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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
A.1. Obchodní firma  Jihočeská společnost přátel hudby, o.p.s 
 
A.2. IČ 26091534 
 
A.3. Sídlo firmy  Ant. Barcala 404/38 
 370 05 České Budějovice 
 
A.4. Oprávn ěný zástupce oznamovatele  Antonín Kazil 
 Jihočeská společnost přátel hudby 
 Ant. Barcala 404/38 
 370 04 České Budějovice 
 tel. 602 167 678 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č.1: 
 Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České 

Budějovice 
 záměr kategorie II – záměr vyžadující zjišťovací řízení 
 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně 

nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 
nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu 

 
 
B.I.2. Kapacita zám ěru Zastavěná plocha cca 13 385 m2 

 Hrubá podlažní plocha cca 16 000 m2 
 Podlažnost 2 podzemní a 2 nadzemní podlaží 
 Plocha koncertních sálů cca 1 627 m2 
 Komerční plochy cca 1 323 m2 
 Plochy s občerstvením cca 895 m2 
 Vstupní foyer do koncertních sálů cca 3 240 m2 
 Počet parkovacích stání: 581 
 
 
B.I.3. Umíst ění záměru kraj:  Jihočeský 
 obec:  město České Budějovice 
 k.ú.: České Budějovice 2 
 
 
 

 
Obr.1. Turistická mapa s vymezením zájmového území 
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B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry  
 
Předkládaný záměr „Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České 
Budějovice“ představuje novostavbu multifunkčního objektu včetně zpevněných 
ploch a nutné dopravní a technické infrastruktury. Záměr je navržen do bývalého 
areálu vojenských kasáren ve Čtyřech Dvorech mezi Husovou třídou a ulicí 
E. Rošického. 
 
 

 
Obr. 2. Zákres zájmového území do ortofotomapy 

 
 
 
Území bývalých kasáren je v souladu s územním plánem města České Budějovice 
(schválený v březnu 2000) územím určeným k přestavbě s předpokladem 
dominantní funkce bydlení (převážně v bytových domech). Pro území bývalých 
kasáren byl navržen na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí dopravní skelet 
(Atelier DS, září 2008), následně bylo vydáno pro tyto komunikace územní 
rozhodnutí. Statutární město České Budějovice v současné době připravuje pro tento 
skelet zpracování dokumentace pro stavební povolení.  
 
 



Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České Budějovice Strana 7 
 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 
 

 

Dopravní skelet vymezil v území plochy pro výstavbu bytových domů a plochu pro 
založení parku. Část plochy pro založení parku byla změnou územního plánu č. 41 
z května 2010 určena jako zastavitelné území pro areály nadměstského charakteru a 
významu (A). Přípustné je umístit a realizovat v ploše nového makrobloku pouze 
koncertní a kongresové centrum, včetně drobných komerčních činností (restaurace, 
kavárna a malé obchody). Na této ploše je navržena výstavba koncertního a 
kongresového centra. Okolní plochy jsou v současnosti volné, v souladu s územním 
plánem však budou postupně zastavěny (bližší údaje o připravovaných záměrech 
v okolí pozemku pro výstavbu kongresového centra jsou uvedeny v příloze 3 -
Hluková studie).  
 
 

 
Obr. 3. Navržený dopravní skelet v území (červeně), makroblok vymezený změnou územního plánu 

č. 41 pro výstavbu koncertního a kongresového centra (fialově) 
 
 
Území kasáren je určeno k zastavění a v budoucnosti může dojít ke kumulaci 
posuzovaného záměru se všemi v budoucnosti realizovanými stavbami. 
 
 
B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby záměru a jeho umíst ění, včetně přehledu  
 zvažovaných variant a hlavních d ůvodů pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 
 
O potřebě záměru rozhodlo město České Budějovice schválením změny územního 
plánu č. 41 v květnu 2010, která stanovuje, že v ploše nového makrobloku je 
přípustné umístit a realizovat pouze koncertní a kongresové centrum, včetně 
drobných komerčních činností (restaurace, kavárna a malé obchody). 
 
Vhodnost pozemku pro výstavbu koncertního a kongresového centra vyplývá z údajů 
uvedených v dokumentaci pro územní rozhodnutí (podrobnosti v následující kapitole 
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru).  
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„Pro realizaci záměru byl zvolen pozemek, který je v současné době nevyužívaný. 
Cílem je revitalizace části území a vytvoření objektu s odpovídající infrastrukturou. 
Výběr lokality byl ovlivněn i souladem se stávající územně plánovací dokumentací, 
která umožňuje realizaci záměru. 
 
Řešený objekt se nachází přímo v těžišti městské části Čtyři Dvory, v klínu mezi 
obytnými soubory Máj a Šumava a Vltava, které bylo historicky využíváno armádou a 
v současné době bylo předáno městu k novému využití. 
 
Dané území je částečně zastavěno objekty bývalých kasáren, které jsou ve špatném 
technickém stavu a v současné době probíhá jejich postupná demolice. 
 
Vzniká tak velká nezastavěna plocha, která umožní v souladu se zpracovanou 
urbanistickou studií výstavbu nového čtvrťového centra se stavbami občasné 
vybavenosti, podnikatelských aktivit a rozšíření a zkvalitnění bytového fondu. Stavba 
koncertního a kongresového centra vhodně doplní charakter  nově formované čtvrti a 
napomůže začlenění tohoto doposud nepřístupného areálu do okolních částí města. 
 
Přímá dostupnost z centra města přes Husovu třídu a ulici E. Rošického a zároveň 
do meziměsta – Strakonická, s plánovaným propojením Strakonická - Milady 
Horákové, je pro stavbu koncertního a kongresového centra ideální. V území je 
dostupná i stávající síť MHD, která bude v souladu se stavebním povolením na nové 
komunikace doplněna o nové trasy se zastávkami v těsné blízkosti budovy.“ 
 
 
B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Technické a technologické řešení posuzovaného záměru je popsáno v rozpracované 
dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) „Koncertní a kongresové centrum A. 
Dvořáka, České Budějovice“, zpracovatelé AI Design, s.r.o., AED project, a.s., verze 
říjen 2012. Nejdůležitější informace pro posouzení vlivů na životní prostředí jsou 
uvedeny v následujícím textu.  
 
Objekt koncertního a kongresového centra je lokalizován do bývalého areálu 
vojenských kasáren ve Čtyřech Dvorech na severozápadním okraji Českých 
Budějovic. Pozemek pro výstavbu je tvaru nepravidelného trojúhelníku s délkou cca 
200 m a šířkou cca 150 m.  
 
 
Architektonické řešení 
 
Hmotové řešení vychází z prostorových požadavků a provozně-funkčních vazeb 
objektu. Dynamické řešení střešních konstrukcí zvýrazňuje gradaci hmot. Objekt ve 
svém půdorysném průmětu kopíruje pozemek pro výstavbu. Hmotově je tvar objektu 
klínovitý, střecha nepravidelně oblého tvaru s převislým koncem, kde z hmoty střechy 
vystupují dvě vypouklé části tvořící nejvyšší body střechy. Výška objektu ve dvou 
nejvyšších vypouklých místech je cca 24 a 30 m. 
 
Objekt bude řešen jako skeletová konstrukce s fasádou z lehkého obvodového 
pláště se strukturálním zasklením. Na lehký obvodový plášť bude jako hlavní 
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dominanta objektu navazovat střecha. Střecha objektu je navržena z hliníkového 
plechu se skleněnými kruhovými dlaždicemi o průměru cca 7 cm, černé barvy. 
Zakřivený tvar střechy je předdefinován celkovou architektonicky požadovanou 
hmotou, která má evokovat tvar těla rejnoka. 
 

 
Obr. 4. Vizualizace koncertního a kongresového centra 

 
 
Prostorové a provozní řešení 
 
Objekt koncertního a kongresového centra je navržen jako novostavba 
multifunkčního objektu s dominantní funkcí jako veřejné kulturní a kongresové 
centrum s podružnými funkcemi pro zajištění hlavního účelu (prostory občerstvení, 
zázemí, komerční plochy). Součástí stavby bude provedení nutné technické a 
dopravní infrastruktury. 
 
Objekt obsahuje multifunkční koncertní a kongresové sály, hlavní vstupní foyer, to 
vše doplněné požadovaným zázemím pro tyto aktivity (administrativním, 
technologickým, skladovým a šatnovým pro potřeby interpretů a veřejnosti) a 
prostory s vedlejšími funkcemi - pro občerstvení, komerční plochy.  
 
Objekt je členěn na tři základní funkční části: 
 

• část koncertních a kongresových sálů včetně veřejného vstupního foyer a 
prostor pro občerstvení - vstup do hlavních foyer je navržen v blízkosti VIP 
příjezdových zálivů na západní a východní straně objektu; poblíž těchto 
prostor jsou navrženy vjezdy do hromadných garáží objektu (sjezd rampou 
z přilehlé komunikace do suterénních hromadných garáží) 
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• část zázemí - technické, technologické zázemí; administrativní prostory 
objektu; skladové a šatnové zázemí pro potřeby interpretů) - tyto části budou 
přístupné přes tzv. zadní vstup (severozápad objektu) u kterého bude 
umístěn i zásobovací vstup do objektu 

• část komerčních pronájemních prostor v čelním cípu objektu - tyto prostory 
budou mít přístup přes hlavní vstup v čele objektu nebo je možné přímo do 
pronájemních prostor vstupovat z exteriéru přes dveře v obvodovém plášti 
objektu  

 
Zásobování objektu je řešeno dvěma způsoby: 
 

• zásobovací dok/vjezd pro potřeby koncertních prostor a vjezd pro odvoz 
odpadků je umístěn ze zadní, severozápadní strany objektu vedle vstupní 
recepce pro umělce. 

• zásobovací vjezd pro gastroprovozy bude shodný s vjezdem pro osobní 
automobily do objektu. Bude umožněn vjezd automobilům velikost transit 
apod. do 1. PP, kde v rámci části objektu budou moci přijet k vertikální 
komunikaci objektu (výtahu), kterým následně proběhne distribuce materiálu 
po objektu.   

