areálu  bude dvousměnný, maximálně cca od 8.00 do 22.00 hod (víkendy, 

léto), většinou do 18 hodin denně. 

 

Předběžné údaje o kapacitě: 

a) Bilance ploch: 

Plocha řešeného území:  cca 27 982 m
2
 

- parc. č. 2315/22:   cca 27 005 m
2
 

- parc. č. 2318/3:   cca 161,5 m
2
 

- parc. č. 2318/1:   cca 409,8 m
2
 

- parc. č. 2336/6:   cca 18,2 m
2
 

- parc. č. 2341/1:   cca 387,2 m
2
 

 

Zastavěná plocha objektů:  cca 276,6 m
2
 

Vodní plochy včetně cest:  cca 3 464,6 m
2
 

Zpevněné plochy a cesty:  cca 2 454,1 m
2
 

Plochy stávajících komunikací: cca 469,3 m
2
 

Plochy vegetace:    cca 21 299,6 m
2
 (tvoří cca 76,1 % z celkové plochy) 
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Travnaté plochy:   cca 20 909 m
2
 

Živé ploty tvarované:              cca 252 m
2
 

Keřové skupiny:   cca 248 m
2
 

Výsadba stromů:   cca 43 ks 

 

b) Parametry návrhu vodních ploch: 

Celková vodní plocha: cca 2 900,0 m2 

Čistá vodní plocha biotopu:  cca 1 800,0 m2 

Plocha biologické části: cca 1 100 m2 

Hloubka koupací části (plavci): max. 2,9 m 

Hloubka koupací části (neplavci):   max. 1,1 m 

Hloubka brouzdaliště: max. 0,40 m 

Celkový objem vody vč. biologické části: cca 2970,00 m3 

  Objem vody v biotopu: cca 2 350 m3 

  Objem vody biologie: cca 620,0 m3  

 

c)  Kapacity bazénu a areálu dle běžných výpočtů pro koupací biotopy: 

Kapacita vodní plochy – pro jednu osobu přibližně 15 m
2
 vodní hladiny koupací části.  

– cca 1 400 m
2
 plochy koupacích celkem  

– kapacita vodní plochy je cca 100 osob 

– denní návrhová návštěvnost areálu může být 3 – 5 ti násobek kapacity vodní plochy 

– denní návrhová návštěvnost areálu: 300 – 500 osob, průměrně cca 400 osob. 

– předpokládaná sezónní návštěvnost min. 18 000 osob.  

– předpokládaný max. odpar v nejteplejších dnech (potřeba dopouštění): 15,75 m
3
/den. 

 

Oplocení, živý plot kolem koupací vodní plochy: 

Délka oplocení:    cca 211,7 m 

Výška oplocení:    cca 1,2 m 

Oplocení, živý plot kolem čistící vodní plochy: 

Délka oplocení:    cca 190 m 

Výška oplocení:    cca 0,5 m 

Oplocení mezi provozními objekty 1 a 2: 

Délka oplocení:    cca 13,8 m 

Výška oplocení:    cca 1,2 m 
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Záměr je zařazen ve smyslu zákona č.100/2001Sb. pl. zn. v kategorii II, bod 10.8 – sportovní 

areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklotrialové areály mimo území 

chráněná podle zvláštních předpisů.  

Jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí pl. zn., příslušným orgánem je Magistrátní úřad hl. m. Prahy.  

Oznámení záměru je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. pl. znění (příloha č. 3). 

 

 

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

kraj:   Hlavní město Praha 

  

obec:    Praha  

 

katastrální území:              Stodůlky 

    adresa: ul. Karla Kryla, Praha 13 

    Lokalita Velká Ohrada 

 

Úpravy jsou navrženy na parcelách č. 2315/22, 2318/1, 2318/3 a 2341/1 v k.ú. Stodůlky. 

Jedná se o území velikosti cca 28 000 m
2
, které se nachází v zastavěné části obce, nejsou zde 

ve stávajícím stavu umístěny žádné budovy. Hlavní plocha je tvořena travou, lokálními 

křovinami a v trávě vyšlapanými pěšími stezkami. Území je lehce spádováno, terén se v ploše 

mírně svažuje směrem k severozápadní části, výškový rozdíl činí cca 5,5 m. Vzhledem 

k tomu, že není uvažováno s oplocením na hranicích pozemků, bude území přístupné stejně 

jako ve stávajícím stavu z okolních ploch. 

Na východní straně se nachází soukromé zahrady rodinných domů a na západní straně 

oplocené dětské hřiště. Vymezená plocha je nedaleko přírodního parku Prokopské a Dalejské 

údolí, které se rozkládá jižním směrem a zahrnuje vedle údolního zářezu potoka také svahy a 

vrchy nad údolím. Územím neprochází žádné prvky souborů přírodě blízkých ekosystémů 

(ÚSES) a neroste zde památný strom. 
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4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

 

Záměr spočívá v  umístění sportovního areálu soustavu vodních nádrží pro koupání, provozní 

objekt se zázemím, čerpací stanici a doprovodné komunikace, včetně napojení na inženýrské 

sítě v zájmové lokalitě. 

Pozemek, určený pro výstavbu, je územím se sportovní, rekreační náplní. Má dobrou  vazbu 

na centrum sídliště  a intenzivní kontakt na přírodní prostředí, které v tomto případě okolní 

pozemky. 

Je tedy řešena úprava stávající ozeleněné plochy, kdy bude stávající parkový charakter 

doplněn o vodní plochy s možností koupání. Vodní plocha je řešena s přírodním čištěním 

vody. 

Přírodní čištění vody, označované také jako biotop, v sobě spojuje výhody koupání v čisté 

vodě bez rizika výskytu řas a bez reziduí po chemické úpravě vody. K čištění vody na úroveň 

hygienických norem je využíváno rostlin za použití obdobného principu snižování živin ve 

vodě jako kořenové čistírny odpadních vod.  

Část vodní plochy je určena ke koupání, druhá tvoří čistící zónu s mokřadními rostlinami, ve 

které je voda čištěna pomocí rostlin a mikroorganismů a kde dochází k rozkladu a 

spotřebovávání živin z nečistot a odumřelých částí rostlin. Pro rozvoj řas a sinic tak ve vodě 

nezůstává dostatek živin.  

Hlavními očekávanými vlivy záměru na okolní životní prostředí bude vliv hluku a emisí 

v souvislosti s dopravou a  dále méně produkce odpadů a odpadních vod. 

Možnost kumulace vlivů záměru s jinými vlivy okolních aktivit se nepředpokládá.  

 

 

 

5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) 

pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 

Záměr předpokládá revitalizaci zelené plochy a umístění rekreačního areálu zaměřeného na 

vodní sporty – koupání, soustavu vodních nádrží, provozní objekt se zázemím a doprovodné 

komunikace, včetně napojení na inženýrské sítě v zájmové lokalitě. Bude sloužit pro rekreaci 

návštěvníků.  
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Funkce záměru odpovídá předpokladům územního plánu.  

 K umístění záměru do dané lokality vedly investora zejména tyto důvody: 

 Umístění na sídlišti, kde chybí vhodné plochy pro krátkodobou rekreaci a nabízí dobré 

možnosti zájmu o tyto služby   

 Soulad investičního záměru se zamýšleným využitím  plochy  v územně plánovací 

dokumentaci 

 Výhodná dopravní dostupnost z pohledu přístupu zákazníků   

 Absence tohoto typu areálu v rámci širšího okolí  

Z hlediska variant jde o umístění vhodnější než v jiných lokalitách (areál tvoří celek 

s jednotnou sportovně rekreační funkcí a je umístěn v blízkosti sídliště). Z hlediska 

variantnosti využití pozemku jde o  využití z hlediska obslužné dopravy vhodnější než jiná 

možná využití.   

 

Realizací záměru dojde k vytvoření dalších vodních ploch. Toto bude z hlediska ekologického 

jednoznačným kladem, nádrže  budou mít přírodní charakter.  Lze tedy předpokládat, že se 

stane biologicky hodnotným refugiem vlhkomilných společenstev.  

 

Na území stavby nejsou žádné kulturní, architektonické, historické památky ani geologická 

naleziště a nejsou zde ani vymezena ochranná pásma vodních zdrojů. 

V nejbližším okolí není registrován žádný prvek územního systému ekologické stability 

(ÚSES) ani významný krajinný prvek (VKP). Cenná zvláště chráněná území jsou 

v dostatečnbé vzdálenosti od řešené plochy. Realizací stavby nedojde k narušení odtokových 

a hydrologických poměrů v území. 

 

S ohledem na vlastnictví pozemků je záměr předpokládán pouze v jediné variantě. Varianta je 

ekologicky únosná pro nejbližší okolí za předpokladu uplatnění všech doporučení a 

navrhovaných opatření. Stavba, vzhledem k lokalizaci tohoto záměru a stavu území a 

připravenosti tohoto území, představuje pro investora optimální variantu. Stavba bude 

napojena na stávající technickou infrastrukturu a bude řešena v souladu se stávajícím 

dopravním systémem. 

Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz 

stávajícího území.  
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6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Koncepce urbanistického uspořádání vychází ze stávajícího stavu pozemku a z principu 

uzavřenosti a otevřenosti vůči orientaci k okolním vlivům. V tomto duchu se rozvíjí vztah 

hmotových modelů pro areál a pro okolní zástavby. Areál se uzavírá v místě těsnějšího 

kontaktu s rušivými prvky, jimiž jsou hluk a znečištění vlivem dopravní zátěže.  

Do místa blízké bytové zástavby jsou situovány čistící vodní plochy navýšené oproti 

okolnímu terénu, hmota fungující jako hradba. Hlavní komunikace mezi severní a jižní částí 

je oddálena od přilehlé komunikace, v centrální části areálu jsou umístěny vodní plochy a 

následně areál klesá v přirozeném spádu terénu. Do plochy je rozeseta zeleň, rozprostřena síť 

cest a jsou rozmístěny provozní objekty v orientaci sledující vodní plochu. 

V blízkém okolí se nenachází možnosti obdobných využití, jaké jsou v areálu nově 

uvažovány. Areál bude v letní sezóně poskytovat možnost koupání v nádrži s biologicky 

čištěnou vodou a přidruženými aktivitami. Praha 13 zatím nemá koupaliště venkovní ani 

kryté. 

 

 

Dispoziční řešení areálu: 
 

Hlavním předmětem tohoto oznámení je úprava stávajícího nezastavěného území a umístění 

vodních ploch, které budou částečně umožňovat koupání návštěvníků. V areálu bude 

umístěno několik samostatných vodních ploch, které budou vzájemně funkčně propojeny a ve 

kterých bude probíhat cirkulace vody.  

 

Úpravy jsou navrženy na parcelách č. 2315/22, 2318/1, 2318/3, 2336/6 a 2341/1. Hlavní 

plocha je umístěna na stávajícím pozemku č. 2315/22, k. ú. Stodůlky a bude zabírat téměř 

celou jeho plochu. Areál nebude od okolí přímo oddělen, hranice jednotlivých parcel budou 

navazovat bez pevného oddělení, pouze v centrální části pozemku uvažované pro umístění 

koupací vodní plochy bude provedeno oplocení, mezi oplocením a vodní plochou bude 

zachován prostor o šířce cca 3m. 

Navrhovaná stavba parkových úprav bude napojena pomocí vjezdu a vstupů, na stávající 

komunikační síť – na ulici Karla Kryla a na ulici Petrbokova. V ulici Karla Kryla se jedná se 

o napojení na stávající sběrnou komunikaci kategorie B, v ulici Petrbokova se jedná o 

prodloužení stávající ukončené slepé komunikace. Vzhledem k požadavku na možnost 



 

 12 

příjezdu a otáčení zásahových vozidel hasičů budou v areálu zřízeny dostatečně únosné 

víceúčelové plochy a příjezdová cesta v areálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou 

komunikaci, bude součástí příjezdové cesty také prostor na otáčení vozidel. 

Vodní plochy budou umístěny v přibližném středu a ve střední části, nedaleko vodní plochy 

s možností koupání, budou také umístěny provozní objekty.  

Ve východní části bude umístěna vodní plocha, která bude zajišťovat čištění vody, tato 

biologická čistící část bude umístěna nedaleko východního oplocení areálu.  

 

Provozní řešení areálu: 

Areál bude mimo jiné poskytovat možnost koupání v nádrži s biologicky čištěnou vodou a 

přidruženými aktivitami (pouze v letní sezóně za odpovídajícího počasí). Vzhledem k tomu, 

že je uvažováno s přírodním čištěním vody bez použití chemických látek je třeba regulovat 

množství návštěvníků. Proto bude koupací vodní plocha oplocena, oplocení bude mít na 

straně u hlavní komunikace doplněny vstupy, ve kterých bude sledován počet návštěvníků. 

V případně potřeby bude možné omezit vstupující počet osob, aby nebyla překročena 

maximální možná kapacita a byla zachována čistící funkce. A také vzhledem k otevřenosti 

celého areálu bude oplocení poskytovat alespoň základní ochranu proti vandalismu a 

zvířatům. Ostatní plochy areálu budou volně přístupné, bez omezení. 

Nejsou navrženy žádné výrobní technologie. 

 

 Bezbariérové užívání stavby: 

Celý areál včetně přístupových ploch a objektů bude řešen dle požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

 

Dispoziční řešení koupací části: 
 

Vodní plocha s možností koupání má přibližný tvar písmene C a respektuje stávající terénní 

podmínky dané lokality. V ploše bude obsaženo brouzdaliště, neplavecká část i část plavecká. 

Ze severní a jižní strany vodní plochy budou situovány plážové vstupy (vybavené madlem), 

které budou postupně přecházet v neplaveckou část. Ve střední části je pak navržena zóna pro 

plavce, s maximální hloubkou až 3,0 m. Severovýchodní plážový vstup bude pojat jako 

brouzdaliště pro nejmenší. V této části se také navržen zatrubněný nátok do z biologie.  
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V blízkosti brouzdaliště lze vhodně umístit dětské hřiště. U brouzdaliště je možné 

zakomponovat další vodní vývěry, případně umístit vodní herní prvky.  

 

Vodní herní prvky 

V návrhu je předběžně uvažováno s umístěním vodní houpačky, dále vodního hřibu a dětské 

skluzavky v brouzdališti. 

 

 

 

Technologie, čištění vody: 
 

Princip přírodního čištění vody bude založen na využití filtračních jednotek a externí biologie. 

Biologie bude tvořena filtračními lagunami s průceznými hrázkami a laguny gravitačně 

napojeny nastavitelnými přepady. Celková plocha biologické části je cca 1100 m
2
. Skladba 

rostlin v biologické části zahrnuje širokou škálu druhů od pobřežních rostlin až po submerzní 

vegetaci.   

Biologická část bude tvořena terénními úpravami ve smyslu vytvoření meandrovitě se 

vinoucího koryta. Koryto bude od podloží odděleno hydroizolací. Biologická filtrační část 

dosahuje hloubky přibližně 0,75 m. Plocha bude z hlediska údržby rozdělena na více 

oddělitelných sekcí, které budou samostatně vypustitelné. Předpokládá se vytvoření 5-6 sekcí. 

Voda zde bude procházet nuceně jednotlivými částmi procesu biologické úpravy. Z poslední 

sekce bude opět vedena nazpět do systému. 

Předpokládá se využití systému filtračních hrázek v kombinaci s nárůstovými a vliesovými 

filtry.. Část, kde bude probíhat čištění vody, nebude veřejnosti přístupná. 

 

Dopouštění biotopu a první napuštění: 

Pro napouštění a dopouštění odparu je uvažováno s využitím dvou vrtaných studní (.  Pro 

zdrojové vody pro první napuštění a následné dopouštění biotopu budou nejprve provedeny 

rozbory, aby byly splněny potřebné požadavky na kvalitu vody. Zásadními ukazateli jsou 

množství obsaženého dusíku (N), dále fosfor aktivní a fosfor celkový.  

Maximální denní potřeba vody pro dopouštění odparu v nejteplejších dnech sezóny bude činit 

přibližně 15,75 m
3
.  