 
 
Stavebn ě technické řešení 
 
Vstupní hala (foyer) 
 
Hlavní vstupy do haly jsou ze dvou stran, pro pěší, taxi, auta i autobusy. Autobusy, 
taxi i pěší mají přístup přímo z ulice, parkování pro osobní automobily je řešeno pod 
objektem hromadnými garážemi. Výtahy a schodiště zajišťují vertikální komunikaci 
mezi parkingem a halou. Hlavním elementem prostoru haly je monumentální 
dvojramenné schodiště. Prostor foyer je napojen na kavárnu, restauraci, šatny, 
toalety s přímou návazností na zákulisí. Hala je centrem celé budovy. 
 
Sály 
 
Sály jsou navrženy pro cca 440 a 958 návštěvníků. Tvar celého prostoru sálu je 
přizpůsoben akustickým požadavkům prostoru. Pódium je navrženo s několika 
hydraulicky nastavitelnými stupni. Perforovaný strop a stěny budou tvořeny z 
akustického materiálu. Kabiny překladatelů jsou přímou součástí sálů. Řady křesel 
jsou mezi sebou komfortně odstupňovány, aby umožnily průchod před již sedícím 
posluchačem.  
 
Zákulisí 
 
Vstupním filtrem do objektu jsou tři oddělené vstupy pro účinkující, nástroje a 
zásobování a odvoz odpadu. Hlavní komunikační osa zázemí slouží jako centrum 
hudebníků, sboru a občerstvení, je z ní přímý nástup do obou sálů. Jsou zde 
nezbytné prostory šaten pro účinkující, dirigenta, dále sklady nástrojů, všeobecné 
sklady, administrativní a provozní zázemí objektu. 
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Komerční zóna 
 
Komerční plochy objektu jsou navrženy v jižním „klínu“ objektu a výškově navazují na 
úroveň okolního uličního prostoru. Jsou navrženy jako přístupné z interiéru i 
exteriéru. Zásobování těchto prostor bude probíhat přímo z uličního prostoru. Je 
plánováno, že dělení ploch bude možno přizpůsobit potřebám zájemců změnou 
pozice příček.  
 
Parkování 
 
Parkování je situováno ve dvou podzemních podlažích objektu. Suterénní prostory 
jsou spojeny s prostorem foyer vertikálními komunikace (schodiště, výtahy). Příjezd a 
odjezd je řešen rovnými rampami - v době před a po produkci v sálech se 
předpokládá řízený provoz vjezdu/výjezdu pro rychlejší odbavení návštěvníků. 
V podzemí budou umístěny technické prostory objektu (strojovny, technické 
místnosti, retenční nádrže a jiné). Přes 1. PP bude probíhat také zásobování gastro 
prostor objektu (restaurace, kavárny). 
 
Situace jednotlivých podlaží je uvedena v Příloze č.1  
 
 
Popis konstrukcí navržených objekt ů: 
 
Objekty budou založeny hlubinně na velkoprůměrových pilotách v kombinaci se 
základovou deskou. Suterénní konstrukce budou namáhány tlakovou vodou. Ve 
vztahu k vysoké hladině podzemní vody a relativně lehké konstrukci bude nutné 
objekt kotvit vůči vodnímu vztlaku pomocí pilot. Hlavní spodní hydroizolaci bude tvořit 
monolitický železobeton ve formě „bílé vany s přísadou“ s omezenou šířkou trhlin. 
Svislá nosná konstrukce bude zajištěna monolitickým železobetonem.  
 
Obvodový plášť bude tvořený souvislou prosklenou plochou typu „lehký obvodový 
plášť“ různě členěnou a ukloněnou od vertikální roviny. Na konstrukci lehkého 
obvodového pláště bude přímo navazovat převislá konstrukce střechy.  
 
Střecha bude mít nepravidelný tvar zvolna měnící hmotové uspořádání. Nosná 
konstrukce střechy objektu bude ocelová prostorově řešená konstrukce bodově 
podepřená vetknutými sloupy. Střecha bude tvořena ocelovou skořepinou 
nepravidelného tvaru. Finálním povrchem střešního pláště budou skleněné kruhové 
dlaždice. V rámci střechy bude řešeno „projmutí“ dvou hlavních vydutých částí 
střechy (vždy z každého sálu) a provedení zakrytí technologického prostoru v čelní 
části objektu (technologie „utopené“ v konstrukci střechy a zakryté protidešťovou 
žaluzií). Budou na ní umístěné pouze technologie  
 
Vnitřní příčkové konstrukce budou tvořeny zděnými tvarovkami – příčkovkami a 
systémovými SDK konstrukcemi dle tepelně-vlhkostního režimu jednotlivých prostor. 
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Bilance osob 
 
Algoritmus výpočtu osob nelze přesně určit, bude záviset na konkrétním provozním 
využití objektu po realizaci. Z toho důvodů jsou níže uvedeny nejnepříznivější 
uvažované stavy obsazenosti celého objektu + dále jsou uvedeny max. možné 
obsazení jednotlivých prostor rozdělených dle jejich typologie. 
 
 
Provozní schémata CELKOVÉ OBSAZENOSTI OBJEKTU - maximální stavy 
(předpoklad): 
 
VARIANTA1: provoz v sálech plné obsazení + ve foyer max 250 lidí (kavárna, 
restaurace, apod) 
  ∑ = 958 + 440 + 250 = 1648 osob celkem  
VARIANTA2: provoz ve foyer 1550 hostů + 50 zaměstnanců 
  ∑ = 1550 + 50 = 1600 osob celkem 
VARIANTA3: foyer 250 lidí + 100 lidí komorní sály + zkoušky max 320 lidí 
  ∑ = 250 + 100 + 320 = 670 osob celkem 
 
Obsazenost dle jednotlivých funkčních prostor: 
 
Velký sál  � 950 osob + 8x invalida 
Malý sál  � 433 osob + 7x invalida 
Foyer � 1550 osob + 50 zaměstnanec (cathering) 
Zázemí koncertních sálů � 32x zaměstnanec (kancelář, ostraha, recepce,  
      filharmonie, správa) 
Restaurace  � 150x návštěvník + 5x zaměstnanec 
Kavárna 1NP � 100x návštěvník + 4x zaměstnanec 
Kavárna 2NP  � 100x návštěvník + 3x zaměstnanec 
Klub � 100x umělci + 3x zaměstnanec 
Komerční jednotky � 1x návštěvník á 5m2 + 1x zaměstnanec á 35m2 
Garáže  � max. stav - 581x park. stání (z toho 14x invalida) 
 
 
Výstavba 
 
Výstavba bude probíhat zhruba v etapách, které se dají charakterizovat takto: 
 
0. etapa  příprava území  
1. etapa zařízení staveniště, zemní práce, výkop stavební jámy, statické 

zajištění stavební jámy, podkladní betony  
2. etapa hrubá stavba objektu (spodní a horní část) včetně nutné 

infrastruktury  
3. etapa dokončovací práce, vybavení objektu (především jevištní a režijní 

technologie) 
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Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí jsou Zásady organizace výstavby 
(ZOV), výkres situace ZOV je uveden v Příloze č. 1.  
 
Stavební výkop bude dle potřeby svislý, vzhledem k podmínkám v území zajištěný 
dočasnou konstrukcí po celém obvodu stavební jámy. S ohledem na úroveň hladiny 
podzemní vody a průlinový charakter podloží bude nutné navrhnout těsněnou pažící 
konstrukci stavební jámy pravděpodobně vetknutou do nepropustného podloží.  
 
 
Předpokladem pro realizaci objektu koncertního a kongresového centra je 
vybudování příjezdových komunikací k objektu a nezbytné technické infrastruktury 
(vodovodní řad, kanalizační sběrač,    ). Tyto stavby nejsou součástí posuzovaného 
záměru. Budou připravovány a realizovány jinými subjekty.  
 
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 
 

Zahájení výstavby : 12/2013 
Ukončení výstavby:  06/2016 

 
Uvedené termíny jsou v současné fázi pouze odbornými odhady. Upřesnění termínů 
bude možné až v dalších stupních projektové dokumentace. 
 
 
 
B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 
 
 Kraj: Jihočeský 
 Obec: město České Budějovice 
 
 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správ ních ú řadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat: 
 
 Územní rozhodnutí Magistrát města České Budějovice – stavební úřad 
 Stavební povolení Magistrát města České Budějovice – stavební úřad 
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B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
Realizace posuzovaného záměru si vyžádá trvalý zábor cca 15 245 m2 půdy 
v kategorii ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Přehled dotčených 
parcel je uveden v následující tabulce, všechny parcely se nacházejí v k.ú. České 
Budějovice 2. 
 

Objekt KKC: 
Pozemek č. Způsob využití Druh pozemku Vlastník 
726/1 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
726/41 - zastavěná plocha a nádvoří s.m. České Budějovice 
726/42 - zastavěná plocha a nádvoří s.m. České Budějovice 
726/51 manipulační plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
2099/183 manipulační plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 

 
 

 
Obr.5. Napojení koncertního a kongresového centra na infrastrukturu 
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Realizace přípojek infrastruktury zasáhne do následujících parcel. 
 

VN kabelové připojení  
Pozemek č. Způsob využití Druh pozemku Vlastník 
726/1 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
726/24 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
726/51 manipulační plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 

 
STL přípojka  
Pozemek č. Způsob využití Druh pozemku Vlastník 
2099/127 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
2099/178 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
2099/183 manipulační plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
2212/1 silnice  ostatní plocha  Jihočeský kraj * 

* - právo hospodaření se svěřeným majetkem - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
 
 
Vodovodní přípojka  
Pozemek č. Způsob využití Druh pozemku Vlastník 
2099/183 manipulační plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 

 
Telekomunikační přípojka 
Pozemek č. Způsob využití Druh pozemku Vlastník 
726/1 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
2099/127 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
2099/178 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
2099/183 manipulační plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
2099/223 - zastavěná plocha a nádvoří POUZARSPORT 

 
Teplovodní přípojka 
Pozemek č. Způsob využití Druh pozemku Vlastník 
725/2 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
726/1 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
2137/101 zeleň  ostatní plocha  Česká republika ** 
2137/102 - zastavěná plocha a nádvoří Teplárna ČB  
2137/103 zeleň  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 
2213/2 ostatní komunikace  ostatní plocha  s.m. České Budějovice 

** - právo hospodaření se svěřeným majetkem - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 
Kanalizační přípojka 
Pozemek č. Způsob využití Druh pozemku Vlastník 
726/1 jiná plocha  ostatní plocha  s.m. České Buděj. 
2099/183 manipulační plocha  ostatní plocha  s.m. České Buděj. 

 
Nebude dotčena zemědělská půda (ZPF) ani lesní půda (PUPFL).  
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B.II.2. Voda 
 
Napojení na ve řejnou sí ť 
 
Objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou z nově vybudovaného veřejného 
vodovodního řadu, který bude veden pod nově vybudovanou komunikací v těsné 
blízkosti objektu. Vybudování veřejného vodovodního řadu řeší jiný subjekt, není 
součástí předkládaného oznámení.  
 
Přípojka a vodom ěrná sestava 
 
Napojení nové přípojky bude z nového řadu pomocí vysazené odbočky. Za 
odbočkou bude osazen přípojkový uzávěr se zemní soupravou. Materiálem přípojky 
bude litina. Potrubí bude vyspádováno směrem k veřejné síti. Dimenze nové přípojky 
je uvažována DN 100. Přípojka bude ukončena v suterénu objektu, kde bude na 
potrubí osazena hlavní vodoměrná sestava s hlavním fakturačním vodoměrem. Za 
ním bude potrubí rozděleno na potrubí studené vody a potrubí požárního vodovodu. 
 
Požární vodovod 
 
Zásobování požární vodou je řešeno dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. 
Požární vodovod bude sloužit pro zásobování sprinklerové nádrže - doplnění této 
nádrže do 36 hod. Od vodoměrné sestavy v 1. PP, v místnosti S1-25, bude potrubí 
vedeno až do strojovny sprinklerů, kde bude ukončeno kulovým uzávěrem. Potrubí 
požárního vodovodu bude provedeno z pozinkované oceli.  
 
Potřeba vody 
 
Celková potřeba vody je kalkulována dle využití jednotlivých prostor.  
 
Velký sál 

958 návštěvníků  2,7 l/osoba/den 2 587 l/den 
220 umělců 38,5 l/osoba/den 8 470 l/den 

Malý sál 
440 návštěvníků  2,7 l/osoba/den 1 188 l/den 
100 umělců 38,5 l/osoba/den 3 850 l/den 

Restaurace 
10 zaměstnanců 252 l/zam./den 2 520 l/den 
(do spotřeby vody zaměstnanců jsou dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. započtená i 
spotřeba vody návštěvníků) 

Kavárna  
4 zaměstnanci 252 l/zam./den 1008 l/den 
(do spotřeby vody zaměstnanců jsou dle vyhlášky č.120/2011 Sb. započtená i 
spotřeba vody návštěvníků) 

Kavárna 2. NP 
3 zaměstnanci 252 l/zam./den 756 l/den 
(do spotřeby vody zaměstnanců jsou dle vyhlášky č.120/2011 Sb. započtená i 
spotřeba vody návštěvníků) 

Klub 
2 zaměstnanci 252 l/zam./den 504 l/den 
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(do spotřeby vody zaměstnanců jsou dle vyhlášky č.120/2011 Sb. započtená i 
spotřeba vody návštěvníků) 

Zázemí 
32 zaměstnanců filharmonie 38,5 l/osoba/den 1 232 l/den 
32 zaměstnanců správa budovy 38,5 l/osoba/den 1 232 l/den 

Foyer 
50 zaměstnanců 2,7 l/osoba/den 135 l/den 
1 550 hostů 2,7 l/osoba/den 4 185 l/den 

Komerční plochy 
38 zaměstnanců 49 l/osoba/den 1 862 l/den 

Celkem  29 529 l/den 
 

Průměrná denní potřeba 29 529 l/den 
Max. denní potřeba 29 529 x 1,25 = 36 911 l/den  
Max. hodinová potřeba 36 911 x 2,1/24 = 3 230 l/hod = cca 0,90 l/s 
Roční potřeba 10 778 m3/rok 

 
Potřeba vody pro technologie  
 

sprinklery - napouštění nádrže 4,7 l/s 
vzduchotechnika, topení, vlhčení 260 l/hod = 0,072 l/s 
Chladící věže - skrápění - špičkově cca 60 l/s 
Chladící věže - skrápění - průměrně cca 1,0 l/s 

 
Celkový max. požadavek na potřebu studené vody je dán požadavkem SHZ a max. 
potřebovou vody dle osob - tj. požadavek na dimenzaci vodoměru je dán špičkovou 
potřebou cca 5,0-5,5l/s. To je rozhodující údaj pro správce veřejné sítě. 
 
Příprava teplé vody bude pro gastroprovozy centrální v nepřímo ohřívaných 
zásobnících ve výměníkové stanici. Rozvod teplé vody bude s cirkulací pomocí 
cirkulačního čerpadla. Příprava teplé vody pro kancelářské prostory a zázemí objektu 
bude lokální v elektrických průtokových zásobnících malého objemu. Potřeba teplé 
vody odpovídá 40% potřebě studené vody z provozu kalkulovaného dle počtu osob, 
t.j. 10 778 m3/rok x 0,4 = 4 311 m3/rok. 
 
Při výstavbě koncertního a kongresového centra bude potřeba voda v sociálním 
zařízení staveniště a při realizaci stavby (např. při výrobě betonových směsí, při 
ošetřování tuhnoucího betonu atd.). Staveniště bude napojeno na definitivní 
vodovodní přípojku, vybudovanou v předstihu, zakončenou vodoměrnou provizorní 
šachtou. Kapacitně přípojka vyhoví potřebám stavby. 
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Suroviny a materiály 
 
Během provozu koncertního a kongresového centra bude potřeba surovin a 
materiálů minimální. Do restauračních provozů budou dováženy suroviny pro 
přípravu prodávaných pokrmů a nápojů. Další používané suroviny a materiály budou 
záviset na využití nájemních prostorů. Jejich druh a množství nelze v současné fázi 
přípravy záměru stanovit. 
 
Během výstavby budou potřeba stavební materiály pro realizaci koncertního a 
kongresového centra. Množství potřebných materiálů nebylo v současné fázi 
přípravy záměru stanoveno.  
 
Při výstavbě komunikace bude potřeba určité množství pohonných hmot a mazadel. 
Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou na staveniště přiváženy 
v cisternách, oleje v barelech. Nákladní automobily budou zřejmě zásobovány 
pohonnými hmotami mimo staveniště u čerpacích stanic. Celkové množství nelze 
v současné fázi přípravy záměru stanovit. 
 
Elektro - silnoproud 
 
Elektro přípojka VN bude vedena z nového vedení VN, které vybuduje distributor 
elektrické energie E. ON distribuce a.s. v areálu bývalých kasáren. Uvnitř objektu 
bude zřízena nová velkoodběratelská trafostanice 2x800 kVA, která bude složena z 
těchto částí: vstupní rozvodna VN v majetku distributora elektrické energie E. ON 
distribuce a.s. (přívody VN kabelů, podélné dělení), rozvodna VN - část odběratele 
(pole měření a vývody na trafa) a stanoviště transformátorů. Měření el. energie bude 
na straně VN v poli měření, měřící skříň USM v přístupné části 1. PP nebo ve fasádě 
objektu. 
 
 
Výkonová bilance koncertního a kongresové centra je uvedena v následující tabulce. 
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Záložní zdroje elektrické energie  
 
Z důvodů napájení požárně bezpečnostních zařízení bude objekt vybaven záložními 
zdroji elektrické energie typu UPS a dieselagregát. Záložní zdroje budou rovněž 
v provozu v případě výpadku el. energie, ale nepředpokládá se plný provoz objektu - 
pouze ukončení akce a opuštění objektu. Pomocí lokálních baterií a UPS (dodávka 
nájemců) budou zálohovány IT technologie, nouzové osvětlení a slaboproudá 
bezpečnostní zařízení.  
 
Dieselagregát o výkonu cca 500 kVA bude určen pro napájení požárně 
bezpečnostních zařízení - požární odvětrání chráněných únikových cest, stabilní 
hasicí zařízení, samočinná odvětrávací zařízení, atd.) v případě výpadku elektrické 
energie převezme napájení části elektrických zařízení v objektu. Umístění v exteriéru 
v tech.zázemí strojovny C pod úrovní střechy, prostor bude kryt protidešťovou žaluzií. 
Výfuk bue nad úroveň žaluzií. Kapotované provedení dle požadavku akustické 
studie. Součástí dodávky dieselagregátu bude automatický přepínač ATS, rozvaděč 
spotřeby dieselagregátu, provozní kapaliny atd. 
 