 

Vypouštění biotopu: 

Jednotlivé součástí biotopu bude možné vypustit, předpokládá se vypouštění čerpáním.  
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Technologická šachta je odvodněna, napojena na areálovou kanalizaci.  

Užitné plochy koupacího biotopu budou vypustitelné systémem spodních výpustí do čerpací 

jímky, odkud bude možné vypouštěnou vodu přečerpat do dešťové kanalizace. 

Biologická část bude rozdělena nastavitelnými přepady na zhruba 6-9 sekcí, které budou 

samostatné vyčerpatelné během údržby. Údržba jednotlivých sekcí laguny bude probíhat tak, 

že po přečerpání čisté vody do objemu biotopu budou odsány případné nečistoty ze dna (detrit 

apod.) do splaškového kanalizačního potrubí v blízkosti laguny.  

Předpokládané množství takto jednorázově vypuštěných nečistot nepřekročí 6 m3/sekci 

 

Terénní úpravy: 
 

V návrhu byl kladen důraz na využití přirozené konfigurace terénu, snahou vždy bylo 

dosáhnout přibližně vyrovnané bilance zemin.  

Prostor výkopů bude koncentrován především ve střední části, kde bude umístěna vodní 

plocha s možností koupání. Výkopy jsou předpokládány jako svahované bez pažení a ve 

sklonech vycházejících z tvarování dna vodní plochy. Čistící části je nutno provést oproti 

hlavní vodní ploše zvýšené, aby byl zajištěn potřebný spár pro přirozený tok vody. Proto 

budou stávající terény v okolí čistící části navýšeny. Zemina z výkopů pro hluboké části bude 

použita pro vytvoření hrází a náspů biologické části.  

Ostatní části areálu nepředpokládají provádění zásadních terénních úprav a všechny nově 

prováděné práce budou respektovat stávající konfiguraci terénu.  

 

 

Úpravy povrchů: 
 

a) Vodní plochy: 

Užitkové části biotopu budou vytvořeny formou postupně se svažujících pláží. Maximální 

sklon pláže je 1:12. Povrch pláží bude tvořen kompozitně spojeným kamenivem nebo 

vymývanou dlažbou. Pod nášlapnou vrstvu budou provedeny podkladní štěrkové vrstvy 

obdobně jako u staveb obdobných pochozích ploch.  

b) Komunikace: 

Větev A je navržena v místě, kde je v trávě již vyšlapána, stávající komunikace pro pěší. 

Komunikace je vybudována v místě stávající cesty a zčásti na zelené louce. Neúnosné 

vrstvy budou odstraněny, ornice přemístěna a pláň zhutněna na požadované hodnoty. Na 
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připravenou pláň budou osazeny nové konstrukční vrstvy. Návrh obytné zóny bude 

proveden podle TP103. 

Místní komunikace – obytná zóna, jejíž trasování je zřejmé z grafických příloh, je 

navržena s povrchem z asfaltu se zpomalovacími prvky z dlažby, v šířkovém uspořádání s 

min. šířkou mezi obrubníky 3,5 m. Šířka uličního prostoru (pozemku pro komunikaci) 

bude obvykle 8 m mezi hranicemi. Vzhledem ke stávajícím hranicím pozemků a 

nemožnosti její úpravy je šířka mezi hranicemi v části staničení pouze 4 m. 

Komunikace obytné zóny bude umožňovat plynulý provoz pěších, cyklistů, osobních 

automobilů a občasný provoz vozů na svoz komunálního odpadu nebo stěhování. 

Větev A bude v části pouze jednosměrná. 

Komunikace není navržena pro průjezd autobusů MHD. Vzhledem k charakteru území není 

uvažováno s vybudováním nácestné zastávky.  

Chodníky jsou navrženy přibližně v místech stávajících prošlapaných stezek pro pěší, jsou 

navrženy s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva ve hranicích pozemků určených 

pro parkové úpravy. V místě pro obracení vozidel hasičů je navržena komunikace s 

povrchem ze štěrku prorůstaného travou. 

Trasy jsou zřejmé z grafických příloh a jejich průběh je dán původními trasami a pozemky ve 

vlastnictví města. Chodníky budou provedeny v šířce 2-4 m a výškově usazeny tak, aby 

nedocházelo k přehrazení spádnic území. Odvodněny budou do terénu. 

 

 

c) Ostatní plochy: 

Pobytová plocha bude tvořena zátěžovým travním porostem. 

 

 

d) Objekty: 

Pro povrchy provozních objektů budou použity běžné povrchové úpravy. Vnější fasády budou 

tvořeny omítkou na částech doplněnou dřevěným obkladem, vnitřní povrchy budou tvořeny 

omítkou, keramickým obkladem nebo SDK povrchem. Všechny povrchy budou opatřeny 

malbou.  

Provozní objekty budou sloužit k zajištění potřebných zázemí pro provoz areálu, jedná se o 

samostatně stojící objekty (provozní objekt 1, provozní objekt 2, provozní objekt 3 a zástěny), 



 

 16 

které provozně a funkčně budou doplňovat potřeby předmětného území. Objekty budou 

poskytovat prostor pro personál, obsluhu, sklady, technologické prostory a také zázemí pro 

návštěvníky.  

 

Provozní objekt 1 - bude sloužit pro provozní účely areálu, bude zde umístěno zázemí pro 

zaměstnance (sociální a hygienické), kancelář, prostory pro plavčíka hlídajícího vodní plochu 

a sklad. Také zde bude umístěna pokladna, která může mít charakter kanceláře nebo 

samostatného pracoviště.  

Půdorysný rozsah objektu:   

provozní objekt 1   12,4 x 6,4 m  79,36 m2 

 

 

Provozní objekt 2 - bude sloužit pro provozní účely areálu, bude zde umístěno občerstvení 

včetně potřebného zázemí, jedná se o sklady, zázemí pro zaměstnance a technologické 

prostory. 

Půdorysný rozsah objektu:   

provozní objekt 2    12,4 x 6,4 m  79,36 m2 

 

Provozní objekt 3 - bude sloužit jako hygienické zázemí pro návštěvníky areálu. Budou zde 

umístěny WC oddělené podle pohlaví, WC pro invalidy oddělené podle pohlaví a s možností 

využití pro přebalování dětí a úklidové zázemí. Ve vstupní hale bude také prostor na skříňky 

pro dočasnou úschovu. Kapacita WC odpovídá plánovanému počtu 400 návštěvníků. 

Pod podlahou bude provedena technologická šachta, ve které bude umístěna technologie 

vodních ploch (čerpadla). 

Půdorysný rozsah objektu:  

provozní objekt 3    19,4 x 6,4 m           124,16 m2 

 

Zástěny - budou sloužit pouze jako prostor pro převléknutí osob nacházejících se v areálu za 

účelem využití vodní plochy ke koupání..  

Půdorysný rozsah objektu:   

  převlékárny     6,78 x 3,78 m  17,00 m2 
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Všechny objekty budou provedeny jako jednoduché samostatně stojící stavby s malou 

výškou, aby nenarušovaly přírodní charakter předmětného území. Vzhledem k charakteru 

převážně letního nevytápěného provozu je předpoklad zděného konstrukčního systému 

z keramických tvárnic zastřešeného dřevěným krovem s pultovou střechou. Zástěny budou 

tvořeny jednoduchou kovovou konstrukcí s opláštěním tvořeným deskovým materiálem bez 

zastřešení.  

Zpevněné plochy okolí budou vždy vytvořeny v bezbariérovém standardu.  

Záměr je vzhledem k požadavkům územního plánu navržen jako park bez parkování 

automobilů.  

 

Řešení vegetace: 
 

Na pozemcích bude provedena obnova ploch dotčených stavebními pracemi, po provedení 

úpravy bude opětovně vysazen trávník a provedena sadovnická úprava stávajících okrasných 

keřů. 

 

a) Stávající zeleň: 

Stávající zeleň na pozemku není původní, jedná se o výsadby realizované po dokončení 

stavby bytových domů, která probíhala postupně na okolních pozemcích před cca 10 lety. 

Byly založeny trávníky a skupinové výsadby keřů s roztroušenou výsadbou stromů. Z 

východní strany pozemek sousedí se zahradami u rodinných domů, kde se nachází druhově 

rozmanitá skladba dřevin. V trávníku po obvodu pozemku jsou rozmístěné jednotlivé keřové 

skupiny o velikosti 100-300 m
2
 jako kulisy k odclonění pohledů na bytové domy. Kromě 

liniových výsadeb jsou mladé stromy umístěny také ve skupinách nebo mezi nimi. Dřeviny 

jsou vitální a plocha udržovaná. 

 

b) Návrh nových výsadeb: 

Návrh respektuje charakter okolí, předpokládané stanovištní podmínky a prostorové možnosti 

rozvržení nového areálu. V severní části budou využity stávající již vzrostlé zapojené skupiny 

keřů v maximální možné míře. Území areálu nebude na hranici pozemku vymezeno plotem, 

oplocení bude pouze okolo vodní koupací plochy. Podél hranice pozemku bude pouze 

rozmístěna většina nových výsadeb. Kromě stromů zde budou k vymezení prostoru použity 

volně rostoucí živé ploty nebo keřové skupiny. Středová plocha areálu je určena pro vodní 

plochu a pobytové trávníky pro návštěvníky areálu. 
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c) Sortiment navržených dřevin: 

V areálu budou použity k výsadbě převážně listnaté druhy stromů domácího původu 

v kombinaci s borovicemi. Keřové skupiny budou mít podobnou skladbu jako stávající mladé 

výsadby. 

 
 

Komunikace a zpevněné plochy    

Ve stávajícím stavu je kolem řešeného území vedeno několik místních komunikací s 

obousměrným provozem.  

Součástí řešení území je doplnění a rekonstrukce stávajících cest pro pěší a komunikační 

propojení ulice Petrbokova a ulice Karla Kryla. Nově navrhované dopravní řešení umožní 

zklidněné propojení obytné zóny na stávající komunikační síť. 

Nově navrhované komunikace výrazně zlepší přístup nejen na pozemky parkových úprav ale i 

na stávající obytnou zónu. Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu je prověřeno z 

pohledu napojení na stávající místní komunikace. 

Stavba po dokončení bude sloužit ke komunikačnímu propojení obytné zóny s ostatními 

komunikacemi pro převážný provoz pěších a osobních automobilů. Propojení je navrženo 

pomocí přejezdového chodníku. Stavby budou trvalé. Z větší části se jedná o novostavbu, v 

případě komunikací pro pěší se jedná o rekonstrukci. 

Větev A je navržena jako místní komunikace jako funkční skupina D s šířkou uličního 

prostoru 8m (v místě zúžení mezi stávajícími objekty 4m). Větve komunikací pro pěší jsou 

navrženy v šířkách 2 až 4m, z části umožňující příležitostný pojezd nákladních vozidel, 

především vozidel hasičů.  

Komunikace jsou zatříděny podle dopravního významu, určení a stavebně technického 

vybavení jako místní komunikace III. třídy (zák.13/1997Sb.). 

Délka místních komunikací – funkční skupiny D je cca 127 m a délka chodníků je celkem cca 

719 m. 

Dešťové vody ze všech komunikací budou vsakovány do terénu. 
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Pozemky a trasa komunikací byly vybrány na základě územního plánu, studie a průběhu 

projednávání s investorem a DOSS a na nově navrhované komunikace budou napojeny nově 

navrhované objekty. Pozemky jsou v lehce zvlněném terénu, kde výsledné podélné a příčné 

spády bez výrazných násypů a výkopů dodržuji s rezervou požadované normové hodnoty. 

Požadované urbanistické řešení je respektováno trasováním a šířkovým uspořádáním 

komunikací, stezky pro pěší a cyklisty. 

Technické řešení odpovídá platným zákonům, vyhláškám a technickým normám. Trasování je 

dostatečně popsáno v grafických přílohách. Konstrukce jednotlivých komunikací jsou 

popsány dále ve zprávě, konstrukce jsou navrženy dle schválených Technických podmínek 

ministerstvem dopravy TP 78-Katalog vozovek pozemních komunikací. V rekonstruované 

části chodníků nebudou použity konstrukce stávajících komunikací. 

 

7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

    

Termín zahájení stavby:   2017 

Termín dokončení stavby:   2018 

Plánovaná doba výstavby cca 2 roky 

 

8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 
Dotčeným územním samosprávným celkem se podle §3 odst. c) zák. č. 100/2001 Sb. pl znění 

rozumí územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území.  

Kraj:    Hlavní město Praha 

Obec:    554782 Praha 

Katastrální území:  Stodůlky 

 

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

které budou tato rozhodnutí vydávat: 

 

1/ územní rozhodnutí 

2/ stavební povolení 

3/vodoprávní rozhodnutí 

4/ kolaudační rozhodnutí 
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II.  Údaje o vstupech 

 

1.  Půda 

Důvodem realizace záměru je využití ploch určených územním plánem pro zeleň. Záměrem 

investora je vybudování parkové úpravy se sítí cest, s vodní plochou, která bude z části 

umožňovat koupání. K tomu patří i výstavby zázemí – 3 provozních objektů. Důsledkem 

realizace uvedené stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy 26 646 m2 s třídou 

ochrany ZPF IV. Zabíraná zemědělská půda navazuje na hranici zastavěného území.  

Na pozemku není vybudované žádné meliorační ani protierozní zařízení.  

Na pozemku nejsou uskutečněny žádné investice do půdy.  

Ve skutečnosti pozemek neslouží zemědělské výrobě, je zarostlý náletem.  

 

Celková plošná výměra pozemků určených pro výstavbu  je cca  2,8  ha.   

Jde o antropozemě, rendziny, stávající charakter je dán výstavbou okolní čtvrtě, jde převážně 

o navážky.  

  

Při výstavbě budou dodržovány zásady ochrany ZPF dle § zák.334/1992 Sb.  

Investor musí požádat o souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu 

Magistrát hlavního města Praha, odbor životního prostředí a zemědělství.  

 Vhodná zemina z výkopů pro hluboké části bude použita pro vytvoření hrází a náspů 

biologické části.  

Předpokládá se shrnutí ornice v tl. cca 200-300 mm.  

Budou provedeny také drobné terénní úpravy v rámci vytváření nové komunikační sítě v 

území. Plochy pro komunikace jsou v lehce zvlněném terénu, kde výsledné podélné a příčné 

spády bez výrazných násypů a výkopů dodržují s rezervou požadované normové hodnoty. 

Ostatní části areálu nepředpokládají provádění zásadních terénních úprav. Výškové úrovně 

navazujících ploch budou zachovány. 

Po provedení nových konstrukcí a objektů bude v celém území provedeno urovnání terénu, 

provedení sadových úprav a případně bude přebytečná či nevhodná zemina odvezena na 

skládku. Detailní výpočet bilance zemních prací bude proveden v dalších stupních projektové 
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dokumentace, také bude upřesněn rozsah případného použití stávající zeminy v návaznosti na 

zjištěnou kontaminaci. 

 

Poznámka:  

Uvedené plochy jsou v současném stupni spíše orientační, v průběhu projekční přípravy může 

dojít k drobným změnám.  Hranice řešeného území je patrná na situaci v příloze.  

a) trvalý zábor 

Viz výše.   

  

b) dočasný zábor 

Revitalizace území s plánovanou výstavbou koupaliště se zázemím bude mít nároky na 

dočasné zábory ZPF jen v omezené míře (možné vedení inženýrských sítí).  

Řešené území není nijak poddolováno, nenalézají se na něm stará horní díla a podobně.  

Co se týká lesního půdního fondu, výstavbou nebudou dotčeny žádné pozemky určené 

k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb., ani pozemky 

v ochranném pásmu vzdálenosti do 50 m od PUPFL Tyto pozemky se nenacházejí ani 

v bližším okolí výstavby. 

 

Ochranná pásma 

Z hlediska zákona  č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny není území dokumentovaného 

záměru předmětem plošné ochrany.  

- na pozemku je věcné břemeno (plynárenské zařízení a umožnění přístupu)  

- na pozemku se nachází stará ekologická zátěž (dřívější skládka Velká Ohrada)  

- v okolí jsou vedena elektronická, komunikační zařízení a vedení různých správců.  

Jedná se o území bez rychlostních komunikací a jejich ochranných pásem, procházejí zde 

pouze účelové komunikace včetně ochranných pásem.  

V dotčeném území se nenachází pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů.  Řešená plocha 

neleží v záplavovém území. Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod 

(dle zák. č. 86/1992 Sb.) ani ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 

Sb. pl. zn. 
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 Plocha pro výstavbu se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně ani v chráněné 

krajinné oblasti. Pozemek se nenachází v území s archeologickými nálezy. 

 

 

2.  Voda 

Potřeba vody bude především pro sociální zázemí návštěvníků. Předpokládá se dále nutné 

naplnění nádrží na začátku, doplňování během sezóny  a nutné občasné výměny (cca po 5-10 

letech).  

Maximální denní potřeba vody pro dopouštění odparu v nejteplejších dnech sezóny bude činit 

přibližně 15,75 m
3
.  

Potřeba vody pro dopouštění za sezónu:  cca 1 890,0 m3 

Potřeba vody pro první napuštění vodní plochy: cca 2 974 m
3
 

 

Vybavení WC, umyvadla a možnost sprchování (cca 400 návštěvníků za den) 

spotřeba vody  - 1 návštěvník á 7 m
3
/rok  2.800 m

3
/rok 

provozní objekt 1 a 2     60 m
3
/rok  

        2.860 m
3
/rok 

 

Provoz 06 – 09 v roce  953,3 m
3
/rok     = 7,9 m

3
/den 

využitelnost 60%   572,0 m
3
/rok   = 4,8 m

3
/den 

 

Teplá voda pro provozní objekty bude připravována lokálně v elektrických tlakových 

zásobnících vody umístěných v úklidových komorách. Potrubí vnitřního vodovodu bude 

provedeno z plastového potrubí PP-RCT, bude izolováno proti orosování. Potrubí bude v 

zimním období vypouštěno, aby nedošlo k zamrznutí vody v potrubí.  

Zařizovací předměty budou keramické standardní, klozety závěsné.  

  

Zdrojem vody pro hygienické zázemí bude přípojka z městského vodovodního řádu 

s dostatečnou kapacitou - zásobování pitnou vodou bude zajištěno výstavbou samostatné 

vodovodní přípojky z propoje ulic Karla Kryla a Petrbokova, která bude ukončena ve 

vodoměrné šachtě.  

 

Zdrojem vody pro doplňování nádrží a event. výměny vody budou 2 nové vrtané studně.  

Studny pro doplňování biotopu 



 

 23 

Napouštění a doplňování vodní plochy bude prováděno ze dvou vrtaných studní. Na místě 

staveniště bylo provedeno geofyzikální měření, které určilo polohu studní. Byly vytipovány 2 

polohy, kde je podle měření vhodné umístit studny hloubky cca 60 - 80 m. vydatnost studní je 

odhadnuta do 0,3 l/s. 

Potřeba vody pro první napuštění vodní plochy 2.970 m
3
 

Při čerpání z obou studní (čerpání 0,5 l/s) bude biotop napuštěn ze studní za cca 70 dní. 

Denní dopouštění vodní plochy (odpařená voda) max. 15,75 m
3
/den, 1.500 m

3
/sezonu. 

 

 

 

3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje 

 

Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Nároky na suroviny: 

Daná stavba bude po svém dokončení sloužit jako koupaliště, tedy jako stavba nevýrobního 

charakteru, nebudou zde proto zpracovávány žádné suroviny.  

 

Elektrická energie: 

K provozu a vytápění provozních objektů a zajištění TUV bude využívána elektřina (nutné 

temperování objektů v zimním období, čerpání vody, atd.).  

Maximální soudobý příkon: 48kW 

Hlavní jistič před elektroměrem: 80A / 3P 

Distributor elektrické energie je PRE (Pražská energetika). 

. 

Celková roční spotřeba elektrické energie v areálu koupaliště je kalkulována na cca MWh = 

400 GJ. 

Stavební materiály:   

Pro výstavbu objektů areálu koupaliště budou použity běžné stavební materiály, obvyklé pro 

tento druh staveb, bez nároků na speciální výrobu, těžbu nebo dovoz,  zejména 

- ocelové konstrukce   

- beton 
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- další stavební materiály (cihly, tvárnice, dlažba, obkladové a izolační 

materiály, sklo, dřevo atd.) 

- kamenivo, štěrk a živičná směs na výstavbu areálových a příjezdových 

komunikací 

Spotřebu těchto materiálů nelze v současné etapě přípravy stavby konkretizovat a vyčíslit, 

neboť není zatím zpracováno detailní konstrukční a materiálové řešení objektů ani nejsou 

známi dodavatelé stavby. Není v současné době ani vyčíslena související kubatura zemních 

prací. Předpokládá se, že bude v rámci vlastní stavby bilance vyrovnaná (úpravy pozemku).  

Vlastní provoz areálu neklade dodatečné nároky na potřebu surovin. 

 

 

4.  Nároky na dopravní infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura je stávající. Areál je napojen ze stávající veřejné komunikace jen 

omezeně pro zásobování. Provoz koupaliště bude jen sezónní. při hranici areálu bude 

vybudována krátká asfaltová propojka stávajících komunákací.  

 

a) Popis stávajícího dopravního řešení: 

Příjezd vozidel přímo do prostoru předmětné parcely není ve stávajícím stavu umožněn, 

pouze v jihozápadním rohu parcelou prohází místní komunikace ulice Karla Kryla. 

V okolních ulicích jsou další stávající veřejné komunikace (ulice Jaroslava Foglara, 

Raichlova, Anny Rybníčkové, Rotavská, Pařízkova a Petrbokova), které nikdy nevedou do 

předmětného prostoru, vstup je tedy umožněn pouze pěším. 

 

b) Pěší a cyklistické stezky: 

Součástí stávající komunikační sítě na pozemku jsou pouze stezky pro pěší. Nejedná se o 

zpevněné komunikace, ale pouze v trávě vyšlapané cesty, které prochází skrz předmětnou 

parcelu. Nejvýznamnější je cesta spojující objekty nového sídliště okolo Švejcarova náměstí 

s autobusovou zastávkou Velká Ohrada, další cesty slouží spíše k venčení psů a procházkám 

nežli jako spojovací komunikace. Turistické trasy se nachází v Dalejském údolí ve 

vzdálenosti cca 600 m. 

Cyklostezky se v okolí nenachází. Cyklotrasa A12 prochází blízkým Dalejským údolím a 

trasa A123 prochází blízkými ulicemi Smíchovskou a Mukařovskou.    
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Obytnou zónou bude v budoucnu procházet uvažované cyklotrasa (návrh možnost provedení 

této cyklotrasy zohledňuje). Cyklisté se budou pohybovat v obou směrech ve společném 

komunikačním prostoru. Předpokládané intenzity nenaplní navrhovanou kapacitu komunikace 

a přilehlé dopravní sítě. 

 

c) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu: 

Navrhovaná stavba parkových úprav bude napojena pomocí vjezdu a vstupů, na stávající 

komunikační síť – na ulici Karla Kryla a na ulici Petrbokova. V ulici Karla Kryla se jedná se 

o napojení na stávající sběrnou komunikaci kategorie B, v ulici Petrbokova se jedná o 

prodloužení stávající ukončené slepé komunikace. 

Vzhledem k požadavku na možnost příjezdu a otáčení zásahových vozidel hasičů budou v 

areálu zřízeny dostatečně únosné víceúčelové plochy a příjezdová cesta v areálu. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o slepou komunikaci, bude součástí příjezdové cesty také prostor na otáčení 

vozidel.  

 

d) Popis konstrukčního řešení komunikací: 

Vzhledem k požadavku na možnost příjezdu a otáčení zásahových vozidel hasičů budou 

v areálu zřízeny dostatečně únosné víceúčelové plochy a příjezdová cesta v areálu. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o slepou komunikaci, bude součástí příjezdové cesty také prostor na 

otáčení vozidel hasičů.  

 

Větev A je navržena jako místní komunikace jako funkční skupina D s šířkou uličního 

prostoru 8m (v místě zúžení mezi stávajícími objekty 4m). Větve komunikací pro pěší jsou 

navrženy v šířkách 2 až 4m, z části umožňující příležitostný pojezd nákladních vozidel, 

především vozidel hasičů.  

Komunikace jsou zatříděny podle dopravního významu, určení a stavebně technického 

vybavení jako místní komunikace III. třídy (zák.13/1997Sb.). 

Délka místních komunikací – funkční skupiny D je cca 127 m a délka chodníků je celkem cca 

719 m. 

Dešťové vody ze všech komunikací budou vsakovány do terénu. 

Chodníky jsou navrženy přibližně v místech stávajících prošlapaných stezek pro pěší, jsou 

navrženy s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva ve hranicích pozemků určených 

pro parkové úpravy. V místě pro obracení vozidel hasičů je navržena komunikace s povrchem 

ze štěrku prorůstaného travou. 
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Trasy jsou zřejmé z grafických příloh a jejich průběh je dán původními trasami a pozemky ve 

vlastnictví města. Chodníky budou provedeny v šířce 2-4 m a výškově usazeny tak, aby 

nedocházelo k přehrazení spádnic území. Odvodněny budou do terénu. 

 

 

e) Posouzení dopravní kapacity:  

Stávající intenzity dopravy na ulici Karla Kryla jsou nízké. Z pohledu budoucího využití 

areálu parkových úprav nedojde k velkému přitížení intenzit automobilové dopravy 

okolních komunikací. Vzhledem k dopravnímu ohraničení oblasti chráněným údolím 

Dalejského potoka, nedochází k průjezdům v okolí lokality, pouze k cílovým jízdám. Proto 

intenzity zůstanou ve výhledu nízké a bez přitížení od areálu parkových úprav. Doprava 

vyvolaná obsluhou je z pohledu celkových intenzit v ulici Karla Kryla zanedbatelná. 

Vzhledem k průběhu návštěvnosti parku bude v areálu kladen důraz na pohyb pěších. 
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III.  Údaje o výstupech 

 

1.  Ovzduší 

 

Emise při výstavbě 

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava 

staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové 

částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. 

Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), 

jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, 

průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.  

Vzhledem k rozsahu zemních prací lze tuto oblast pominout.  

 

Emise při provozu 

Emise budou při provozu jen zanedbatelné ze související dopravy, která bude nízká a sezónní 

– součástí stavby nebudou žádná parkovací místa, vjezd ke koupališti bude vymezen jen pro 

zásobování a údržbu areálu koupaliště.  

Vytápění bude elektrické.  

 

 

2. Odpadní vody 

 

Vzhledem k charakteru záměru  budou provozem produkovány pouze splaškové odpadní 

vody z využívání sociálního zařízení  (WC, sprchy) a dešťové odpadní vody. Technologické 

odpadní vody z provozu budou produkovány pouze v malé míře, např. malé množství vody z 

výměn vody a pod .  

Předpokládá se pouze jednou za 5 až 10 let potřeba čištění a vypouštění  systému 

s předpokládaným postupným odčerpáním do městské oddílné dešťové kanalizace.   

Splašková kanalizace - odvádění splaškových odpadních vod bude gravitační areálovou 

kanalizací, která bude zaústěna do domovní čerpací stanice ČS1. Z čerpací stanice budou 

splaškové odpaní vody dopravovány výtlakem do uklidňovací šachty a pak přípojkou, která je 
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napojena na veřejnou stoku splaškové kanalizace PVC 300. Přípojka splaškové kanalizace 

bude z potrubí PVC 200, celkové délky 6,6 m.  

Voda z venkovních sprch bude odváděna samostatným potrubím PVC 50 do vsakovacích 

voštinových bloků, které budou osazeny cca 0,5 m pod povrchem. Vsakovací bloky budou 

rozměrů 0,8 x 0,8m. 

Biologická část bude rozdělena nastavitelnými přepady na zhruba 6-9 sekcí, které budou 

samostatné vyčerpatelné během údržby. Údržba jednotlivých sekcí laguny bude probíhat tak, 

že po přečerpání čisté vody do objemu biotopu budou odsány případné nečistoty ze dna (detrit 

apod.) do splaškového kanalizačního potrubí v blízkosti laguny. Předpokládané množství 

takto jednorázově vypuštěných nečistot nepřekročí 6 m3/sekci 

 

Dešťová kanalizace – dešťové odpadní vody ze střech navržených objektů budou svedeny 

střešními svody na povrch a zasakovány v místě ve vsakovacích objektech. Taktéž zpevněné 

plochy budou příčnými sklony vyspádovány do zeleně, kam budou odtékat dešťové vody a 

v zeleni budou zasakovány. 

Vypouštění vodní plochy biotopu bude napojeno přípojkou z potrubí PVC do ulice Karla 

Kryla kde bude přípojka napojena na stoku dešťové kanalizace PVC 315 do nově vysazené 

odbočky. 

Vypouštění vodní plochy biotopu bude pouze jednorázově během údržby - tedy max. 2.970 

m3 v intervalu 1x za 5 let. Vypouštění bude postupné s průměrným odtokem cca 1,0 l/s, což 

představuje odtok cca 33 dnů. Na každou zimu se bude upouštět z užitkové části 0,2 m, 

(odvodnění skimmerů) tedy 400 m3 ročně. Vypouštěná voda z vodní plochy biotopu bude v 

kvalitě dešťové vody. 

 

Celková produkce splaškových vod pro celý areál koupaliště činí 2 629 m3/rok.  

 

3. Odpady 

 

Během  výstavby a provozu  záměru lze předpokládat vznik následujících odpadů, 

kategorizovaných podle Vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a 

stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a 

produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této 

fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že ani při 



 

 29 

výstavbě, ani při provozu záměru nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, 

která by nebylo možno bez problémů zneškodnit.  

 

Odpady vznikající ve fázi výstavby 

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. 

Zdrojem odpadů bude úprava terénu pro přípravu staveniště, odpady stavebních materiálů 

(úlomky), komunální odpad ze zařízení staveniště apod. Během celé fáze výstavby lze 

očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené v 

následující tabulce: 

Tab.č. 1   Odpady vznikající ve fázi výstavby: 

             Název odpadu 
Katalogové 

číslo 
Kategorie Nakládání s odpadem 

Beton 170101 O Skládka přísl. skupiny  

Dřevo 170201 O Skládka 

Sklo 170202 O Skládka 

Železo a /nebo ocel 170405 O Využití - sběr 

Kabely 170411 O Skládka přísl. skupiny  

Výkopová zemina  170504 O Skládka přísl. skupiny 

Ostatní izolační materiály 170602 O Skládka 

Papírový a/nebo lepenkový obal 200101 O Využití - sběr 

Barva, lepidlo, pryskyřice 200127 N 
Smluvní likvidace ve 

spalovně  

Komunální odpad 200301 O 
Smluvní likvidace 

skládkováním 

 

Na řešené ploše nejsou provedeny žádné stavby či konstrukce, které by bylo nutné odstranit. 

V rámci provádění výkopů je nutno počítat s možnou zátěží v podobě bývalé skládky. V 

rámci přípravných prací byl proto také proveden průzkum kontaminace na třech odebraných 

sondách. Z průzkumu vyplývá, že vytěžené zeminy bude možné bez problému ukládat na 

skládky skupiny S – inertní odpad. Ovšem částečně bylo zjištěno, že není možné zeminy 

použít na povrchu terénu v rámci HTÚ. Vzhledem k velké ploše stávajícího území mohou být 

ovšem materiály pod povrchem různého druhu a kvality, nelze tedy vyloučit, že při 
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výkopových pracích mohou být v některých částech zastiženy různé skládkové materiály, 

které bude následně nutno vytřídit, odvést na skládku nebo jinak ekologicky zlikvidovat.  

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, budou dodavatelé stavby, kteří  nejsou 

v současné době, s ohledem na danou etapu projektové přípravy stavby, ještě určeni, vzejdou 

z výběrového řízení. 

Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici 

potřebné údaje. Pro stavební řízení bude v rámci projektu zpracován i rámcový POH a během 

výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu 

s příslušnou vyhláškou MŽP.  