KKC A.Dvořáka - VÝKONOVÁ BILANCE - ELEKTRO SILNO 
Objekt 

Instalo
vaný 
výkon 

Soudo
bost 

Soudobý 
výkon 

UPS 
 

DA 
zálohovaný 

 
 

DA  
požár 

 Pi β Ps Pups Pda-zal Pda-pozar 
  [kW] [-] [kW] [kVA] [kVA] [kVA] 

Výkonová bilance - objekt  
Osvětlení sály 60 0,90 54,0  30  
Technické vybavení sály 300 0,60 180,0 10 20   
Osvětlení chodby, sociální 
jádra, zázemí 92 0,50 460,0  15   
Osvětlení parking, vjezdy   155 0,75 116,3  25   
Výtahy  32 0,50 16,0  16   
Obchodní prostory 240 0,60 144,0     
Gastroprovoz 225 0,60 135,0  20   
VZT 290 0,70 203,0  20   
Lokální vlhčení + ohřev vzduchu  250 0,20 50,0    
Chlazení, topení, čerpadla 510 0,80 408,0    
Zdravotechnika 60 0,50 30,0  20  
Slaboproud + IT technologie 20 0,85 17,0 22 22  
Ostatní - žaluzie, pohony dveří 91 0,20 18,2  10  
SOZ 70 0,00 0,0   70 
SHZ - sprinklera 180 0,00 0,0   180 
Požární odvětrání - PO VZT 75 0,00 0,0   75 

Celkem 2650   1417,5 32 198  
325 
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Centrální UPS - předpoklad cca 50kVA s dobou zálohy na 30minut bude určena pro 
napájení nepřetržitě zálohovaných zařízení po dobu rozběhu dieselagregátu. Jedná 
se o technologie IT, MaR, serverovny, osvětlení pro opuštění objektu atd. 
 
Potřeba elektrické energie ze záložního zdroje - viz. výkonová bilance elektro výše. 
 
Elektro - slaboproud 
 
Nově bude zřízena přípojka pro data resp. O2 telefon a data. Je předpokládán počet 
aktivních linek 120 + rezerva 20 párů a zároveň optické připojení pro objekt. Bude 
aktualizováno dle požadavků správce sítě a podmínek pro připojení v rámci fáze ÚR. 
Přípojka povede do slaboproudé místnosti a dále budou rozvody provedeny 
strukturovanou kabeláží. 
 
Elektro - staveništ ě 
 
Staveniště bude napojeno na definitivní přípojku VN elektro, která bude vybudována 
v předstihu. Bude osazen provizorní staveništní transformátor. V rámci staveništního 
rozvaděče bude provedeno fakturační měření, smlouvu o odběru staveništní energie 
si před začátkem realizace zajistí dodavatel stavby. Z hlavního rozvaděče stavby 
budou provedeny vývody pro zařízení staveniště a pro vlastní stavbu. 
 
Na základě zpracované části Zásady organizace výstavby (ZOV) předpokládáme: 
Instalovaný staveništní příkon cca Pi = 400 kW 
Množství energie - 3x věžový jeřáb; výtahy NOV; svářečky; míchačky; vibrátory; 
okružní pila; ostatní nářadí; osvětlení objektu po dobu výstavby  
Při soudobosti 0,7 lze předpokládat soudobý staveništní příkon cca Ps = 280 kW.  
 
Zemní plyn 
 
Objekt bude napojen novou plynovodní přípojkou z nově navrženého plynovodního 
řadu P1. Ten bude vyveden ze stávajícího řadu v ulici E. Rošického. Nový řad P1 
bude veden pod novou komunikací (není součástí této PD, řešeno jiným subjektem) 
vedle řešeného objektu. Uvažovaná dimenze nového plynovodního řadu je Ø63x5,8, 
materiál HDPE SDR 11.  
 
Hlavní uzávěr plynu (HUP) spolu s regulátorem tlaku STL/NTL budou osazeny na 
potrubí v podzemní šachtě před vstupem potrubí do objektu. Hlavní fakturační 
plynoměr bude osazen v suterénu objektu - v samostatné místnosti S1-26. 
Uvažovaná dimenze nové přípojky je Ø40x3,7, materiál HDPE SDR 11.  
 
Zemní plyn bude využíván v gastronomických provozech. Celkový výkon bude cca 
60 kW. Spotřeba zemního plynu bude následující: 
 

Maximální hodinová potřeba zemního plynu  7,24 m3/hod 
Roční spotřeba zemního plynu 14 810 m3/rok 
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Vytápění a klimatizace  
 
Hlavním zdrojem tepla pro vytápění objektu bude horká voda ze stávající rozvodné 
sítě Teplárny České Budějovice, a.s. Zásobování objektu ze stávající výměníkové 
stanice „VS Vltava 1“. Nová horkovodní přípojka bude vedena z VS Vltava 1 přes 
ulici Husova a v nově navrženém uličním prostoru bude přivedena k severovýchodní 
části objektu, kde vstoupí do 1. PP do prostoru výměníkové stanice objektu. 
 
Do prostoru předávací stanice tepla bude zajištěn přístup z prostoru podzemního 
parkoviště. Tato předávací stanice zajistí předání tepla z horkovodu do teplovodního 
systému objektu s vychlazením primárního média dle požadavků dodavatele tepla. 
V předávací stanici bude za hlavními uzavíracími armaturami horkovodu osazeno též 
fakturační měření odebraného tepla. 
 
Předávací stanice bude vybavena na primární straně všemi požadovanými prvky, 
uzávěry a regulačními prvky. Předávací stanice bude dimenzována na plný potřebný 
výkon tepla. Předpokládaná teplota na sekundárním okruhu předávací stanice je  
80/60 °C. 
 
Bilance tepla 
Roční potřeba tepla  1 500 kW 
 14 068 GJ/rok, tj. 3 907 MWh 
 
Jako hlavního zdroje chladu pro chlazení a odvlhčování přiváděného venkovního 
vzduchu do budovy a pro lokální chlazení je použito několika odhlučněných 
kompresorových chladících jednotek v provedení kapalina – kapalina. Jednotky 
budou pracovat s ekologickými chladivy a budou umístěny ve strojovně klimatizace 
(chlazení a vytápění) pod koncertním sálem Emy Destinové. 
 
Pro odvod kondenzačního tepla v režimu chlazení se předpokládá použití 
následujících médií: 
 

• dešťová voda akumulovaná v nádržích v suterénu a vypouštěná do dešťové 
kanalizace 

• okruh chladicí  kapaliny pro vnitřní chladicí věže ve strojovně klimatizace C na 
úrovni 2.NP (chladicí věž bude používat adiabatický odvod kondenzačního 
tepla) 

 
Chladicí jednotky budou navrženy na základní spád chladící vody 6/12 °C, který však 
dle provozních zkušeností bude možno nastavit na jiný spád dle venkovních 
parametrů vzduchu. V současné době se předpokládá použití 3 ks chladicích 
jednotek s chladícím výkonem při uvedené teplotě chladicí vody 6/12 °C á 480 kW 
 
V přechodném období (v případě, že nebude potřeba tepla) bude využíváno volné 
chlazení, tj. chlazení prostor bez potřeby práce kompresorů. Konkrétně v daném 
případě bude chlad pro potřebu lokálního chlazení bez odvlhčování získáván: 
 

• ze vzduchu (buď předsazením výměníků s nemrznoucí směsí do proudu 
přiváděného venkovního vzduchu do jednotlivých prostor objektu nebo 
pomocí chladicích věží pracujících v suchém režimu) 
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Předpokládáme, že chladicí voda z tohoto systému získávání chladu bude použita 
pro chlazení objektu pro koncové prvky pracující s teplotním spádem na chladící 
vodě 16/18 °C v p říslušném ročním období. 
 
Bilance chladu 
Roční potřeba chladu 1 410 kW 
 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Dopravně bude objekt koncertního a kongresového centra napojen na dopravní 
skelet navržený v prostoru bývalých kasáren (není součástí posuzovaného záměru, 
zpracovává jiný subjekt) a jeho prostřednictvím na Husovu třídu a ulici E. Rošického. 
Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 7 - Dopravně inženýrské posouzení. 
Posouzení se věnuje jak dopravě generované posuzovaným koncertním a 
kongresovým centrem, tak dopravě z bytových domů Mane, které již mají stavební 
povolení. V následujícím textu uvádíme shrnutí tohoto posouzení. 
 
Pro analytické posouzení bylo použito následujících předpokladů: 

• koncertní sál ED (958:4) = cca 240 parkovacích míst, Ø 1 akce/2 dny, tj. Ø 120 
vjezdů/výjezdů OA/den, 

• koncertní sál KA (440:4) = cca 110 parkovacích míst, Ø 1.5 akce/den, tj. Ø 165 
vjezdů/výjezdů OA/den, 

• zaměstnanci + účinkující cca 100 parkovacích míst (kvalifikovaný odhad),  
Ø 1.5 vjezdů/výjezdů OA/parkovací stání/den, tj. Ø 150 vjezdů/výjezdů OA/den, 

• vybavenost (jednotlivé prodejny, restaurace a kavárna) – 129 parkovacích míst; 
předpoklad výpočtu: Ø využití kapacity parkovacích ploch 60 %, průměrná doba 
pobytu zákazníka 90 min., provozní doba 12 hod., tj. (129 x 0.6 : 1.5 x 12) = Ø 
619 vjezdů/výjezdů OA/den, 

 
tj. objekt Rejnoka úhrnem (120 + 165 + 150 + 619) = 1054 vjezdů/výjezdů OA/den, 
respektive  2108 jízd osobních aut (vjezdy + výjezdy)/den celkem. 
 
Objem jízd těžkých vozidel (včetně zásobování objektů vybavenosti dodávkovými 
auty) odhadnut na 5 % z celkového počtu vozidel, tj. 105 jízd těžkých vozidel/den 
celkem, tedy úhrnem objem dopravy generovaný provozem posuzovaného objektu 
Rejnoka 2213 jízd vozidel/den.  
 
Úhrnem provoz bytových domů Mane vygeneruje objem dopravy v rozsahu (64 + 88) 
= 152 osobních aut/den. Objem jízd těžkých vozidel odhadnut rovněž na 5 % 
z celkového počtu vozidel, tj. 3 jízdy těžkých vozidel/den celkem, tedy úhrnem objem 
dopravy generovaný provozem bytových domů Mane představuje 155 jízd 
vozidel/den.  
 
Údaj je zde zmíněn pro celkovou přehlednost a komplexnost dat v území. 
 
Hodnoty současného dopravního zatížení Husovy třídy a ulice E. Rošického 
v přilehlých úsecích se pohybují v rozmezí hodnot uvedených v následující tabulce 
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[vozidel/24 hod 
celkem (z toho 

těžkých)] 
Zenkl 2009 MMD 2012 dtto „koridor 

linky 3“ 
CSD ŘSD 

2010 Zenkl 2030 

Husova 21 661 (2 452) 16 500 (2 300) 17 700  
(2 400) 

19 374 
(2 157) 

13 965 
(1 165) 

E. Rošického 5 339  
(686) 

6 200  
(700) 

6 000  
(700) 

4 097 (378) 1 200 (220) 

 
Poznámky:  
„Zenkl 2009 “: Ad „Prognóza IAD na území města do roku 2030“, Ing. Zenkl – ZESA říjen 2009, 
matematický kalibrovaný model pro rok 2009, 
„MMD 2012“:  Ad „Kapacitní posouzení křižovatek – Koridor linky 3“, Mott Mac Donald, prosinec 2011, 
matematický model pro rok 2012 – stav bez „koridoru linky MHD č. 3“, 
„dtto koridor linky 3“:  Ad „Kapacitní posouzení křižovatek – Koridor linky 3“, Mott Mac Donald, 
prosinec 2011, matematický model pro rok 2012 – stav s „koridorem linky MHD č. 3“, 
„CSD ŘSD 2010“: celostátní sčítání dopravy ŘSD ČR z roku 2010, 
„Zenkl 2030 “: Ad „Prognóza IAD na území města do roku 2030“, Ing. Zenkl – ZESA říjen 2009, 
matematický model pro rok (a komunikační síť) 2030, tj. včetně propojení Máj – Vltava. 
 
Z výše uvedeného je zřejmý poměrně značný rozptyl hodnot dopravního zatížení. 
V předkládaném posouzení použito hodnot „Zenkl 2009“ (nejvyšších z uvedených) 
extrapolovaných pro výpočtový rok 2015 použitím růstových koeficientů ŘSD. 
Z přehledu je zároveň zřejmé, že po vybudování komunikačního propojení Máj – 
Vltava poklesne dopravní zatížení na Husově třídě v přilehlém úseku cca o 43 %, 
v ulici E. Rošického cca o tři čtvrtiny.  
 
Kapacitně byly posuzovány čtyři  křižovatky: 

• průsečná Husova x větev „A“/Dlouhá ulice, 
• styková Husova x větev „C“, 
• styková E. Rošického x větev „A“,  
• styková E. Rošického x větev „G“ 

a to jako úrovňové, světelně neřízené s použitím hodnot dopravního zatížení výše 
uvedených (rok 2015, bez propojení Máj – Vltava, v řešeném území bývalých 
kasáren s respektováním dopravně regulačních opatření navržených v DÚR).  
 
 
Posouzení bylo provedeno dle Technických podmínek Ministerstva dopravy TP 188 
s využitím programu „Edip Ka“. Z výsledku posouzení vyplývá, že kapacita křižovatek 
komunikačních větví napojených na Husovu třídu bude dostatečná, při výjezdu 
z vedlejších (navrhovaných) větví na stupni úrovně kvality dopravy „D“, střední doba 
čekání do 40 sekund, délka fronty do 6 m, rezerva kapacity ≥ 90 voz./šp. hod. 
Úroveň kvality dopravy „D“ je hodnocena jako „ještě stabilní stav“ a odpovídá 
požadavkům na kvalitu dopravy dle ČSN 73 6110 (přípustná je dokonce ještě úroveň 
kvality dopravy „E“). V hlavních směrech křižovatek bude dosažena úroveň kvality 
dopravy „A“, tedy prakticky bez vlivu na plynulost dopravy na Husově třídě.  
 
U křižovatek na Husově třídě tedy nebude nutno v rámci návrhu Rejnoka vybavovat 
tyto křižovatky světelným signalizačním zařízením, nicméně rezervy kapacity při 
výjezdu z vedlejších větví („A“, „C“, Dlouhá ulice) zjištěné výpočtem, byť jsou (podle 
požadavků normy ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110) dostatečné pro posuzovaný záměr, 
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nevykazují hodnoty, které by umožňovaly výraznější nárůst dalších kapacit 
v řešeném území. Proto doporučuji v připravovaném zadání pro dokumentaci 
komunikačních větví na území bývalých kasáren ke stavebnímu řízení počítat 
s doplněním křižovatky Husova x větev „C“ o samostatný pruh pro levé odbočení 
z Husovy třídy a návrh geometrické podoby obou křižovatek upravit tak, aby 
umožňovaly jejich případné dodatečné vybavení světelným signalizačním zařízením. 
 
Zhotovitelé orientačním výpočtem posoudili kapacitu křižovatku Husova x větev 
„A“/Dlouhá ulice pro stav po vybudování propojení Máj – Vltava. Kapacita křižovatky 
v tom případě výrazně vzroste, výjezd z vedlejších větví bude na stupni úrovně 
kvality dopravy „B“, střední doba čekání klesne na 15 sekund, délka fronty prakticky 
nulová, rezerva kapacity vzroste na hodnotu ≥ 250 voz./šp. hod. 
 
Kapacita křižovatek komunikačních větví napojených na ulici E. Rošického bude 
rovněž dostatečná s dostatečnými hodnotami kapacitní rezervy; při výjezdu 
z vedlejších (navrhovaných) větví na stupni úrovně kvality dopravy „A“, střední doba 
čekání do 7 sekund, délka fronty prakticky nulová, rezerva kapacity ≥ 530 voz./šp. 
hod. V hlavních směrech křižovatek bude dosažena úroveň kvality dopravy „A“, tedy 
prakticky bez vlivu na plynulost dopravy na ulici E. Rošického. 
 
Provozem objektu Rejnoka (+ bytových domů Mane) dojde k určitému zvýšení 
objemu dopravy na přilehlé komunikační síti města. Toto zvýšení bude představovat 
na Husově třídě maximálně 3 – 4 % (u těžkých vozidel 1.3 – 1.7 %), v ulici E. 
Rošického 4.0 – 7.5 % (u těžkých vozidel 1.7 – 2.9 %). Toto zvýšení neovlivní 
kapacitu těchto, jakož ani jiných komunikací ve městě a to včetně křižovatek 
v přilehlém území. Zvýšení objemů dopravy je v intencích obecných nárůstů objemů 
dopravy ve městě, se kterými územní plán města počítá a vytváří pro ně opatření 
v podobě návrhu nových kapacitních komunikačních tras (v daném případě zejména 
komunikační propojení Máj – Vltava). Realizace Rejnoka si proto nevyžádá žádné 
podmiňující investice do komunikační sítě města v přilehlém území.  
 
 
Během výstavby bude staveniště dopravně napojena na Husovu třídu. Trasy 
staveništní dopravy, poloha vjezdů a výjezdů ze staveniště bude upřesněna v dalším 
stupni projektové dokumentace a bude projednána s příslušnými orgány min. jeden 
měsíc před zahájením stavby, součástí smlouvy při případném pronájmu veřejných 
komunikací budou konkrétní podmínky jejich použití, případná omezení provozu na 
veřejných komunikacích budou provedena pouze na základě dopravně-inženýrského 
rozhodnutí. 
 
Trasa bude udržována po celou dobu stavby v čistotě. Nákladní automobily nebudou 
přetěžovány a nesmí docházet k odpadání materiálu. Do staveniště se bude vjíždět 
z Husovy ulice po již v té době nově vytvořené komunikaci (řeší jiný subjekt v rámci 
jiné PD), na SZ straně dotčeného území bude vedle stavební jámy zřízena dočasná 
panelová vozovka. Na vjezdu do staveniště bude také provedena dočasná zpevněná 
plocha, na výjezdu osazena očistnou rampou, viz Příloha č. 1 – Situace ZOV. 
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B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Součástí předkládaného oznámení je Rozptylová studie zpracovaná Mgr. Ivanou 
Dvořákovou, EKOPOR v září 2012 (Příloha č.2).  
 
Emise – výstavba 
 
Plocha staveniště bude během výstavby působit jako plošný zdroj znečišťování 
ovzduší.  
 
Uvolňovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů na staveništi a sekundární prašnost při provádění zemních prací. 
Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě 
staveb se běžně neprovádí. Tyto emise je třeba minimalizovat vhodnými opatřeními 
v zásadách organizace výstavby (ZOV): používání stavebních mechanismů 
v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchů během výstavby, 
realizace stavebních prací v co nejkratším termínu atd.  
 
Emise – provoz 
 
Během provozu koncertního a kongresového centra budou zdroji emisí následující 
zařízení:  

• Z1 – plynové hořáky v kuchyni restaurace o celkovém výkonu 60 kW 
• Z2 – dieselagregát o  výkonu 400 kW 
• Z3 – vzdušnina odvětrávaná z prostoru parkoviště v 1. a 2. PP - 

135 000 m3*hod-1 
• Z4,5, 6 – komunikace  

 
Hodnocen je vliv provozu všech výše uvedených zdrojů současně, a to při jeho 
nominálním výkonu. 
 
Množství vznikajících spalin bylo stanoveno postupem podle metodické příručky 
k použitému matematickému modelu, tj. Symos´97. Množství vzdušniny odcházející 
z prostoru garáží je dáno výkonem ventilátoru (přepočteno na normální podmínky).  
 
K zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dosud nebyl vydán žádný prováděcí 
předpis. Proto byly, jako poněkud provizorní řešení, při výpočtu emisí spalovacích 
zdrojů použity emisní limity stanovené nařízením vlády č. 146/2007 Sb., o emisních 
limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, tj. prováděcím předpisem k zákonu č. 86/2002 Sb., které však 
bylo s účinností od 1.9.2012 zrušeno. Tyto hodnoty proto nelze považovat za právně 
závazné a tudíž vymahatelné. Další hodnocení je proto nutné provádět s vědomím 
této skutečnosti.  
 