 

 

Odpady vznikající v důsledku provozu   

Při běžném provozu budou vznikat odpady charakteristické pro tento typ zařízení. Produkce 

odpadů bude odpovídat běžným odpadům komunálním, odpadům ze stravovacích  center. 

Odpady nebudou dlouhodobě skladovány ve větších množstvích, v pravidelných intervalech 

budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo ke zneškodnění oprávněným firmám.  

Převážně při údržbě a v technickém zázemí budou vznikat nebezpečné odpady, např. oleje a 

mazadla z údržby technických zařízení, nefunkční zářivky apod.  Množství odpadů nelze 

zatím přesně stanovit a bude vyhodnoceno po uvedení do provozu. Vzhledem k charakteru 

činnosti a technickému vybavení lze na základě zkušeností a údajů o produkci odpadů 

v obdobných záměrech předpokládat vznik následujících druhů odpadů:  

 

 

 

Tab.č. 2 Odpady vznikající v důsledku provozu areálu koupaliště: 

Název odpadu Kód odpadu Kategorie Vznik odpadu Nakládání s odpadem 

Papírový a/nebo lepenkový obal 20 01 01 O Obaly ze zboží           Využití – Sběrné  

               Suroviny 

Papír a/nebo lepenka 20 01 01 O Obaly, 

administrativa             

Využití – Sběrné  

               Suroviny 

Odpad z kuchyní a restaurací 20 01 08 O restaurace Svoz oprávněnou 

firmou 

Kal z lapáků nečistot 13 05 03 N  Oprávněná firma 

Zářivky 20 01 21 N Údržba  Smluvní likvidace 
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Dřevo 20 01 38 O      Obaly Odvoz na skládku 

Plastový obal 20 01 39 O Obaly ze zboží             Předání externí firmě k 

využití, případně 

odvoz na skládku 

Drobné plastové předměty 20 01 39 O Obaly, vadné 

výrobky            

Odvoz na skládku 

Ostatní plasty, fólie 20 01 39 O Obaly, vadné 

výrobky            

Odvoz na skládku 

Drobné kovové předměty 

(plechovky a.j.) 

20 01 40 O Skladování, 

údržba, vadné výr. 

Odvoz na skládku 

Ostatní kov 20 01 40 O Odpady z údržby Využití –Kovošrot 

Železo a /nebo ocel 20 01 40 O Odpady z údržby Využití –Kovošrot 

Kompostovatelný odpad 20 02 01 O Údržba zeleně Odvoz na skládku 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O Zákazníci, 

zaměstnanci 

Odvoz na skládku 

Uliční smetky 20 03 03 O Úklid areálu Odvoz na skládku 

V praxi bude docházet vzhledem k velkému množství vznikajícího odpadu k ukládání odpadů 

odděleně podle jednotlivých druhů v  kontejnerech. Z tabulky je zřejmé, že se předpokládá 

vznik odpadů převážně kategorie O (odpadní  papír, karton, sklo, plasty, směsný komunální 

odpad apod.). Jedná se o odpady převážně využitelné, s nutností separovaného sběru a 

skladování. Odpady charakteru N budou omezeny na použité zářivky a výbojky a malá 

množství odpadů z technických a technologických zařízení. Tyto odpady budou předávány k 

likvidaci oprávněným firmám na smluvním základě. 

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství,  

pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná. Sem patří například  náplně odlučovače 

ropných látek, náplně odlučovačů tuků z malých občerstvení a restaurací a pod.  

Nakládání s odpady budou provozovatelé areálu koupaliště jako původci uvedených odpadů 

řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se budou řídit povinnostmi dle 

platné právní úpravy (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcí 

vyhlášky).  Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, o nakládání s nebezpečnými 

odpady a plnění dalších povinností. Režim nakládání s odpady bude v jednotlivých objektech 

upraven interními směrnicemi.   
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Při provozu záměru bude přednostně uplatňováno kritérium minimalizace množství odpadů a 

předcházení jejich vzniku. 

Návrh technického vybavení odpadového hospodářství předpokládá, že v areálu budou pro 

vznikající odpady určena stálá místa pro stání sběrových nádob, a to jak v prostorách pro 

veřejnost – zákazníky, tak v prostorách pro zaměstnance. Rovněž bude určeno místo pro 

shromažďování odpadů, upravené pro separovaný sběr. Pro shromažďování nebezpečných 

odpadů budou v souladu s právními předpisy vybudovány oddělené skladovací prostory a 

odpady budou shromažďovány do nádob, které budou odpovídat požadavkům na nakládání 

s nebezpečným odpadem. Budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a proti 

případným havarijním únikům znečišťujících látek. 

Výstavba a provoz navržené stavby nevyvolá nebo neřešitelné nároky z hlediska likvidace 

odpadů. Likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude možné zajistit na 

komerčním základě u oprávněných firem zabývajících se jejich likvidací. Volba konkrétních 

firem bude provedena na základě nabídkových řízení. 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení a požadavky zákona č. 185/2001 o 

odpadech.  

 

 

4. Hluk a vibrace  

 

Z hlediska hluku bude zdrojem především poměrně vysoká související doprava (liniové 

zdroje) a dále vzduchotechnická zařízení na objektech v areálu (bodové zdroje).  

Zdroje hluku související s provozem navrženého záměru  lze rozdělit na liniové, bodové 

a plošné. 

 

Liniové zdroje hluku 

Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová doprava související s provozem navrženého 

zařízení.  Jak již bylo zmíněno, areál koupaliště neobsahuje žádná parkovací místa, přístup 

bude jen pro pěší, vjezd automobilů bude jen pro potřeby zásobování a údržby areálu.  

Předpokládá se tedy jen velmi omezená sezónní vyvolaná doprava. Předpoklad je, že 

koupaliště bude sloužit především místním lidem a budou  docházet pěšky.  Event budou 

parkovat ve větší vzdálenosti v okolí.  
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 Vzhledem k funkční náplni objektů, velikosti ploch jednotlivých funkcí a s ohledem na 

polohu území vůči městu odpovídá uvedenému záměru objem generované dopravy ve výši 

cca 20  vozidel za hodinu  v každém směru v období největšího provozu. Tento nejvyšší 

provoz však bude mít zřejmě dosti sezónní charakter (především v letních dnech o 

víkendech). V pracovní dny bude provoz výrazně nižší (cca třetinový). Mimo období 

vhodného počasí pro koupání a bude dopravní zátěž zanedbatelná (do cca 10%).  Pro 

zásobování areálu a  obsluhu  zařízení se předpokládá, že vyvolaná doprava  bude do2 ks 

dodávky za den.  Tato dopravní zátěž je dosti zanedbatelná, vzhledem ke skutečnosti, že bude 

realizována především v období, kdy je intenzita běžné dopravy nižší (víkendy, letní 

prázdninové období), je možno předpokládat, že navržený záměr nezpůsobí prokazatelné 

navýšení hlučnosti u okolních chráněných objektů nad rámec stávajícího stavu. I 

v nejfrekventovanějším letním období by teoretický nárůst činil do 1 dB, což je hodnota 

měřením neprokazatelná, pohybující se v mezích chyb měření.   

 

Bodové zdroje hluku 

Mezi hlavní bodové zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní prostředí, lze zařadit 

hlavně vzduchotechnická zařízení objektů. Budou využity pouze běžná vzduchotechnická 

zařízení o nízké hlučnosti k větrání sociálních zařízení a šaten, event. prostoru občerstvení.  

Předpokládá se instalace následujících zařízení 

- odtah a sání vzduchotechnických jednotek  cca 3 ks   LpA,2 = 65  dB 

- digestoř  cca 1 ks  LpA,2 = 70  dB 

Tyto zdroje budou natolik nízké, že se jejich vliv mimo areál u hranic nejbližší chráněné 

zástavby neprojeví. 

 

Plošné zdroje hluku 

Mezi plošné zdroje hluku lze zařadit obvodovou konstrukci objektů, tj. vyzařování hluku 

jednotlivými prvky obvodového pláště objektů. Předpokládaná nejvyšší ekvivalentní hladina 

akustického tlaku uvnitř objektu je do LAeq = 70 dB. Vzhledem k předpokládané minimální 

hodnotě vážené neprůzvučnosti RW prvků obvodového pláště budov R w 40  dB a charakteru 

činnosti uvnitř budov, jejíž hluk nepřesáhne hladinu akustického tlaku LpA = 80 dB(A), bude 

hladina hluku z činnosti uvnitř budov vně obvodového pláště dostatečně utlumena. Vliv hluku 

na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště (plošné zdroje 

hluku) se proto neuplatní. 
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Provoz areálu se předpokládá pouze denní době. V noční době budou v provozu pouze 

vzduchotechnické systémy, které budou omezeny na technologické minimum. Nebude zde 

využívána vně objektů reprodukovaná hudba, nepředpokládá se organizace  žádných 

koncertů.     

U okolní trvalé obytné zástavby vlivem poměrně velké vzdálenosti nebude docházet s velkou 

rezervou k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (tj. 50/40 

dB(A) den/noc).  

 

 

5. Rizika havárií 

Rizika vyplývající z činností v rámci etapy výstavby jsou běžného charakteru (možné úrazy 

související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot ze stavebních strojů, 

dopravních prostředků, exploze plynů v souvislosti se svářením).  

Při provozu areálu plánovaného koupaliště jsou jedinými vážnějšími riziky v podstatě jen 

nebezpečí požáru a povodně, dále možnost utonutí návštěvníků . V areálu koupaliště nebudou 

využívány chemické látky kromě běžných čistících prostředků, čištění vody je navrženo na 

přírodní bázi bez nutnosti využití chemikálií.  

 Prakticky při každém větším požáru dochází ke spalování plastů. Hlavním znakem takového 

požáru je uvolňování tepla, dýmů a pestré směsi nebezpečných plynných produktů jedovatých 

a dráždivých. Jsou to zejména oxidy uhlíku, chlorovodík, kyanovodík, akrolein, aldehydy, 

různé deriváty uhlovodíků a nitrózní plyny. Při požáru představuje hoření plastů, syntetických 

barev a hořlavých kapalin negativní zásah do životního prostředí, nebezpečí pro zasahující 

hasiče, pro práci na požářišti a v jeho okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované 

nebezpečné uhlovodíky a saze. 

Požární bezpečnost stavby resp. zabezpečení jednotlivých objektů musí být zajištěna v 

souladu s příslušnými předpisy. V areálu koupaliště budou skladovány hořlaviny v 

minimálním množství. V dokumentaci pro stavební povolení bude stavba podrobně 

posouzena požární zprávou doloženou stavebními výkresy a výpočty. 

V případě požáru lze v podstatě předpokládat riziko jen pro návštěvníky areálu. Pro obyvatele 

v okolí nehrozí vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby i převládajícím směrům 

větru vážné riziko. Rovněž ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího 

charakteru lze v případě požáru vyloučit. 
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Ostatní rizika vyplývající z činností v areálu po uvedení do provozu jsou minimální, neboť v 

areálu nebudou skladovány látky škodlivé vodám ani látky mající nepříznivé účinky na zdraví 

člověka a nebude zde s takovýmito látkami nakládáno.  

Riziko povodní – areál se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.   

Možným dalším rizikem je riziko dopravních havárií při obsluze či návštěvnosti areálu. I 

v tomto případě se může jednat o případný požár nebo únik ropných látek z havarovaných 

automobilů.  

Nebezpečí utonutí návštěvníků bude řešeno dozorem obsluhy – plavčíků  s cílem  

minimalizovat rizika podle schváleného provozního řádu.  

 Z výše uvedených skutečností vyplývá, že riziko ohrožení okolního obyvatelstva i životního 

prostředí po zprovoznění koupaliště se zázemím lze předpokládat minimální. 

 

Preventivní a následná opatření 

Preventivní opatření, která sníží riziko vzniku havarijních situací, spočívají především ve 

volbě konstrukčního a dispozičního provedení objektů, odpovídajícího platným předpisům. 

Dále v realizaci systémů kontroly, řízení a dodržování provozních řádů a dalších předpisů.  

Preventivní opatření, zamezující úniku škodlivých kapalných látek do půdy a podzemních 

vod,  jsou opatření spočívající v návrhu a realizaci technických opatření, zejména podle 

ČSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování, ČSN 75 3418 

Ochrana podzemních a povrchových vod před znečištěním při dopravě ropy a ropných látek 

silničními vozidly, ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny - plnění, stáčení. 

Nově navržené prodejní, skladovací prostory a další provozní místnosti budou posouzeny 

podle ČSN 73 0804 - požární bezpečnost staveb. Dále budou respektovány články požární 

bezpečnosti, norem souvisejících, profesní normy a předpisy vyhrazených technických 

zařízení. 

Zásady minimalizace možnosti vzniku havárií budou uplatněny i v průběhu výstavby. 

 

Nebezpečné chemické látky a přípravky 

Při provozu areálu koupaliště budou používány nebezpečné chemické látky a přípravky ve 

smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o nebezpečných chemických látkách a přípravcích jen 

v omezené míře. Možným použitím těchto látek je použití jako čistící, desinfekční nebo 

deratizační přípravky. Při provozu je třeba zajistit splnění všech požadavků, stanovených 

tímto zákonem i dalšími souvisejícími předpisy. 
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C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 

území 

Lokalita náleží k teplé klimatické oblasti T2 (podle Quitta, 1971). Pro oblast T2 je 

charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně 

teplým jarem i podzimem, zima je převážně mírná. Roční úhrn srážek je přibližně 500 mm. 

Z hlediska geomorfologie je území součástí Pražské plošiny, okrsek Třebotovská plošina 

(podle Demek, Mackovčin, 2006). Území náleží k povodí Vltavy. 

Geologický podklad tvoří jílovité antropogenní navážky (štěrkovitý a písčitý jíl) a rozložená 

prachová břidlice, ze kterých se vyvinula písčitá hlína.  

Vegetace, která by se na území vytvořila, bez jakékoli činnosti člověka je potenciální 

přirozenou vegetací. Pozemek je součástí černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-

Carpinetum). Ve společenstvu dominují dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný 

(Carpinus betulus) s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata) a dubu letního (Quercus robur). Může 

se objevovat z javorů javor mléč (Acer platanoides) a javor babyka (Acer campestre) nebo 

třešeň ptačí (Prunus avium). Keřové patro je v rozvolněných porostech zpravidla dobře 

vyvinuto, v zapojených nebo přezvěřených lesích je však spíše sporadické nebo chybí. Tvoří 

je druhy stromového patra a dále např. líska (Corylus avellana), hlohy (Crataegus laevigata, 

C. monogyna), zimolez (Lonicera xylosteum), aj. 

Vzhledem k silnému působení antropogenní činnosti, přirozená společenstva dnes tvoří již 

velmi malou část vegetace na území Prahy a použití původních dřevin není pro budoucí 

výsadby limitující. 

Výstavba v řešeném území se nedotkne žádných prvků ÚSES.  

 

Pozemek, na kterém je navrhována stavba,  je bývalou  zemědělskou půdou.  

Lesní půdní fond není dotčen. Stavba není navržena do 50 m od okraje lesa, proto není 

nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. 

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 

14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Nejsou 

zde registrovány žádné významné krajinné prvky.  
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Vzhledem k charakteru záměru  jeho realizací při splnění všech bezpečnostních podmínek a 

řádné technologické kázni nedojde k ovlivnění nebo ohrožení Územního systému ekologické 

stability. 

 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu: 

Realizací záměru nedojde ke střetu s archeologickými památkami. 

Architektonické řešení záměru neznamená narušení krajinného rázu území a výrazně 

nepoznamená okolní krajinu. 

 

Nepředpokládá se ovlivnění lokalit NATURA 2000 ani žádné Evropsky významné lokality 

běžným provozem navrženého záměru, což potvrzuje i stanovisko odpovědných úřadů, které 

je přílohou Oznámení.  

 

 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném     

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

 

Fauna a  flóra  

Na lokalitě navržené stavby byl proveden v červenci 2016  biologický průzkum. 

 

Použitá metodika  

Botanický průzkum byl zaměřen na zjištění bylinných druhů na pozemku určeném pro stavbu, 

dendrologický průzkum byl při posuzování využit již zpracovaný.   

Screeningový zoologický průzkum byl zaměřen na zjištění obratlovců, především ptáků a též i 

na výskyt bezobratlých. Dokumentace byla provedena fotograficky.  

 

U fauny, která se vyskytuje v zájmovém území stavby, jde z hlediska zoologického převážně 

o druhy  městské  a synantropní.  

Z nižších živočichů tvoří největší podíl druhů druhy hmyzu vázané troficky na ekosystém 

rumišť a zahrad. Jedná se o běžné zástupce např. mšic (čeleď - Aphididae),  ploštic (čeleď - 

Myridae), dvoukřídlého hmyzu (Diptera), blanokřídlých (Hymenoptera), brouků (Coleoptera). 

Z hlediska hmyzu byly zjištěny následující druhy: Pieris brassicae (bělásek zelný), Inachis io 

(babočka paví oko),  Aglais urticae (babočka kopřivová), Vespula vulgaris (vosa obecná), 
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Apis mellifera (včela medonosná), Graphosoma lineatum (kněžice páskovaná), Pyrrhocoris 

apterus (ruměnice pospolná), Cantharis rustica (páteříček obecný), Rhagonycha fulva 

(páteříček žlutý), Lilioceris lilii (chřestovníček liliový), Phyllopertha horticola (listokaz 

zahradní), Agrypnus murinus (kovařík šedý). 

Nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh hmyzu.  

 

Z ptáků byli zastiženy běžné druhy ptáků jakoTurdus merula (kos černý), Parus major (sýkora 

koňadra), Fringilla coelebs (pěnkava obecná), Passer domesticus (vrabec domácí), 

Phoenicurus ochruros (rehek domácí) a dále tu byl zjištěn menší výskyt Pica pica- straka.  

Jedná se o běžné synantropní druhy. Na zkoumaném pozemku nebylo zjištěno hnízdění 

žádného druhu z uvedených ptáků. 

Ze savců jde o typické druhy jako hraboš polní, myšice křovinná.  

 

Z hlediska botanického se na zkoumané ploše (stávající sadové úpravy) nachází následující 

bylinné druhy.  

Achillea milefolium (řebříček) 

Anthriscus sylvestris (kerblík) 

Artemisia vulgaris (pelyněk) 

Brassica napus (řepka) 

Cirsium vulgare (pcháč) 

Convolvulus arvensis (svlačec) 

Dactylis glomerata (srha) 

Elytrigia repens (pýr) 

Epilobium angustifolium (vrbovka) 

Galium aparine (svízel) 

Galium verum (svízel) 

Hypericum perforatum (třezalka) 

Lactuca serriola (locika) 

Medicago lupulina (tolice) 

Plantago lanceolata (jitrocel) 

Plantago major (jitrocel) 

Solidago canadensis (zlatobýl) 

Symphytum officinale (kostival) 

Taraxacum officinale (smetanka) 

Trifolium pratense (jetel) 

Trifolium repens (jetel) 
Tripleurospermum maritimum 

(heřmánkovec) 

Urtica dioica (kopřiva) 

Vicia cracca (vikev) 

Vicia sepium (vikev) 
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Chráněné druhy 

Na lokalitě nebyl nalezen žádný zvláště chráněný rostlinný nebo živočišný druh uvedený v 

přílohách číslo II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Výstavbou navrhovaného záměru a jeho účelným provozováním podle podnikatelského 

záměru se nepředpokládá dotčení žádného z významných rostlinných či živočišných druhů, 

případně jejich biotopů. Lze předpokládat, že plánovaná stavba nebude mít podstatný 

negativní vliv na flóru i faunu mimo vlastní lokalitu výstavby.  

Vlastní lokalita není z hlediska botanického i zoologického cenná. Jde o běžné synantropní 

druhy, jaké se vyskytují i v širším okolí.  

 

 

Dřeviny  

Zájmové území je v současné době z velké části zatravněno. Trávníky jsou udržované jako 

pobytová louka pro obyvatele nových bytových domů a plocha je nejvíce užívána pro krátké 

vycházky a venčení psů. Zeleň je mladá a byla založena cca před 10 lety po dokončení stavby 

bytových domů. 

V trávníku po obvodu pozemku jsou rozmístěné jednotlivé keřové skupiny o velikosti 100-

300m
2
 jako kulisy k odclonění pohledů na bytové domy. Keřové skupiny jsou vitální, 

zapojené a dosahují výšky 3-6m. Ve skupinách rostou nejčastěji lísky (Corylus avellana), 

keřové javory (Acer tataricum, Acer ginnala) vrby (Salix sp.), svídy (Swida alba), kaliny 

(Viburnum lantana), ptačí zob (Ligustrum vulgare), brsleny (Euonymus sp.) a náletové šípky 

(Rosa canina), slivoně (Prunus sp.).  

Mladé stromy umístěny jednotlivě ve skupinách nebo solitérně poblíž skupin. Jedná se o břízy 

(Betula pendula), javory (Acer campestre), habry (Carpinus betulus cv.) a topoly (Populus 

tremula). Některé břízy mají nižší vitalitu a zasychají, ale ostatní druhy rostou dobře. Topoly 

a javory se začínají semenit a habry mají pěkné pravidelné koruny, pravděpodobně se jedná o 

růstový kultivar Columnaris.  

Z jižní strany domů v ulici Jaroslava Foglara je mladá alej z jasanů, která je pravděpodobně 

tvořena menším růstovým tvarem (Fraxinus ‘Westhofs Gloria’), která kopíruje otevřený 

příkop pro odvod dešťové vody. 

Rozmanitý porost se nachází na východní straně na rozhraní území a soukromých zahrad 

rodinných domů, který zřejmě postupně vysázeli majitelé přilehlých zahrad. Objevují se zde 

např. jalovce (Juniperus communis), vrby (Salix matsudana), cypřišky (Chamaecypris), 
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smrky (Picea abies), zákuly (Kerria japonica), hlohyně (Pyracantha coccinea), aj. Protože se 

jedná o dřeviny v okrasných kultivarech kombinované s trvalkami, jsou v inventarizaci pouze 

druhově popsány ve skupinách Z1 a Z2.  

Poblíž ulice Karla Kryla se nachází oplocené dětské hřiště, které je vně řešeného území na 

pozemku 2315/163. V okolí hřiště bylo vysázeno šest mladých pestrolistých javorů (Acer 

platanoides ‘Drumondii‘), živý plůtek z tavolníků (Spiraea bumalda ‘Antony Watererii’) a 

skupina skalníků (Cotoneaster horizontalis cv.). Dřeviny kolem hřiště jsou popsány vlastní 

číselnou řasou H1 - H11. 

Při podrobné inventarizaci bylo na pozemku parc. č. 2315/22 registrováno celkem 76 

vegetačních prvků. 

Vzhledem k uvažované nové výstavbě bude nutno provést odstranění části stávajícího 

porostu, který se nachází v místě budoucích stavby. Kácení bude prováděno pouze na 

pozemku č. 2315/22 v k.ú. Stodůlky.  

Návrh kácení dřevin vychází z umístění vodních ploch na pozemku. Jedná se o nezbytně 

nutný rozsah, ke kácení jsou navrženy pouze dřeviny, které jsou v kolizi se stavbou, případně 

rostoucí v místech, kudy procházejí nové cesty přes území. Dále jsou v kácení zahrnuty 

jedinci ve špatném zdravotním stavu a mladé náletové dřeviny, které nejsou ošetřovány při 

pravidelné péči o zeleň.  

Ke kácení je navrženo celkem 14 stromů a cca 1043 m2 zapojených porostů dřevin.  

Pro dřeviny, které jsou podle §3 vyhlášky č.189/2013 stromy o obvodu kmene nad 80 cm 

(měřeného ve výšce 130 cm nad zemí) nebo zapojené porosty dřevin plochy nad 40 m2 za 

předpokladu, že nejsou stromořadím, nerostou v zahradě nebo na pozemku se způsobem 

využití jako plantáž dřevin, je podle zákona č.114/1992 ke kácení potřeba povolení orgánu 

ochrany přírody.  

 

 

Ekosystémy 

Terestické 

Z provedeného biologického průzkumu lokality vyplynulo, že na ploše navržené k výstavbě 

se nevyskytují hodnotné ekosystémy, ale pouze synantropní porosty. Stavbou dotčená plocha 

není  součástí ÚSES. Území s hodnotnějšími ekosystémy, zejména chráněná území v širším 

okolí nebo lesní porosty, jsou v dostatečné vzdálenosti od plochy výstavby.  
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Lze tedy konstatovat, že výstavbou a provozem navržené stavby nebudou významně 

ovlivněny nebo narušeny stávající ekosystémy v lokalitě stavby, ani hodnotné ekosystémy 

v okolí. Rovněž nebude nijak ovlivněn územní systém ekologické stability v daném území. 

 

Aquatické 

Určitý negativní vliv plánovaného provozu spočívá v ovlivnění vodotečí vlivem 

odkanalizování. Vzhledem k celkovému podílu odpadní vody v bilanci města je možno říci, 

že navržená stavba běžným provozem nebude nepříznivě ovlivňovat aquatické ekosystémy. 

Ovlivnění je možno očekávat nanejvýše havarijně a tato oblast bude důsledně řešena s cílem 

minimalizace rizik. 

 

Krajina, krajinný ráz 

Krajinu je možno charakterizovat jako plochou,  zemědělsky využívanou nivu řeky. Hlavními 

prvky krajinného rázu jsou konfigurace terénu (reliéf), vegetační a antropogenní textury. 

V pracích Míchala (1997) je uvedena základní typologie krajin použitelná při hodnocení 

krajinného rázu. Byly definovány tři účelové  krajinné typy: 

Typ A krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně 

antropogenizovaná“), dominantní až výlučný výskyt sídelních a 

industriálních nebo agroindustriálních prvků. Zaujímá cca 30 % území 

ČR. 

Typ B krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem 

(„harmonická“), masový výskyt přírodních a agrárních prvků, plošně 

omezený výskyt sídelních prvků a ojedinělý výskyt industriálních 

prvků. Zhruba 60 % rozlohy ČR. 

Typ C krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“), 

dominantní výskyt přírodních prvků, minimum sídelních a absence 

industriálních prvků. Zaujímá cca 10 % rozlohy ČR. 

Každá z těchto kategorií je dále dělena na tři podkategorie: 

 (+)  zvýšená hodnota 

 (0)  základní hodnota 

 (-)  snížená hodnota 

Kombinací potom vzniká celkem 9 typů. Ve smyslu uvedeného členění lze zájmové území 

zařadit rámcově do typu (A 0) až (A-).  

Území není součástí území chráněného z důvodu krajinného rázu (přírodní park).  
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Stavbou dotčená plocha není součástí žádného ÚSES, ZCHÚ nebo VKP. Území 

s hodnotnějšími ekosystémy, zejména chráněná území v širším okolí nebo lesní porosty, jsou 

v dostatečné vzdálenosti od plochy výstavby.  

Lze tedy konstatovat, že výstavbou a provozem navrženého záměru nebudou významně 

ovlivněny nebo narušeny stávající ekosystémy v lokalitě stavby, ani hodnotné ekosystémy 

v okolí. Rovněž nebude nijak ovlivněn územní systém ekologické stability v daném území. 

 

 

 

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví  a na životní prostředí 

 

1.  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti  

Z hlediska možných vlivů a velikosti těchto vlivů na životní prostředí lze zhodnotit pouze 

vlivy na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a vlivy způsobené produkcí 

odpadů. V následujících kapitolách jsou stručně shrnuty vlivy na výše vyjmenované složky 

životního prostředí. S ohledem na rozsah záměru a na jeho lokalizaci budou tyto vlivy 

minimální. 

 

Vlivy na ovzduší a klima 

S přihlédnutím k předpokládaným hodnotám imisní zátěže a k reálným provozním 

podmínkám z hlediska ochrany ovzduší lze konstatovat, že provozováním vodních ploch – 

koupaliště - prakticky neovlivní úroveň imisních koncentrací ve volném ovzduší. 

 

Vliv na podzemní a povrchové vody 

Negativní vlivy na podzemní a povrchové vody se nepředpokládají.  

 

Vlivy na hlukovou situaci  

V souvislosti se zpracovaným oznámením nebyla zpracována hluková studie. Je zřejmé, že 

hluková zátěž je způsobená hlavně současnou dopravou v předpokládaném místě výstavby a 

nepředpokládá se navýšení hlukové zátěže z důvodu, že záměr nebude mít žádná parkovací 

místa a příjezd ke koupališti bude jen omezený na zásobování. Lze tedy konstatovat, že vliv z 

hlukové zátěže na obyvatelstvo bude málo významný. 
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Vliv produkce odpadů: 

Odpady, které se při provozu záměru budou vyskytovat jsou obvyklé pro všechny takové 

provozy a jejich zneškodnění nepředstavuje pro externí organizace žádný technický problém.  

Vliv z produkce odpadů bude tedy také minimální.  

 

Sociální, ekonomické důsledky: 

Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 

oblastech. Stavba nebude znamenat pro okolní obyvatelstvo negativní sociální ani 

ekonomické důsledky. Naopak jde o objekt občanské vybavenosti a lze očekávat jen pozitivní 

vliv na možnost krátkodobé rekreace a zvýšení atraktivity plochy.   

 

Narušení faktorů pohody: 

Dle zhodnocených a předpokládaných skutečností a za předpokladu dodržování základní 

technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktorů pohody 

nad únosnou míru. Naopak lze očekávat zvýšení faktoru pohody obyvatel okolní čtvrti 

v souvislosti s vybudováním plochy s kvalitní možností krátkodobé rekreace.  

 

 

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Rozsah vlivů je vzhledem k zasaženému území a populaci  a pozitivním vlivům záměru 

(občanská vybavenost)  akceptovatelný. Vlivy záměru budou omezeny na bezprostřední okolí, 

nebudou mít nadměrný negativní vliv na okolní zástavbu. Pozitivní vlivy na pohodu občanů 

převládají.   

 

  

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 

hranice 

Nepřicházejí v úvahu. 
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4. Opatření k prevenci,vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých 

vlivů   

Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí  bude 

provedena celá řada, v předkládaném oznámení  jsou stanovena pouze rámcově, detailně 

budou rozpracována a řešena v dalších stupních projektu. Opatření by měla  být zaměřena 

především na nejproblémovější jevy v území, tedy zejména na ochranu před hlukem, na 

snížení imisního zatížení lokality, zajištění ochrany vod a půdy před případnou 

kontaminací závadnými látkami,  zabezpečení a zkvalitňování přírodních prvků v území. 

Opatření lze časově a věcně rozdělit pro jednotlivé fáze přípravy,  realizace stavby a 

provozu záměru. 

 

Fáze přípravy stavby 

 Při zpracování projektu sadových úprav areálu cíleně vytvořit plochy kvalitní, 

přírodě blízké plochy zeleně 

 Při výběrovém řízení na dodavatele stavby doporučujeme jako jedno z kritérií i 

specifikaci jeho garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na 

celkovou délku trvání výstavby 

 

Fáze výstavby 

Rizika spojená lze označit v případě zodpovědného provádění prací, dodržování 

příslušných předpisů a dohledu nad manipulací s výkopovou zeminou za nevýznamná. Z 

konkrétních opatření lze uvést : 

 Používat stavební stroje a zařízení se sníženou hlučností. 

 Omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a 

časovým rozvrhem jejího nasazení. Týká se to především sbíječek, okružních pil a 

kompresorů a pod. 

 Časově omezit použití hlučných mechanismů. Během provádění bouracích, 

zemních a stavebních prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných 

mechanismů a jejich méně častější využití. Je třeba vypracovat takový plán prací 

a nasazení strojů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací, 

pokud to není technologicky nezbytně nutné. 
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 Doporučujeme neprovádět hlučné stavební práce ve dnech pracovního klidu. 

V době nočního klidu (22
00

 – 6
00

) nebudou stavební práce prováděny. 

 Terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i 

konstrukčních materiálů nákladními automobily provádět pouze v denní době 7 – 

21 hod. 

 Omezit prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během 

letního období i skrápěním staveništních komunikací, popřípadě dalších prašných 

ploch   staveniště. 

 Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti 

stavby, v případě potřeby (při jejich znečištění) zajistit čištění komunikací 

 Při převážení sypkého materiálu je třeba zamezit úniku materiálu za jízdy 

 Minimalizovat a časově omezovat deponie výkopových zemi, zabezpečit je proti 

prašnosti 

 Objekty a místa, kde se bude manipulovat se závadnými látkami, zabezpečit tak, 

aby nedošlo k případné kontaminaci vod nebo půdy 

 Na staveništi neprovádět údržbu mechanismů s výjimkou běžné denní údržby 

 Odděleně ukládat jednotlivé druhy stavebních odpadů do patřičných nádob nebo 

kontejnerů, využitelné odpady recyklovat nebo zužitkovat 

 Při veškeré činnosti při výstavbě zachovávat maximálně šetrný postup, zabraňující 

zbytečné devastaci nebo narušení životního prostředí 

 Při realizaci stavby zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích 

 

Kolaudační řízení  

Ke kolaudačnímu řízení předložit : 

 doklad o smluvním zajištění zneškodňování či využití odpadů  

 návrh provozního a havarijního řádu 
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Provoz záměru 

 V návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu 

 Nakládání s odpady zajistit technicky a organizačně tak, aby bylo možno 

jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů a aby veškeré 

nakládání s nimi bylo plně v souladu s platnou legislativou, zejména preferovat 

další využití odpadů.  

 Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit zdroje hluku v areálu tak, aby na 

hranicích pozemku i u navržené obytné zástavby byly dodrženy hlukové limity, 

stanovené hygienickými předpisy 

 Zajistit řádnou péči a údržbu nově ozeleněných ploch a nových výsadeb, sledovat 

a zabraňovat případnému šíření neofytních a expanzivních druhů rostlin 

 

 

5.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 

při specifikaci vlivů 

Hluková a rozptylová studie nebyly zpracovány, protože  je stavba navržena v dostatečné 

vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a související zdroje hluku jsou zanedbatelné.  

Ve stadiu zpracování tohoto oznámení k záměru investora byla k dispozici celá projektová 

dokumentace na úrovni projektu stavby pro územní řízení. S ohledem na charakter stavby a 

její budoucí provoz lze předpokládat, že nebyly zanedbány základní souvislosti a specifikace 

vlivů této stavby na životní prostředí. Při zpracování oznámení se s ohledem na charakter 

záměru, jeho umístění a technologii nedostatky ve znalostech nevyskytly. 

 

 

E.  Porovnání variant řešení záměru 

 
Varianty řešení nebyly zvažovány. V zásadě připadá do úvahy varianta aktivní (realizace) nebo nulová 

(nerealizace) záměru .  
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F.  Doplňující údaje 

 

Přílohy na konci svazku  – obrazová a grafická část 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 –  Zákres do mapy širších vztahů  

Příloha č. 2 –  Zákres do fotomapy  

Příloha č. 3 –  Situace katastrální 

Příloha č. 4 –  Fotodokumentace 

Příloha č. 5 –  Dendrologický průzkum 

 

 

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech 

Na základě zkušeností s provozem obdobných zařízení mohou k havárii vést tyto příčiny: 

 neprovádění pravidelné kontroly a údržby provozovaných zařízení 

 lidský faktor - selhání obsluhy 

 úniky nebezpečných látek při dopravě 

 přírodní katastrofa (zemětřesení, pád letadla, teroristický akt) 

 

Preventivní opatření: 

 dodržování provozních řádů a provozní dokumentace pracovišť 

 zajištění pravidelných kontrol a revizí 

 pravidelná školení personálu 

 dodržování kontrolní činnosti 

 

Následná opatření: 

- neprodlené odstranění příčiny a následků havárie - bude podrobně stanoveno v 

provozním a havarijním řádu. 
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G.  Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 

Záměrem oznamovatele je zkvalitnění sadových úprav na sídlišti Velká Ohrada 

s vybudováním vodních ploch s možností koupání pro obyvatele okolní čtvrti. Předmětem 

tohoto oznámení je tedy provedení parkových úprav s vodní plochou s možností koupání v 

lokalitě Velká Ohrada, Praha 13. Území předpokládané pro výstavbu je přibližně vymezené 

ulicemi Karla Kryla, Jaroslava Foglara, Raichlova, Anny Rybníčkové, Pařízkova, Petrbokova 

a Rotavská, jde o stávající nepříliš kvalitní zelenou plochu.  

Je tedy řešena úprava stávající ozeleněné plochy, kdy bude stávající parkový charakter 

doplněn o vodní plochu s možností koupání. Vodní plocha je řešena s přírodním čištěním 

vody. 

Přírodní čištění vody, označované také jako biotop, v sobě spojuje výhody koupání v čisté 

vodě bez rizika výskytu řas a bez reziduí po chemické úpravě vody. K čištění vody na úroveň 

hygienických norem je využíváno rostlin za použití obdobného principu snižování živin ve 

vodě jako kořenové čistírny odpadních vod.  

Část vodní plochy je určena ke koupání, druhá tvoří čistící zónu s mokřadními rostlinami, ve 

které je voda čištěna pomocí rostlin a mikroorganismů a kde dochází k rozkladu a 

spotřebovávání živin z nečistot a odumřelých částí rostlin. Pro rozvoj řas a sinic tak ve vodě 

nezůstává dostatek živin.  

Výstavba nového přírodního biotopu ve vybrané lokalitě by znamenala velký přínos pro toto 

území, z pohledu atraktivity s možností sportovního a kulturního vyžití. 

Součástí jsou 3 malé objekty – sociální zařízení, občerstvení a zázemí pro koupaliště.  

 

Předběžné údaje o kapacitě: 

a) Bilance ploch: 

Plocha řešeného území:  cca 27 982 m
2
 

Zastavěná plocha objektů:  cca 276,6 m
2
 

Vodní plochy včetně cest:  cca 3 464,6 m
2
 

Zpevněné plochy a cesty:  cca 2 454,1 m
2
 

Plochy stávajících komunikací: cca 469,3 m
2
 

Plochy vegetace:    cca 21 299,6 m
2
 (tvoří cca 76,1 % z celkové plochy) 

 

Travnaté plochy:   cca 20 909 m
2
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Živé ploty tvarované:              cca 252 m
2
 

Keřové skupiny:   cca 248 m
2
 

Výsadba stromů:   cca 43 ks 

 

b) Parametry návrhu vodních ploch: 

Celková vodní plocha (vč. biologických lagun): cca 2 820 m
2
 

 

c)  Kapacity bazénu a areálu dle běžných výpočtů pro koupací biotopy: 

 denní návrhová návštěvnost areálu: 300 – 500 osob, průměrně cca 400 osob. 

 předpokládaná sezónní návštěvnost min. 18 000 osob.  

 

 

Navržený záměr novostavby je záměrem, který podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí pl. znění, příslušným orgánem je 

Magistrátní úřad hl.m. Prahy. Záměr je zařazen ve smyslu zákona č.100/2001Sb. pl. zn. 

v kategorii II, bod 10.8 – sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, 

cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních předpisů.  

 

Navržené technické a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a 

stavby. Stavební řešení respektuje stávající platnou legislativu v České republice, koncepce 

řešení vychází z obdobných realizací přírodních vodních ploch ke koupání. 

 

Navrhovaná denní návštěvní kapacita je  do 500 koupajících se návštěvníků.  předpokládá se 

pěší přístup, nejsou navržena parkovací stání.   

Hlavními očekávanými vlivy záměru na okolní životní prostředí bude vliv hluku a emisí 

v souvislosti s navazující dopravou a  vytápěním, dále méně produkce odpadů a produkce 

odpadních vod, zábor ZPF.  

Hluk bude vznikat  především v souvislosti  se související dopravou v širším okolí, vzhledem 

k absenci parkovacích míst však bude minimální.  Jen malý příspěvek bude způsoben 

bodovými zdroji hluku objektů (ventilátory, digestoří apod.). Znečištění ovzduší vlivem bude 

způsobeno vlivem související dopravy.  

V rámci výstavby a provozu koupaliště se zázemím vznikne jen nevýznamné množství 

odpadů, jen nepatrná část budou odpady nebezpečné. 
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Plocha nemá význam z hlediska zoologického a botanického.  Nevyskytují se zde žádné 

zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114/92 Sb o ochraně přírody a krajiny, stavba 

nekoliduje s žádnými ZCHÚ, prvky ÚSES nebo VKP. 

V rámci přípravy území pro výstavbu bude muset dojít ke kácení části vzrostlé zeleně na 

řešené ploše. Počítá se s příslušnou náhradní výsadbou za nutně kácenou zeleň.      

Vliv záměru na  ekosystémy v okolí bude kladný (čistící část s výsadbou rostlin bude 

refugiem drobných živočichů i vodních rostlin).   

Na základě výše uvedených skutečností se zpracovatel oznámení domnívá, že další 

posuzování záměru  v režimu zákona č. 100/2001 Sb. není nezbytné a nutné a eventuální dílčí 

problémy lze řešit s dotčenými orgány státní správy  a samosprávy v rámci standardního 

územního a stavebního řízení.  

Z hlediska životního prostředí nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily realizaci 

posuzované stavby. 
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H.  PŘÍLOHY 

 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací  dokumentace 

   Vyjádření  odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Praha z hlediska NATURA 

2000   

 

  

Přílohy na konci svazku  – obrazová a grafická část 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 –  Zákres do mapy širších vztahů  

Příloha č. 2 –  Zákres do fotomapy  

Příloha č. 3 –  Situace katastrální 

Příloha č. 4 –  Fotodokumentace 

Příloha č. 5 –  Dendrologický průzkum 
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Závěr 

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že realizace záměru v navrženém rozsahu 

zajišťuje ochranu ovzduší a ochranu proti hluku v souladu s platnou legislativou, stejně tak 

jako ostatních složek životního prostředí.  

Nejsou známy překážky z hlediska ochrany životního prostředí, které by bránily realizaci  

záměru v dané lokalitě. Je možno konstatovat, že na základě poskytnutých podkladů, 

získaných informací a dalších podkladů a hodnocení provedeného v předkládaném oznámení, 

předmětný záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí a je 

realizovatelný.       

Na základě výše uvedených skutečností se zpracovatel oznámení domnívá, že další 

posuzování záměru  v režimu zákona č. 100/2001 Sb. není nezbytné a nutné a eventuální dílčí 

problémy lze řešit s dotčenými orgány státní správy  a samosprávy v rámci standardního 

územního a stavebního řízení. 

 

 

 

Zpracovatel oznámení : ing. Petr Adamec 

osvědčení  k posuzování vlivů staveb na životní prostředí 

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. č.: 4713/612/OPVŽP/98 

K Cihelně 313/41, 190 15, Praha 9, 

Tel.   724 362 386 

Podpis zpracovatele oznámení :      

 

Datum zpracování oznámení  23.7.2016 

 







Zákres do mapy širších vztahů 

 BLOKOVÁ MAPA - CELKOVÁ:  

 

BLOKOVÁ MAPA - DETAIL:  
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

 

Dokumentace: DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM  
 

Stavba:  PARKOVÉ ÚPRAVY S VODNÍ PLOCHOU S MOŽNOSTÍ KOUPÁNÍ v PRAZE 13 

 
Místo průzkumu:  veřejně přístupná plocha podél ulice Karla Kryla v Praze 13 

pozemky parc. č. 2315/22 a 2315/163, k.ú. Krč 
 
Investor:   ÚMČ Praha 13 
   Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13 
 
Zadavatel:   PLÁN PLUS s.r.o. 
   Horňátecká 19, Praha 8 
 
 

Zhotovitel:   
Ing. Jan Švejkovský 
podnikající pod obchodním jménem 
Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb 
169 00 Praha 6, Bolívarova 2092/21 
IČO: 16471636 
DIČ: CZ6508111434 
podnikatel v obchodním rejstříku nezapsaný 

     
Projekční kancelář 
Kostelní 1503, 170 00 Praha 7 
tel : +420 2 33 08 1345-9 
e-mail : projekce@jena.cz 

 
Vypracoval:   Ing. Alena Burešová, Ing. Věra Filipová 
 
Datum:   květen 2016 
 

2 PODKLADY  
Koordinační situace stavby a digitální katastr (Plán Plus, 4/2016) 
Geodetické zaměření stávajících dřevin (Delta G, 4/2016) 
Katastrální mapa (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 
Osobní prohlídka v terénu 

3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

Dendrologický průzkum byl proveden na žádost generálního projektanta pro posouzení stavu zeleně na 
pozemcích investora plánované stavby a blízkého okolí. 

Terénní průzkum proběhl v květnu 2016. Solitérní stromy a obrysy keřových skupin byly geodeticky zaměřené, 
poloha ostatních dřevin a skupin byla zaznamenána odměřením v terénu a krokováním. Dřeviny byly vizuálně 
hodnoceny z úrovně rostlého terénu, proto nemusí být v rámci průzkumu zahrnuty veškeré defekty, které 
nejsou viditelné ze země. 

Řešené území se nachází na okraji městské zástavby Prahy 13 v místní části Velká Ohrada. Plocha je vymezena 
z jihozápadní části ulicí Karla Kryla, ze severní strany novou výstavbou bytových domů podél ulice Jaroslava 
Foglara a z východní strany zahradami u rodinných domů v ulici Rotavská.  
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Jedná se o rovinné území obdélníkového tvaru o rozloze cca 1,8ha. Terén s průměrnou výškou 349 m n.m. 
mírně klesá v severozápadním rohu ve sklonu 1,5% s celkovým převýšením 5m. Napříč plochou jsou v trávníku 
vyšlapané pěší stezky, které propojují různé směry chodců. 

Na východní straně se nachází soukromé zahrady rodinných domů a na západní straně oplocené dětské hřiště. 
Vymezená plocha je nedaleko přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. 

 

 
satelitní mapa se zákresem řešeného území 

 
 

4 INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN 
Inventarizace dřevin je soupis dřevinných vegetačních prvků (DVP) rostoucích v zájmovém území. DVP lze 
posoudit jednotlivě nebo lze uplatnit členění do skupin, kde se dají sdružit prvky obdobných vlastností (Šimek 
1997, Pejchal – upraveno).  Všechny údaje a charakteristiky jsou zpracovány do tabulek a každý prvek (skupina 
prvků) je zakreslena v situaci.  
 

4.1 Vymezení typů dřevinných vegetačních prvků 

S SOLITERNÍ STROM  

Jednotlivý vegetační prvek, jedná se o strom všech věkových kategorií, listnatý, stálezelený nebo jehličnatý. 
Jedinec tvořící kmen nebo několik kmenů a volnou korunu, který má předpoklady dosáhnout růstových 
parametrů typických pro daný taxon. Jako soliterní strom se může označit i jedinec rostoucí ve skupině (SS, P), 
který má obvod kmene nad 80 cm nebo je perspektivní z hlediska biologického a sadovnického. 

K (ZP) SKUPINY KEŘŮ A ŽIVÉ PLOTY 

Složený vegetační prvek je souborem několika jedinců stejné životní formy, které se vzájemně ovlivňují, nebo 
rostou jednotlivě. Skupina je vymezená plochou, výškou a zápojem dřevin. V případě, že se jedinci dotýkají a 
prorůstají, se jedná o skupinu zapojenou, na plochách kde se jedinci shodných růstových vlastností nedotýkají a 
rostou odděleně, lze posoudit jako skupinu rozvolněnou. 

SS SKUPINA STROMŮ  

Složený vegetační prvek je souborem stromů, které se navzájem ovlivňují. Rozhodující hmota jedinců tvoří 
obvodový plášť. Stromy s obvodem kmene větším než 80cm lze hodnotit ve skupině, ale i jako soliterní strom 
(zejména v případě jejich kácení). 
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P POROSTNÍ SKUPINA SMÍŠENÁ (KEŘOVÉ A STROMOVÉ NÁLETY)  

Soubor jedinců, vytvářející řadu složitých vazeb, který je složen ze stromových a keřových druhů. Skupina 
většinou zahrnuje nálety s průměrem kmene do 10cm. Kmeny stromů s větším průměrem jsou hodnoceny jako 
stromy soliterní nebo jako skupina stromů. Mohou zde být i jedinci bez průběžného kmene (keřového 
charakteru zavětvené k zemi), nebo stromy s více kmeny do průměru 10cm.  