Pro přepočet celkového množství tuhých znečišťujících látek na frakci PM10 byla 
použita hodnota podle metodické příručky k použitému modelu. Pro přepočet na 
frakci PM2,5 nejsou dosud k dispozici žádné údaje.  
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Emisní limity pro zdroj spalující zemní plyn, tj. plynné palivo obecně, platí za 
normálních stavových podmínek při referenčním obsahu kyslíku 3 %. Emisní limity 
pro dieselagregát, tj. vznětový motor spalující motorovou naftu - kapalné palivo, platí 
za normálních stavových podmínek při referenčním obsahu kyslíku 5 %. Uvažovány 
byly následující hodnoty: 
 

(mg.m-3) SO2 NOx CO TZL 

zemní plyn 35 200 100 - 

motorová nafta - 4 000 650 130 
 
Pro spalovací motory výše zmíněný předpis nestanovuje emisní limit oxidů síry, ale 
omezuje obsah síry v motorové naftě na hodnotu maximálně 0,05 % hmotnostních. 
Stanovení emisního množství SO2 proto vychází z tohoto údaje. 
 
Uvažované parametry stacionárních zdrojů uvádí následující tabulka: 

Číslo 
zdroje  

Popis zdroje Výdech Výkon Provoz Palivo Max potř. Výhřevnost alfa Vs 

    H [m] d [m] [MW] [h*r-1] Druh [m3*rok-1] [m3,kg*h-1] [kJ*kg-1] [-] [Nm3*s-1] 

1 restaurace 10,4 0,150 0,060   ZP 14 810 7,240   0,234 0,024 696 
2 dieselagregát 10,4 0,350 0,400 200 nafta   42,254 42 600 0,023 0,127 582 
3 garáže 10,4 2,257               33,105 275 

 
Množství znečišťujících látek emitovaných provozem motorových vozidel, parkujících 
v garážích a pohybujících se po okolních komunikacích, bylo stanoveno programem 
MEFA v. 06, ve kterém je obsažena databáze emisních faktorů vydaných MŽP pro 
jednotlivé druhy vozidel.  
 
Výpočet emisí z prostoru garáží vychází z předpokladu, že všechna vozidla projedou 
nejdelší trasu, a to přes obě podlaží určená k parkování. Ujetá vzdálenost, a tedy i 
výsledné emise, jsou tak velmi nadhodnoceny. Poměr benzinových a naftových 
motorů, případně vozidel s pohonem na zemní plyn či propan-butan, předpokládaný 
v návrhovém roce 2015 je dán standardním profilem vozového parku použitého 
programu. V dalších letech lze očekávat postupnou obměnu motorových vozidel a 
tedy snižování jednotkových emisí. Nedochází tak k podhodnocení posuzované 
situace ani pro roky následující.  
 
Rychlost pojezdu v garážích byla zadána 10 km*h-1, po okolních komunikacích pak 
30 km*h-1. Stanovení celkového počtu jízd za den vychází z dopravně inženýrského 
posouzení zpracovaného společností Zenkl CB, spol. s r.o. v srpnu 2012 (příloha č. 
7). Protože použitý program pracuje s údaji o počtu průjezdů vozidel během 24 hodin 
a pohyb vozidel nebude vzhledem k účelu stavby v této době rozložen rovnoměrně, 
byly pro výpočet maximálních emisních koncentrací v nejzatíženější hodině dne 
výsledné hodnoty násobeny koeficientem nerovnoměrnosti, a to pro prostor garáží 4, 
pro okolní komunikace 2,4. Tímto postupem dojde ke značnému nadhodnocení 
vypočtených dlouhodobějších imisních koncentrací způsobovaných pohybem 
vozidel. 
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Na základě výše uvedených údajů byly emise sledovaných látek stanoveny takto:  
 

Emise (g.s-1 /*) g*s-1*m-1] Číslo zdroje 
SO2 NOx CO PM10 CxHy benzen 

1 0,000 864 0,004 939 0,002 470 - - - 
2 0,011 737 0,510 329 0,082 928 0,016 586 - - 
3 0,001 478 0,368 136 1,251 600 0,033 751  0,281 432 0,012 602 

4*) 4,700 8E-07 1,166 5E-04 2,256 2E-04 5,839 7E-06 7,314 6E-05 3,303 4E-06 
5*) 6,618 5E-07 1,620 7E-04 3,183 8E-04 7,959 2E-06 1,036 6E-04 4,700 8E-06 
6*) 3,155 7E-07 8,337 7E-05 1,538 1E-04 4,397 7E-06 4,920 7E-05 2,181 9E-06 

 
 
 
B.III.2. Odpadní vody 
 
Objekt koncertního a kongresového centra bude napojen na veřejnou kanalizaci, 
která bude vybudována v nových komunikacích v blízkosti objektu (není součástí 
posuzovaného záměru, řeší jiný subjekt). Odkanalizování bude řešeno jednotnou 
stokovou sítí. Odtok dešťových vod bude zpomalen retardací uvnitř navrženého 
objektu a následně vypouštěn do jednotné veřejné sítě. 
 
Splašková kanalizace 
 
Objekt bude napojen pěti novými kanalizačními přípojkami KS 1 až KS 5 DN 160 - 
315, které budou napojeny do nově vybudovaných kanalizačních řadů umístěných 
pod novými komunikacemi v těsné blízkosti řešeného objektu. Materiálem přípojek 
bude potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu – PVC KG. Spád přípojek minimálně 
2%. Přípojky budou vedené kolmo na veřejné řady, ukončeny budou v suterénu 
objektu čistícími tvarovkami, které budou osazeny na potrubí hned za prostupem 
potrubí zdí.  
 
Tuková kanalizace 
 
Odpadní vody ze zázemí restaurací budou odvedeny potrubím do odlučovače tuků, 
který bude osazen v 1. PP. V úvahu přichází např. odlučovač tuků Hydrojet-OA-
NS8,5. Vyčištěné vody z odlučovače budou odvedeny přes přečerpávací box a dále 
potrubím, které bude vyvedeno pod strop 1. PP kde bude napojeno do ležatého 
potrubí splaškové kanalizace. Zachycené tuky z odlučovače tuku budou vyčerpávány 
dle potřeby cisternou a výtlačného čerpadla přes potrubí, které bude ukončeno 
bajonetovou spojkou ve zpevněné ploše na obvodovém plášti řešeného objektu. 
 
Množství splaškových vod 
 
Množství splaškových vod odpovídá bilančním údajům spotřeby studené vody. 
 

Průměrná denní potřeba 29 529 l/den 
Max. denní potřeba 29 529 x 1,25 = 36 911 l/den  
Max. hodinová potřeba 36 911 x 2,1/24 = 3 230 l/hod = cca 0,90 l/s 
Roční potřeba 10 778 m3/rok 
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Dešťová kanalizace 
 
Dešťové odpadní vody ze střechy objektu budou odvedeny přes střešní žlaby a dále 
potrubím do čtyř retenčních nádrží umístěných v prvním suterénu objektu.  
 
 
Objem nádrží : 

Retenční nádrž 1   cca 135 m3 
Retenční nádrž 2   cca 105 m3 
Retenční nádrž 3   cca 75 m3 

 
Bilance dešťových vod je následující:  
 
Střecha  

A = 15.275 m2 účinná plocha střechy  
i = 0,03 l/s  intenzita deště 
C = 1  součinitel odtoku 
Průtok dešťových vod ze střechy  458,3 l/s 
Množství dešťových vod ze střechy 9 471 m3/rok 

 
Zpevněné plochy  

A = 1.140 m2      účinná plocha zpevněných ploch  
i = 0,03 l/s        intenzita deště 
C = 0,7             součinitel odtoku 
Průtok dešťových vod ze zpevněných ploch 23,9 l/s 
Množství dešťových vod ze zpevněných ploch 495 m3/rok 

 
Celkový průtok dešťových vod  458,3 + 23,9 = 482,2 l/s 
Celkové množství dešťových vod 9 471 + 495 = 9 966 m3/rok 
 
Objem dešťových vod bude retenován ve výše zmíněných nádržích a bude řízeně 
vypouštěn do jednotné veřejné kanalizace v uvažovaném max. množství 10 l/s.ha 
(což odpovídá cca 29 l/s). 
 
Akumulovaná voda v nádržích může být využita jako sekundární zdroj vody pro 
splachování, tzv. systém šedé vody.  
 
 
Výstavba 
 
Staveniště bude napojeno na definitivní kanalizační přípojku, vybudovanou 
v předstihu. Na výjezdu ze staveniště bude instalována čisticí rampa s usazovací 
jímkou. Čistá voda bude vypouštěna do veřejné kanalizace, kaly odváženy na 
skládku k tomu účelu určenou. Nutno počítat s čerpáním spodních vod v průběhu 
zemních prací, předpokládaný přítok je cca 20l/s. Voda bude přes usazovací jímky 
odváděna do definitivní kanalizace vybudované v předstihu. 
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B.III.3. Odpady 
 
Odpady jsou členěny na předpokládanou produkci v době výstavby a produkci v 
době provozu koncertního a kongresového centra. Množství a druhy odpadů včetně 
předpokládaného způsobu nakládání uvádějí následující tabulky a text.  
 