 

4.2 Metodika inventarizace a klasifikace dřevin 

Pro posouzení stavu dřevinných vegetačních prvků a hodnocení dendrologického potenciálu byla použita 
standardní metodika užívaná v ZaKA (Machovec, Sadovnická dendrologie, 1982). Doplněny jsou další údaje 
potřebné k ocenění dřevin podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny (Kolařík a kol., Oceňování dřevin 

rostoucích mimo les, AOPK 2009).  
 

4.2.1 INVENTARIZACE SOLITERNÍCH STROMŮ (S) 
Druhové určení 

 rodové a druhové určení (latinský a čeký název) - případně název kultivaru (stačí uvést typ kultivaru – 
sloupovitý, převislý, apod.), v případech kdy druh nelze přesně určit, označí se dřevina alespoň rodově 
s přívlastkem sp. (species) 

Dendrometrické charakteristiky 
 průměr kmene (cm) – měří se ve výšce 130cm nad zemí, nejčastěji přepočtem z měřeného obvodu, 

pokud se nedá strom měřit ve stanovené výši, měří se průměr kmene pod větvením, u vícekmenů se 
vypočítají plochy řezů vedených pomyslně rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130cm a součet 
jednotlivých ploch je plochou tzv. náhradního kmene, z této náhradní plochy se vypočítá zpět příslušný 
průměr 

 průměr koruny (m) – měří se jako půdorysný průmět korun na terén ve dvou na sebe kolmých směrech, 
u korun s nepravidelným obrysem koruny se udává průměrná hodnota 

 výška dřeviny (m) – vzdálenost mezi bází kmene a vrcholem koruny, stanovení odhadem 
 spodní okraj koruny (m) – úroveň, po kterou zasahují větve vytvářející obrys koruny 
 redukce koruny (%) – úbytek koruny způsobený nevhodným ořezem nebo zápojem 

 
Vitalita (0-5)  
fyziologická aktivita stromu, schopnost reagovat na vlivy prostředí, hodnotí se především olistění a změny ve 
způsobu větvení 

0 výborná 
1 mírně narušená (projevy mohou být dočasné) 
2 zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny) 
3 výrazně snížená (ústup koruny) 
4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá) 
5 odumřelý strom 

 
Zdravotní stav (0-5)  
hodnocení stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví 

0 výborný 
1 dobrý (defekty malého rozsahu) 
2 zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru) 
3 výrazně zhoršený (souběh defektů) 
4 silně narušený (bez možnosti stabilizace) 
5 havarijní (akutní riziko rozpadu) 

 
Věková kategorie (1-5) 
stáří stromu, ideální způsob je zjištění podle doby založení, jinak stanovení odhadem – srovnání taxačních údajů 
s vývojovými parametry pro daný druh 

1 0 – 20 let 
2 20 – 40 let 
3 40 – 60 let 
4 60 – 100 let   
5 100 let a více 
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Sadovnická hodnota (klasifikační třída 1 - 5) 
hodnota shrnující všechny kvality dřeviny, které nelze vyjádřit naměřenými hodnotami 
 

1. třída – nejhodnotnější dřeviny 
Nejvyšší možné hodnocení, dřevina dokonale zdravá, bez poškození, v optimálním vývoji s nepoškozeným 
habitem, plně zavětvená. Většinou solitérní dřeviny nebo dobře vyvinuté ve stromořadí, porostu či skupině. 
Perspektivní, vitální, životnost dřeviny není snížená. 
 

2. třída – velmi hodnotné dřeviny 
Dřevina zdravá, typického tvaru, odchylky od optimálního stavu minimální. Stabilita kmene i větví není snížená. 
Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje. 
 
3. třída – průměrné dřeviny 
Dřeviny mladé, plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do kategorie 1 a 2, zdravé, ale již částečně poškozené, 
středně odlišné od typického tvaru, mohou být relativně vysoko vyvětvené, částečně nerovnoměrně rozvinuté, 
ale s předpokladem dalšího dlouhodobého vývoje.  
 
4. třída – podprůměrné dřeviny 
Dřeviny živé, ale silně poškozené, málo vitální, výrazně prosychající nebo se sníženou stabilitou, s výrazně 
narušeným tvarem koruny, vysoko vyvětvený kmen bez předpokladu obnovení koruny, přestárlé, s omezenou 
perspektivou – bez předpokladu dlouhodobé existence. 
 
5. třída – nevyhovující dřeviny 
Dřeviny odumřelé nebo výrazně odumírající, s podstatně sníženou stabilitou, s nízkou provozní bezpečností – 
v havarijním stavu.  

 

4.2.2 INVENTARIZACE KEŘŮ (K) A ŽIVÝCH PLOTŮ (ZP) 
Druhové určení 

 rodové a druhové určení jedinců - v případech kdy druh nelze přesně určit, označí se dřevina alespoň 
rodově s přívlastkem sp. (species) 

 zastoupení dřevin (%) – podílové zastoupení jednotlivých dřevin ve skupině, hodnoty jsou zaokrouhleny 
na 5%, u dřevin v nižších podílech se uvádí pouze jejich přítomnost (+) 

Dendrometrické charakteristiky 
 výška dřeviny (m) – stanovení odhadem 
 plocha (m

2
) – celková plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých větví z korun předmětných 

keřů 
 pokryvnost (%) – dřeviny se stejnou druhovou skladbou nebo jednotnými velikostními parametry lze 

hodnotit jako skupinu i v případě, že netvoří ucelenou plochu (rozvolněná skupina), podíl plochy korun 
keřů a skutečné plošné výměry je tzv. pokryvnost plochy 

 redukovaná plocha (m
2
) – plocha skupiny po odečtení volných ploch v rozvolněné skupině 

 

4.2.3 INVENTARIZACE SKUPIN STROMŮ  (SS) 

Druhové určení a dendrometrické charakteristiky jsou shodné s inventarizací keřů. Navíc jsou doplněny 
charakteristiky, které se určují u kategorie solitérních stromů. 
Druhové určení 

 rodové a druhové určení jedinců - v případech kdy druh nelze přesně určit, označí se dřevina alespoň 
rodově s přívlastkem sp. (species) 

 zastoupení dřevin (%) – podílové zastoupení jednotlivých dřevin ve skupině, hodnoty jsou zaokrouhleny 
na 5%, u dřevin v nižších podílech se uvádí pouze jejich přítomnost (+) 

Dendrometrické charakteristiky 
 výška dřeviny (m) – stanovení odhadem 
 plocha (m

2
) – celková plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých větví z korun předmětných 

dřevin 
 pokryvnost (%) – dřeviny se stejnou druhovou skladbou nebo jednotnými velikostními parametry lze 

hodnotit jako skupinu i v případě, že netvoří ucelenou plochu (rozvolněná skupina), podíl plochy korun 
dřevin a skutečné plošné výměry je tzv. pokryvnost plochy 

 redukovaná plocha (m
2
) – plocha skupiny po odečtení volných ploch v rozvolněné skupině 

Vitalita (0-5)  
Zdravotní stav (0-5)  
Věková kategorie (1-5) 
Sadovnická hodnota (klasifikační třída I - V) 
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4.2.4 POROSTNÍ SKUPINA SMÍŠENÁ (KEŘOVÉ A STROMOVÉ NÁLETY  -  P) 
Druhové určení 

 rodové a druhové určení jedinců - v případech kdy druh nelze přesně určit, označí se dřevina alespoň 
rodově s přívlastkem sp. (species) 

 zastoupení dřevin (%) – podílové zastoupení jednotlivých dřevin ve skupině, hodnoty jsou zaokrouhleny 
na 5%, u dřevin v nižších podílech se uvádí pouze jejich přítomnost (+) 

Dendrometrické charakteristiky 
 výška dřeviny (m) – stanovení odhadem 
 plocha (m

2
) – celková plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých větví z korun předmětných 

dřevin 
 pokryvnost (%) – dřeviny se stejnou druhovou skladbou nebo jednotnými velikostními parametry lze 

hodnotit jako skupinu i v případě, že netvoří ucelenou plochu (rozvolněná skupina), podíl plochy korun 
dřevin a skutečné plošné výměry je tzv. pokryvnost plochy 

 redukovaná plocha (m
2
) – plocha skupiny po odečtení volných ploch v rozvolněné skupině 

V poznámce je uveden počet ks nebo počet kmenů a jejich průměr (maximální průměr do 10cm) 
 
 

5 HODNOCENÍ DENDROLOGICKÉHO POTENCIÁLU DŘEVIN 

Zájmové území je v současné době z velké části zatravněno. Trávníky jsou udržované jako pobytová louka pro 
obyvatele nových bytových domů a plocha je nejvíce užívána pro krátké vycházky a venčení psů. Zeleň je mladá 
a byla založena cca před 10 lety po dokončení stavby bytových domů. 

V trávníku po obvodu pozemku jsou rozmístěné jednotlivé keřové skupiny o velikosti 100-300m
2
 jako kulisy 

k odclonění pohledů na bytové domy. Keřové skupiny jsou vitální, zapojené a dosahují výšky 3-6m. Ve 
skupinách rostou nejčastěji lísky (Corylus avellana), keřové javory (Acer tataricum, Acer ginnala) vrby (Salix sp.), 
svídy (Swida alba), kaliny (Viburnum lantana), ptačí zob (Ligustrum vulgare), brsleny (Euonymus sp.) a náletové 
šípky (Rosa canina), slivoně (Prunus sp.).  

Mladé stromy umístěny jednotlivě ve skupinách nebo solitérně poblíž skupin. Jedná se o břízy (Betula pendula), 
javory (Acer campestre), habry (Carpinus betulus cv.) a topoly (Populus tremula). Některé břízy mají nižší vitalitu 
a zasychají (č.13,28,45), ale ostatní druhy rostou dobře. Topoly a javory se začínají semenit a habry mají pěkné 
pravidelné koruny, pravděpodobně se jedná o růstový kultivar Columnaris.  

Z jižní strany domů v ulici Jaroslava Foglara je mladá alej z jasanů, která je pravděpodobně tvořena menším 
růstovým tvarem (Fraxinus ‘Westhofs Gloria’), která kopíruje otevřený příkop pro odvod dešťové vody. 

Rozmanitý porost se nachází na východní straně na rozhraní území a soukromých zahrad rodinných domů, který 
zřejmě postupně vysázeli majitelé přilehlých zahrad. Objevují se zde např. jalovce (Juniperus communis), vrby 
(Salix matsudana), cypřišky (Chamaecypris), smrky (Picea abies), zákuly (Kerria japonica), hlohyně (Pyracantha 
coccinea), aj. Protože se jedná o dřeviny v okrasných kultivarech kombinované s trvalkami, jsou v inventarizaci 
pouze druhově popsány ve skupinách Z1 a Z2.  

Poblíž ulice Karla Kryla se nachází oplocené dětské hřiště, které je vně řešeného území na pozemku 2315/163. 
V okolí hřiště bylo vysázeno šest mladých pestrolistých javorů (Acer platanoides ‘Drumondii‘), živý plůtek 
z tavolníků (Spiraea bumalda ‘Antony Watererii’) a skupina skalníků (Cotoneaster horizontalis cv.). Dřeviny 
kolem hřiště jsou popsány vlastní číselnou řasou H1 - H11. 

Při podrobné inventarizaci bylo na pozemku parc.č. 2315/22 registrováno celkem 76 vegetačních prvků. 
Dřeviny jsou zakresleny do geodetické záměry a katastrální mapy v měřítku 1: 500. 

Finanční hodnota dřevin bude stanovena po vymezení dřevin navržených ke kácení v dokumentaci pro územní 
řízení.  



 

 

 

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU 

 
centrální travnatá plocha řešeného území – vzadu bytové domy čp. 1 a 7 a skupiny dřevin č. 30 a 22 

 
pěší trasa propojuje nové bytové domy v ulici K. Kryla se starší zástavbou v ulici Petrbokova 

 
zelená clona domu čp. 3 – skupiny dřevin č. 15 a 19 

    
  stezka podél domu čp. 3   oplocené dětské hřiště v ulici K. Kryla s mladými javory



 

 

 

 
příkop a jasanová alej podél domů čp. 6,8,10 a 12 na hranici pozemku – vlevo skupiny dřevin č. 10,11 a 14 

 
pohledová clona rodinných domů – skupiny dřevin č. 33,43,47,50,10 

 
pěšina a otevřený příkop mezi soukromými zahradami vpravo a keřovou clonou vlevo 

 
pohled na jihovýchodní část zahrad – skupiny dřevin č. 33-43 



 

 

 

    
keřové skupiny jsou vysázeny z listnatých druhů – kaliny, keřovité javory, svídy, lísky aj. 

 

    
jednotlivé stromy byly vysázeny solitérně i v keřových skupinách – javory, habry a břízy 

 

    
u soukromých zahrad majitelé vysazují okrasné rostliny také za plot 
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Poznámka

1 S Betula sp. (papyrifera) bříza - 27 9 3 6,5 1,5 0 1 1 0 3 - - - solitéra v trávníku

2 S Fraxinus sp. (Westhof´s Gloria) jasan - 31 10 4 7 2 0 1 0 1 3 - - - u báze mírně poškozený kmen

3 S Fraxinus sp. (Westhof´s Gloria) jasan - 28 9 4 7 2 0 1 0 0 3 - - -

4 S Fraxinus sp. (Westhof´s Gloria) jasan - 39 12 4,5 7 2 0 1 0 0 3 - - -

5 S Fraxinus sp. (Westhof´s Gloria) jasan - 32 10 4,5 7 2 0 1 0 0 3 - - -

6 S Fraxinus sp. (Westhof´s Gloria) jasan - 29 9 4 7 2 0 1 0 0 3 - - -

7 S Fraxinus sp. (Westhof´s Gloria) jasan - 34 11 4,5 7 2 0 1 0 0 3 - - -

8 S Fraxinus sp. (Westhof´s Gloria) jasan - 26 8 4 6,5 2 10 1 1 1 3 - - - mírně snížená fyziologická vitalita

9 S Fraxinus sp. (Westhof´s Gloria) jasan - 27 9 4 7 2 10 1 1 1 3 - - - drobná dutina kmene u báze a v 2 m

10 K

Acer tatarica

Corylus avellana

Euonymus sp.

Ligustrum vulgare

Rosa canina

Salix sp.

Swida alba

Viburnum lantana

javor tatarský

líska obecná

brslen

ptačí zob obecný

růže šípková

vrba

svída bílá

kalina tušalaj

10 %

15

10

10

10

25

10

10

- - -  3-5 - - - - - - 120 95 114
zapojený porost keřů 

s nálety jasanů (průměr kmenů 1 cm)

11 SS Populus nigra cv. (Italica) topol černý
41 ks

4 ks
-

 1-10

10-12

1-1,5

1,5-2

7-8

8-9
0,5 30-60 1 1 1  3-4 50 95 48

12 S Carpinus betulus cv. (Columnaris) habr obecný - 30 10 4,5 8 0 0 1 0 0 3 - - - zavětvený od země

13 S Betula pendula bříza bělokorá - 38 12 5 9 0,5 50 2 2 2 4 - - - výrazně snížená fyziologická vitalita - usychá

14 K

Acer tatarica

Acer ginnala

Corylus avellana

Euonymus sp.

Ligustrum vulgare

Prunus sp.

Rosa canina

Salix sp.

Swida alba

Viburnum lantana

javor tatarský

javor amurský

líska obecná

brslen

ptačí zob obecný

slivoň

růže šípková

vrba

svída bílá

kalina tušalaj

10

10

20

5

5

30

5

5

5

5

- - -  4-6 - - - - - - 183 95 174 zapojený porost keřů

15 K

Acer tatarica

Acer ginnala

Corylus avellana

Euonymus sp.

Ligustrum vulgare

Prunus sp.

Rosa canina

Salix sp.

Swida alba

Syringa vulgaris

javor tatarský

javor amurský

líska obecná

brslen

ptačí zob obecný

slivoň

růže šípková

vrba

svída bílá

šeřík obecný

10

10

10

5

5

15

5

30

5

5

- - -  3-6 - - - - - - 300 95 285 zapojený porost keřů

1
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Poznámka

16 S Acer campestre javor babyka - 50 16 6 6,5 0 0 1 0 1 3 - - - 2 kmen od 0,5 m, plastová chránička kmene

17 S Acer campestre javor babyka - 26 8 5 6,5 0 0 1 0 0 4-5 - - - u báze kmenový výmladek

18 S Acer campestre javor babyka - 51 16 5 6 1 20 1 1 3 4 - - -
výrazně poškozený kmen, podélná trhlina kmene

bez terminálu, sekundární koruna

19 K

Acer tatarica

Acer ginnala

Corylus avellana

Euonymus sp.

Prunus sp.

Salix sp. (caprea, cinerea)

Swida alba

Viburnum lantana

javor tatarský

javor amurský

líska obecná

brslen

slivoň

vrba

svída bílá

kalina tušalaj

10

10

15

15

10

15

15

10

- - -  2-7 - - - - - - 160 95 152 vrby 2 stromovité keře, výška 6-7 m v porostu

20 S Acer campestre javor babyka - 41 13 4,5 6,5 0,7 0 1 1 1 4 - - -
obvod měřen v 1 m, poškozený kmen

rozdrápaná borka, odhalené jádro větve v 1,7 m

21 K

Corylus avellana

Ligustrum vulgare

Prunus spinosa

Viburnum lantana

líska obecná

ptačí zob obecný

trnka obecná

kalina tušalaj

30

10

30

30

- - -  2-4 - - - - - - 35 95 33 zapojený porost keřů

22 K

Acer ginnala

Corylus avellana

Ligustrum vulgare

Prunus sp.

Rosa canina

Salix sp.

Swida alba

Lonicera tatarica

Viburnum lantana

javor tatarský

líska obecná

ptačí zob obecný

slivoň

růže šípková

vrba

svída bílá

zimolez tatarský

kalina tušalaj

10

20

10

20

+

30

5

+

5

- - -  3-6 - - - - - - 100 95 95 zapojený porost keřů

23 S Populus tremula topol osika - 32 10 4 15 0 0 1 0 0 3 zavětvený od země

24 K

Acer tatarica

Corylus avellana

Rosa canina, R. multiflora

Salix sp.

Swida alba

Viburnum lantana

javor tatarský

líska obecná

růže

vrba

svída bílá

kalina tušalaj

20

10

10

40

5

15

- - -  4-6 - - - - - - 27 95 26 zapojený porost keřů

25 S Prunus avium třešeň ptačí - 13 4 3 4 0 20 1 0 0  3-4 - - - nálet, zavětvený od země

26 S Acer campestre javor babyka - 43 14 4,5 7 0,5 10 1 0 1  3-4 - - - obvod měřen v 1 m, vylomená větev v 1,7 m

27 S Acer campestre javor babyka - 34 11 4 7 1,5 20 1 1 1  3-4 - - - uhnutý terminál v 1,8 m

28 S Betula pendula bříza bělokorá - 29 9 2,5 7 2 80 1  3-4 4  4-5 - - -
výrazně nízká fyziologická vitalita, výrazně usychá 

od spodu, nakloněná

2
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Poznámka

29 S Populus tremula topol osika - 22 7 3 6,5 1 20 1 0 1 3 - - -

30 K

Acer ginnala

Acer tatarica

Corylus avellana

Prunus sp.

Rosa canina

Salix sp.

Swida alba

Viburnum lantana

javor tatarský

javor amurský

líska obecná

slivoň

růže šípková

vrba

svída bílá

kalina tušalaj

10

5

10

15

+

50

5

5

- - -  4-6 290 95 276 zapojený porost keřů

31 S Carpinus betulus cv. (Columnaris) habr obecný - 19 6 3 5 0 0 1 0 0 3 - - - u báze plastová chránička, solitéra v trávníku

32 K

Prunus spinosa

Viburnum lantana

Acer ginnala

trnka obecná

kalina tušalaj

javor amurský

90

10

+

- - -  2-4 - - - - - - 120 95 114 zapojený porost keřů

33 K

Salix sp.

Prunus spinosa

Acer tatarica

Corylus avellana

Viburnum lantana

vrba

trnka obecná

javor tatarský

líska obecná

kalina tušalaj

65

10

10

10

5

- - -  4-6 - - - - - - 145 95 138 zapojený porost keřů

34 S Juglans regia ořešák královský - 28 9 1,7 3 0 10 1 0 1  3-4 - - - nálet u betonové skruže, obvod měřen u báze

35 S Juglans regia ořešák královský - 47,22 15,7 1 2 0 10 1 0 1  3-4 - - - nálet u betonové skruže, obvody měřeny u báze

36 S Betula pendula bříza bělokorá - 33 11 5 10 2 10 1 1 1  3-4 - - - začíná prosychat

37 S Populus tremula topol osika - 56 18 5 13 2 10 1 0 1  3-4 - - - 2 kmen od báze, obvod měřen u báze

38 S Fraxinus excelsior jasan ztepilý -
12,19,12

21,18

4,6,4

7,6
4,5 7 0,5 10 1 0 1 3 - - - 5 kmen od báze

39 K Sambucus nigra bez černý 100 - - - 2 - - - - - - 4 100 4 nálet u zdi

40 SS Acer pseudoplatanus javor klen 45 ks - 0-1 0,2-0,4 1-2 0 0-30 1 0 1 4 10 100 10
cca 45 výhonů, nálety ostružiníku, růže šípkové a 

trnky

41 K
Prunus cerasifera

Chamaecyparis sp.

myrobalán

cypřišek

90

10
- - - 3-3,5 - - - - - - 25 100 25 cypřišek 1 ks, výška 3 m, 1 m2

42 K Prunus cerasifera   myrobalán třešňový 100 - - - 2 - - - - - - 2 100 2 nálet u zdi

43 K

Acer tatarica

Acer ginnala

Corylus avellana

Euonymus sp.

Rosa canina

Salix sp. 

Swida alba

javor tatarský

javor amurský

líska obecná

brslen

růže šípková

vrba

svída bílá

10

10

10

+

+

70

+

- - -  4-6 - - - - - - 140 95 133 zapojený porost keřů

44 S Betula pendula bříza bělokorá - 34 11 4 10 0,5 0 1 0 1 3 - - - plastová chránička kmene

45 S Betula pendula bříza bělokorá - 28 9 3 9 0,5 30 1 2 2 4 - - - výrazně prosychá, nakloněná, plastová chránička

3



parc. č. 2315/22 k.ú. Stodůlky Inventarizace dřevin

Poř.

č.
DVP Taxon latinsky Taxon česky

Za
st

o
u

p
en

í

%
, k

s

O
b

vo
d

 k
m

en
e

cm

P
rů

m
ěr

 k
m

en
e

cm

P
rů

m
ěr

 k
o

ru
n

y

m

V
ýš

ka
 d

ře
vi

n
y

m

Sp
o

d
n

í o
kr

aj
 

ko
ru

n
y

m
R

ed
u

kc
e 

ko
ru

n
y

%

V
ěk

o
vá

 k
at

eg
o

ri
e

1
 -

 5

V
it

al
it

a

0
 -

 5

Zr
av

o
tn

í s
ta

v

0
 -

5

Sa
d

o
v.

h
o

d
n

o
ta

1
-5

P
lo

ch
a 

p
o

ro
st

u

m
2

P
o

kr
yv

n
o

st

%

P
lo

ch
a 

p
o

ro
st

u

re
d

u
ko

va
n

á

m
2

Poznámka

46 S Carpinus betulus cv. (Columnaris) habr obecný - 29 9 4 7 0 0 1 0 0 3 - - - obvod měřen v 1m, plastová chránička

47 K

Corylus avellana

Euonymus europaeus

Salix sp. 

Swida alba

Viburnum lantana

líska obecná

brslen evropský

vrba

svída bílá

kalina tušalaj

20

10

60

5

5

- - -  4-6 - - - - - - 124 95 118 zapojený porost keřů

48 S Betula pendula bříza bělokorá - 19 6 2 8 2 30 1 1 1  3-4 - - - v porostu

49 S Carpinus betulus cv. (Columnaris) habr obecný - 31 10 4 7 0 0 1 0 0 3 - - - solitéra v trávníku, zavětven od země

50 K

Acer tatarica

Acer ginnala

Corylus avellana

Euonymus sp.

Prunus sp.

Salix sp. 

Swida alba

Viburnum lantana

javor tatarský

javor amurský

líska obecná

brslen

slivoň

vrba

svída bílá

kalina tušalaj

10

10

10

20

+

50

+

+

- - -  4-6 - - - - - - 123 95 117 zapojený porost keřů

51 S Acer campestre javor babyka - 46 15 5 7 1 10 1 0 1 3 - - - v porostu, obvod měřen v 1,1 m

52 S Acer campestre javor babyka - 41 13 4,5 10 0,5 0 1 0 0 3 - - - solitéra v trávníku, obvod měřen v 1,1 m

53 SS Prunus cerasifera myrobalán třešňový 15 ks -  1-10 0,5-1  5-6 0-0,5 20-40 1 0 1 4 25 100 25 nálety, 15 kusů, zapojená skupina 

54 S Juglans regia ořešák královský - 32 10 4 7 2,5 30 1 1 2 4 - - - vystouplé kořeny, nakloněný, bez terminálu

55 K Juniperus communis Hibernica jalovec obecný 100 - - - 1,5 - - - - - - 0,25 100 0,25

56 K Juniperus communis Hibernica jalovec obecný 100 - - - 1,3 - - - - - - 0,2 100 0,20

57 S Prunus padus cv. (červený list) střemcha obecná - 9 3 1 2 0 10 1 1 1 4 - - - u kůlu, mladá výsadba, obvod měřen v 0,5 m

58 S Salix matsudana vrba Matsudova - 12 4 1 1,8 0 10 1 0 1 4 - - - obvod měřen v 0,5 m

59 ZP Carpinus betulus   habr obecný - - - - 0,6 - - - - - - 10 100 10 mladá výsadba živého plotu, mulč fólie

60 S Fraxinus excelsior jasan ztepilý - 62 20 3 7 1 40 1 2 3 4 - - -
seříznutý v 3 m, sekundární koruna, 

kmenové výmladky

61 SS Fraxinus excelsior jasan ztepilý 10 ks -  1-10 0,5-1 2-4 0-1 20-60 1 1 2 4 1-2 100 1-2 nálety u oplocení, jeden vícekmenný, cca 10 ks

62 S Fraxinus excelsior jasan ztepilý - 62 20 4 8 2 20 1 1  1-2 4 - - -
průměr kmene stanoven odhadem, strom roste 

za plotem u slepic, kmen nakloněný

63 ZP Picea abies smrk ztepilý 8 ks -  2-7 1 1,6 0 0 1 0 1  3-4 12 100 12 živý plot tvarovaný, hustý, 8 ks

64 K
Kerria japonica Pleniflora

Ligustrum vulgare

zákula japonská

ptačí zob obecný

40

60
- - - 1,7-2 - - - - - - 7 100 7 zapojená netvarovaná skupina keřů
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Poznámka

65 K

Ligustrum vulgare

Viburnum lantana

Prunus sp.

ptačí zob obecný

kalina tušalaj

slivoň

90

5

5

- - - 2 - - - - - - 20 100 20

66 S Salix matsudana vrba Matsudova - 24,23 8, 8 3,5 4 0,5 10 1 0 1  3-4 - - - 2 kmen od báze, obvod měřen v 1 m

67 K Kerria japonica   zákula japonská 100 - - - 1,5 - - - - - - 1,5 100 1,5 u plotu

68 S Picea abies smrk ztepilý - 24 8 2 7 0,5 30 1 1 1  3-4 - - - jednostranná koruna, u plotu

69 S Picea pungens smrk pichlavý - 15 5 1 2 0,6 60 1 2 3 4 - - -
jednostranná koruna, nakloněný, uhnutý terminál

obvod měřen v 0,7 m

70 K

Pyracantha coccinea

Rosa canina

Malus domestica

Prunus cerasifera

hlohyně šarlatová

růže šípková

jabloň

myrobalán

70

10

10

10

- - - 1,5-4 - - - - - - 14 40 6
rozvolněná skupina keřů, 

vícekmenné nálety stromových druhů, u oplocení

71 S Picea abies smrk ztepilý - 14 4 1,5 2,5 0 0 1 0 1  3-4 - - - obvod měřen v 0,9 m

72 S Picea abies smrk ztepilý - 17 5 2 3,5 0 100 1 5 5 5 - - - suchý, obvod měřen v 0,9 m

73 K Pyracantha coccinea  hlohyně šarlatová 100 - - - 0,7-1,3 - - - - - - 15 40 6 rozvolněná skupina keřů

74 S Prunus cerasifera myrobalán třešňový - 37 12 2,5 8 0 50 1 0 1 4 - - - nálet u oplocení, obvod měřen u báze

75 S Prunus cerasifera myrobalán třešňový - 32 10 2 8 0 50 1 0 1 4 - - - obvod měřen u báze

76 K
Pyracantha coccinea

Rosa canina   

hlohyně šarlatová

růže šípková

80

20
- - -  2-4 - - - - - - 20 100 20 zapojená skupina keřů

H1 S Quercus sp. dub - 7 2 0,6 2 0,7 95 1  4-5  4-5  4-5 - - - pravděpodobně suchý, neraší, chránička, kůl

H2 S Ginkgo biloba jinan dvojlaločný - 10 3 0,6 2 1,3 20 1 1 1  3-4 - - - mladá výsadba, 3 kůly, chránička

H3 S Acer platanoides Drumondii javor mléč - 17 5 1,2 7 2,5 20 1 1 1  3-4 - - - poškozená báze, podrůstá původní druh

H4 S Acer platanoides Drumondii javor mléč - 16 5 1,2 7 2,5 30 1 1 1  3-4 - - - poškozená báze, podrůstá původní druh

H5 S Acer platanoides Drumondii javor mléč - 15 5 1,5 7 1,6 20 1 1 1  3-4 - - - poškozená báze, podrůstá původní druh

H6 K Salix caprea vrba jíva 100 - - - 3 - - - - - - 8 100 8

H7 K Cotoneaster horizontalis cv. skalník vodorovný 100 - - - 0,6 - - - - - - 7 60 4 rozvolněná skupina keřů, 7 ks

H8 S Acer platanoides Drumondii javor mléč - 14 4 0,9 5 2,5 60 1 2  2-3 4 - - - bez terminálu, prosychá, poškozená báze

H9 S Acer platanoides Drumondii javor mléč - 13, 6 4, 2 1,2 6,5 0,5 50 1 2 2 4 - - - 2 kmen od báze, podrůstá původní druh

H10 S Acer platanoides Drumondii javor mléč - 15 5 1 7 2,5 60 1 2  2-3 4 - - - výrazně prosychá, podrůstá původní druh

H11 K

Spiraea bumalda Anthony Waterer

Salix caprea

Syringa vulgaris

tavolník nízký

vrba jíva

šeřík obecný

90

5

5

- - - 0,7-1,5 - - - - - - 30 100 30 zapojená skupina keřů

5
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Poznámka

Z1

Mahonia aquifolium

Picea abies

Deutzia sp.

Paeonia sp.

Forsythia intermedia

trvalky

cesmína

smrk 

trojpuk

pivoňka

zlatice

trvalky

0,5-1,5 6 100 6
"předzahrádka" 

pestrá směs nízkých dřevin a trvalek

Z2

Rosa sp.

Euonymus Emeraldn Gold

Ilex sp.

Buxus sempervirens

Spiraea japonica

Forsythia intermedia

Pyracantha coccinea

Symphoricarpos chenault. Hancock

trvalky

růže

brslen

cesmína

zimostráz

tavolník

zlatice

hlohyně

pámelník

trvalky

0,5-1,5 60 60 36

"předzahrádka"

pestrá směs dřevin a trvalek

pás o šířce 1-2 m podél oplocení

6
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