Odpady z výstavby 
Při výstavbě koncertního a kongresového centra bude vznikat omezené množství 
obvyklého stavebního odpadu. Přesný výčet odpadů a stanovení produkovaného 
množství nebylo v současné fázi přípravy záměru provedeno. V následující tabulce je 
uveden přehled předpokládaných produkovaných odpadů, očekávané produkované 
množství a navrhovaný způsob nakládání. Kategorizace je provedena podle katalogu 
odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
odpady z kategorie „ostatní odpady“ 
 
Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Množství odpadu 

(t) 
Činnost, při níž vzniká odpad 

12 01 01 piliny a třísky 
železných kovů 

0,3 povrchová úprava střechy z ocelové 
prostorové konstrukce 

17 01 01 beton 5 vybourávané betonové a železobet. 
konstrukce 

17 01 02 cihly 10 vybourávané cihelné konstrukce 

17 03 02 asfalt bez dehtu 5 odstraňovaný živičný povrch na části 
zpevněných ploch 

17 04 05 železo a ocel 
15 zbytky ocel. konstrukcí, zbytky výztuže 

z železobet. konstrukcí, zbytky při montáži 
nového ocel. potrubí 

17 04 11 kabely neuvedené pod 
17 04 10 

0,2 zbytky kabelů při montáži el. vedení 

17 05 04 zemina a kameny 170 přebytek zeminy z výkopu, poškozené 
kamenné obrubníky 

17 08 02 
stavební materiály na 
bázi sádry neuvedené 
pod č. 17 08 01 

0,5 
úlomky sádrokartonu 

20 03 01 směsný komunální 
odpad 

1 běžný odpad z provozu zařízení staveniště 

 
Přebytečná výkopová zemina z výkopu základů, její objem byl odhadnut na 
110 000 m3, bude uložena na skládku (předpoklad Mydlovary), popř. vhodná zemina 
může být využita do násypů či na rekultivace na některé stavbě v okolí. Stavební 
odpad (především beton, cihly a ocel) může být po rozdělení na jednotlivé druhy 
odpadů recyklován (beton a cihly rozdrceny, rozděleny podle frakcí a použity jako 
kamenivo, ocel recyklována jako železný šrot), neupravené směsné stavební odpady 
budou uloženy na skládku. Odfrézovaný živičný povrch chodníku bude recyklován 
pro opětovné využití do živičných směsí, popř. uložen na skládku. Směsný 
komunální odpad bude ukládán do popelnic či kontejnerů a odvážen na skládku 
TKO. 
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odpady z kategorie „nebezpe čné odpady“ 
Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Množství odpadu 

(t) 
Činnost, při níž vzniká odpad 

15 02 02 

absorpční činidla, filtrační materiály 
(vč. olej. filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

0,025 
znečištěné dřevní piliny, písek, 
fibroil, Vapex, hadry – likvidace 
úkapů 

17 02 04 
sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky … 

0,5 přeložky vodovodního potrubí 
z PVC, linoleum z PVC – původní 
i odřezky nově pokládaného  

17 06 03 jiné izolační materiály, které jsou 
nebo obsahují nebezpečné látky 

0,6 původní i zbytky nových izolací 

 
Všechny nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady skladovat v uzavřených nepropustných 
označených nádobách a likvidovat osobou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými 
odpady. Ropné látky mohou být likvidovány biodegradací, ostatní nebezpečné 
odpady mohou být uloženy na skládku kategorie S-NO nebo spáleny ve spalovně 
nebezpečných odpadů.  
 
 
Odpady z provozu  
Během provozu koncertního a kongresového centra bude vznikat převážně běžný 
komunální odpad a odpady z obchodů a restaurací (zbytky potravin včetně masa). 
Na základě zkušeností s podobnými objekty je možné konstatovat, že budou vznikat 
běžné druhy odpadů, s jejichž odstraňováním nebudou, v případě dodržování 
předpisů, žádné problémy.  
 
Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. 
Odpad bude tříděn na:směsný odpad, papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad, 
objemný odpad. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující 
předpoklady na bezpečné zajištění skladovacího prostoru.  
 
V období provozu objektu budou vznikat vzhledem k charakteru objektu především 
odpady skupiny 15 – Odpadní obaly a skupiny 20 - Komunální odpady včetně složek 
z odděleného sběru. Dále budou vznikat odpady různých skupin z drobné údržby a 
samotného provozu areálu a kancelářských prostor (např. zářivky, vyřazená zařízení 
obsahující chlorfluorouhlovodíky (lednice), vyřazená elektrická a elektronická 
zařízení obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, odpadní barvy, obaly 
obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla (znečištěná), kovové obaly 
obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, odpadní tiskařský toner, kovy, sklo, 
plasty, dřevo, objemný odpad).  
 
 
V následující tabulce jsou uvedeny očekávané druhy vznikajících odpadů. 
Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP ČR 
č. 381/2001 Sb:. 
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Název Kategorie  Kód 
odpadu 

Množství 
odpadu (t) 

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky N 08 03 17 0,01 
Papírové a lepenkové obaly – tříděný sběr využitelných 
složek 

O 15 01 01 80 

Plastové obaly – tříděný sběr využitelných složek O 15 01 02 70 
Dřevěné obaly O 15 01 03 20 
Kovové obaly O 15 01 04 40 
Směsné obaly O 15 01 06 120 
Skleněné obaly – tříděný sběr využitelných složek O 15 01 07 30 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (z úklidu či 
údržby – obaly od SAVO, barev apod.) 

N 15 01 10 0,2 

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, 
včetně prázdných tlakových nádob 

N 15 01 11 0,05 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 15 02 02 0,025 

Olověné akumulátory N 16 06 01 0,04 
Textilní materiály (záclony, závěsy apod.) O 20 01 11 0,05 
Zářivky N 20 01 21 0,2 
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky 
(lednice) 

N 20 01 23 0,1 

Jedlý olej a tuk O 20 01 25 0,1 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 
nebezpečné látky 

N 20 01 27 0,05 

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 
160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a 
akumulátory obsahující tyto baterie 

N 20 01 33 
0,08 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 

N 20 01 35 0,1 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené 
pod čísly 200121, 200123 a 200135 

O 20 01 36 0,1 

Dřevo O 20 01 38 0,05 
Plasty O 20 01 39 1 
Kovy O 20 01 40 0,5 
Biologicky rozložitelný odpad (údržba zeleně) O 20 02 01 0,1 
Směsný komunální odpad* O 20 03 01 120 
Uliční smetky O 20 03 03 0,1 
Objemný odpad (nábytek) O 20 03 07 0,2 

N - nebezpečný odpad 
O - ostatní odpad 
 
* Pro odvoz směsného komunálního odpadu uzavře majitel nebo provozovatel objektu, případně 
nájemci jednotlivých částí objektu, písemnou smlouvu s obcí k využívání systému zavedeného obcí 
pro nakládání s odpadem dle § 17, odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů: 

• Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány 
a průběžně odváženy do Sběrných surovin. V žádném případě nesmí být 
odpady spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 

• Dřevěný odpad – bude ukládán na mezideponii, poté bude ze stavby odvážen a 
nabídnut k odkoupení drobným spotřebitelům jako palivo. Na staveništi nesmí 
být pálen. 

• Cihelná a betonová suť bude odvážena mimo staveniště na skládku. 
• Igelitový odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na 

staveništi samostatně vytříděny a následně odváženy na skládku ke konečné 
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likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich 
ekologickou likvidaci. 

• Kovový  odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení odborné firmě k likvidaci. 
• Vytěžená přebytečná zemina - bude deponována na pozemku investora a poté 

určena k rekultivaci terénních ploch. 
• Odpadní vody ze staveniště – způsob ekologické likvidace odpadních vod bude 

předjednán dodavatelem stavby na dotčených orgánech státní správy. 
 
Shromažďovací nádoby na směsný komunální odpad a separovaný odpad: 
Pro simulaci provozu objektu bylo uvažováno s následujícím „zatížením“ objektu - 
sály 2x týdně, umělci 60 % doby. Byla předběžně stanovena produkce odpadu a 
minimální potřebný počet nádob na odpady, jak pro směsný odpad tak i pro odpad 
tříděný. Pro dočasné ukládání odpadu je uvažováno s kontejnery o objemu 1100 
litrů, případně s popelnicemi o objemu buď 240 litrů na některé složky separovaného 
odpadu. 
 
Z provozu koncertního a kongresového centra (zaměstnanci, umělci, zázemí) bude 
vznikat především směsný odpad. Produkce a složení odpadů z komerčních plocha 
je závislá na konkrétních pronajímatelích a nabízeném zboží, lze očekávat produkci 
směsného odpadu a plastů (obaly). Z gastroprovozů bude produkce směsného 
odpadu a plastů (případně i nápojových kartonů) a odpadu podléhajícího hnilobným 
procesům (zbytky jídel) – je vhodné řešit v rámci gastroprovozu – denní odvoz nebo 
dočasné uložení v chlazených prostorech. 
 
Odvoz odpadu bude zajištěn specializovanými firmami (s oprávněním ke sběru a 
výkupu odpadu). Co největší množství vznikajících odpadů (zejména obalových 
materiálů) doporučujeme třídit, recyklovat a využívat jako druhotnou surovinu. Pro 
odpady, které takto nemohou být využity, je v regionu dostatečná kapacita pro 
uložení na odpovídající skládku.  
 
Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů a stanovení konkrétního 
způsobu nakládání provede majitel nebo provozovatel objektu a nájemci jednotlivých 
částí objektu. Během provozu koncertního a kongresového centra bude vedena 
evidence odpadů, ve které bude stanoveno množství, místo vzniku a způsob 
odstraňování jednotlivých druhů odpadů. Přednostně bude prováděna recyklace 
odpadů a vytřídění druhotných surovin. Nakládání s nebezpečnými odpady bude 
probíhat na základě uděleného souhlasu Magistrátu města České Budějovice. 
 
 
B.III.4. Hluk a vibrace 
 
Hluk z výstavby 
 
Během výstavby budou zdrojem hluku a vibrací stavební mechanismy a nákladní 
automobily dopravující materiál. Jedná se však o časově omezené navýšení hlukové 
zátěže. Hluková studie nebyla pro období výstavby zpracována. Z podkladů 
generálního projektanta však vyplývá, že hluk ze staveništní dopravy nebude 
dosahovat hodnot hluku z dopravy generované provozem objektu koncertního a 
kongresového (v přepočtu na těžká vozidla). V dalším stupni dokumentace bude 
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posouzen hluk po dobu výstavby objektu z vlastní stavební technologie (provoz 
stavebních mechanizmů). 
 
Hluk z provozu 
 
Pro období provozu byla zpracována hluková studie, která je součástí předkládaného 
oznámení jako Příloha č. 3. 
 
Zdroji hluku budou vzduchotechnické jednotky a doprava. Podrobně jsou zdroje 
hluku popsány v hlukové studii. Výpočtem bylo posouzeno celkem 20 bodů. Jejich 
umístění a popis je také podrobněji popsán v hlukové studii. Hluková studie byla 
zpracována ve třech samostatných krocích: 

• současný stav, 
• navrhovaný stav (tj. objekt Rejnoka + bytový dům Mane), 
• budoucí stav (tj. potenciál řešeného území daný územním plánem, 

konkrétně objekt Rejnoka a bytový dům Mane + bydlení (avšak pouze 
bydlení, tedy bez jakékoli vybavenosti) v bytových domech při plném 
respektování regulačních prvků územního plánu). 

• navrhovaný stav + technologie 
 
1. současný stav 
Z analýzy výsledku výpočtu pro „současný stav“ vyplývá, že v současné době je 
hygienický limit (60/50, resp. 55/45 dB) překročen prakticky u všech bodů výpočtu a 
to zejména v noční době (jediným bodem, u něhož je splněn hygienický limit jak 
v době denní, tak noční, je bod výpočtu 16 – objekt základní školy). Nicméně 
s výjimkou dvou rodinných domů na Husově třídě (body výpočtu 11, 12; RD čp. 1508 
na pozemku parc. č. 732/5 a čp. 1458 na pozemku parc. č. 732/3) je u všech bodů 
výpočtu splněn hygienický limit pro „starou hlukovou zátěž“. U těchto dvou domů je 
hygienický limit v době denní na hranici hygienického limitu (LAEQ ≤ 70.7 dB), v době 
noční mírně překročen (LAEQ ≤ 62.3 dB). Isofony napočteny (pouze pro denní období) 
na úrovni parteru ve výšce 3 m nad úrovní terénu (viz výkres v příloze). Z jejich 
analýzy vyplývá, že kolem Husovy třídy leží isofona pro hodnotu hygienického limitu 
pro chráněný venkovní prostor (LAEQ = 60 dB) ve vzdálenosti cca ≤ 32 m od osy 
komunikace, kolem ulice E. Rošického (LAEQ = 55 dB) ve vzdálenosti cca ≤ 24 m od 
osy komunikace. 
 
Výpočet hlukových poměrů pro „současný stav“ je zpracován s předpokladem nulové 
zástavby (s výjimkou tří objektů vlastních kasáren, které zůstanou zachovány) na 
území bývalých kasáren. To se týká zejména objektu zdi (výšky 2.5 – 3.0 m) podél 
celého areálu kasáren na hranici s Husovou třídou; tato zeď se v současné době 
odstraňuje. Zhotovitelé proto provedli další výpočet „současného stavu“ a to 
s existencí této zdi (a dalších, dnes již z větší části demolovaných objektů na území 
bývalých kasáren). Z analýzy výpočtu vyplývá, že dík odrazu hluku od této zdi 
(případně dalších objektů) byly (a částečně ještě i jsou) hlukové poměry u objektů na 
Husově třídě oproti hodnotám uvedeným v tab. 1 vyšší a to až o 2.5 dB a to jak 
v době denní, tak i v době noční. Mírně vyšší (až o 0.4 dB) jsou i u rodinných domů 
v ulici E. Rošického.  
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2. Navrhovaný stav 
Další výpočet představuje stav (který by měl nastat po vybudování objektu Rejnoka), 
tj. na území bývalých kasáren pouze Rejnok + bytové domy Mane (v rozsahu 
vydaného územního rozhodnutí, tj. objekty „A“, „B“, „C“). Z analýzy hlukových 
poměrů výpočtu vyplývá, že dopravou vygenerovanou provozem Rejnoka (+ 
bytových domů Mane) dojde k určitému nárůstu hlukových poměrů a to do 0.4 dB. 
Jedinou výjimkou jsou tři rodinné domy na Husově třídě (body výpočtu 10, 11, 12; 
RD na pozemcích parc. č. 730/1 a již výše zmíněné parc. č. 732/5, 732/3), u nichž 
doje ke zvýšení hluku o 0.8 – 1.4 dB. Příčinou takovéhoto zvýšení hlukových poměrů 
není ani tak zvýšený objem dopravy, ale odraz hluku od bytových domů Mane (tedy 
příčina ležící mimo posuzovaný návrh objektu Rejnoka). Nicméně i tak u dvou z 
těchto domů (body 11, 12)  nedojde k takovému nárůstu hluku, který by představoval 
hodnotu hluku vyšší, než hodnotu, kterou byly tyto domy zatíženy před zbouráním 
kasárenské zdi a dalších objektů (bude i tak o 1.2 dB nižší).  
 
Jinak nárůst hluku do 0.4 dB lze považovat za velmi malý, v i ntencích p řesnosti 
výpo čtové metody . Lze předpokládat, že bude eliminován vyšším podílem vozidel 
moderních konstrukcí s nižšími hodnotami měrných emisí hluku. Stavba objektu 
Rejnoka proto nebude p ředstavovat faktický nár ůst hlukového zatížení objekt ů 
bydlení a vybavenosti v p řilehlém území a nebude si proto vyžadovat žádné 
návrhy na použití pasivních protihlukových opat ření. 
 
U bytových domů Mane (body výpočtu 19, 20) bylo výpočtem zjištěno hlukové 
zatížení na západní (odlehlé) straně domu (bod výpočtu 20) hlukové zatížení 
v intencích hygienického limitu (v době denní LAEQ ≤ 51.0 dB, v době noční LAEQ ≤ 
42.4 dB). Na jižní (štítové) straně domu zjištěno překročení hygienického limitu a to 
v době denní až o 4 dB (LAEQ ≤ 64.3 dB), v době noční až o 6 dB (LAEQ ≤ 55.8 dB). 
Jak však vyplývá z rozboru jednotlivých zdrojů hluku, na tomto zatížení se zásadním 
způsobem podílí hluk z Husovy třídy (v době denní LAEQ 64.1 dB z celkového 
hlukového zatížení 64.3 dB), hluk z navržené obslužné komunikace představuje 
hodnotu LAEQ = 48.4 dB, což představuje příčinek hlukového zatížení 0.2 dB. S tímto 
hlukovým zatížením počítá hluková studie vlastního objektu Mane (v návrhu 
pasivních protihlukových opatření).  
 
Jak vyplývá z analýzy průběhu isofon, v době denní se isofona (ve výšce 3 m nad 
úrovní terénu) kolem Husovy třídy (pro LAEQ = 60 dB ve vzdálenosti cca ≤ 32 m od 
osy komunikace) v podstatě nezmění, kolem ulice E. Rošického (LAEQ = 55 dB) se 
zvýší cca o 3 m (cca ≤ 27 m od osy komunikace). Kolem nově navržených 
obslužných komunikací vychází isofona pro LAEQ = 55 dB ve vzdálenosti do 10 m od 
osy komunikace (tedy vesměs leží ještě v navrženém dopravním prostoru). 
 
V daném případě byly vypočteny i isofony pro noční období (ty jsou napočteny ve 
výšce 9 m nad úrovní terénu, tedy na úrovni 3. NP). Rozhodující isofonou je isofona 
pro LAEQ = 42 dB (představující hodnotu hygienického limitu 45 dB sníženou o 3 dB 
na odraz hluku od vlastního objektu). Tato isofona představuje limitní polohu 
bytového domu o třech nadzemních podlaží tak, aby jej nebylo (pravděpodobně) 
nutno protihlukově chránit. Tato isofona leží ve vzdálenosti cca do 12 m od 
navržených obslužných komunikací (u větve „A“ cca ve vzdálenosti 30 m od osy); 
poloha isofony je však významně ovlivněna především hlukem z Husovy třídy a ulice 
E. Rošického. 
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3. Budoucí stav 
V dalším kroku byly vypočteny hlukové poměry pro variantu zohledňující objemy 
dopravy generované provozem nejenom objektů Rejnoka a bytových domů Mane, 
ale i bytovými domy na území bývalých kasáren dle regulativů územního plánu 
(označena jako „výhledová“, není v ní však zahrnut vliv komunikačního spojení „Máj 
– Vltava“, ale ani z tohoto spojení vyplývající odlehčení Husovy třídy a ulice E. 
Rošického). Z analýzy výpočtu vyplývá, že dopravou vygenerovanou budoucím 
provozem celého areálu bývalých kasáren dojde k menšímu nárůstu hlukových 
poměrů oproti současnému stavu a to do 0.6 dB (tj. cca o 0.2 dB více oproti 
předchozímu výpočtu – Rejnok + bytové domy Mane), opět s výjimkou tří rodinných 
domů na Husově třídě. U bodu výpočtu 20 (odvrácená západní strana bytového 
domu Mane) sice vzroste hlukové zatížení až o 2.7 dB, ale stále zůstane v intencích 
hygienického limitu (v době denní LAEQ ≤ 53.7 dB, v době noční LAEQ ≤ 45.0 dB). 
V podstatě tak zůstává v platnosti to, co uvedeno výše.  
 
Jak vyplývá z analýzy průběhu isofon, v době denní se isofona (ve výšce 3 m nad 
úrovní terénu) kolem Husovy třídy (pro LAEQ = 60 dB ve vzdálenosti cca ≤ 32 m od 
osy komunikace) v podstatě nezmění, kolem ulice E. Rošického (LAEQ = 55 dB) se 
zvýší cca o dalších 5 m (cca ≤ 32 m od osy komunikace). Kolem nově navržených 
obslužných komunikací vzroste isofona pro LAEQ = 55 dB na vzdálenosti do 12 m od 
osy komunikace, kolem východní části větve „A“ až cca 25 m – viz situační výkres v 
příloze. Isofony pro noční období (napočteny ve výšce 9 m nad úrovní terénu) pro 
LAEQ = 42 dB se vyskytují pouze na malé části bloku mezi větví „F“ a ulicí E. 
Rošického.  
 
4. Navrhovaný stav + technologie 
V dalším výpočtu byl zohledněn hluk z technologie  (výústě vzduchotechniky) na 
střeše objektu Rejnoka dle podkladů generálního projektanta. Z analýzy výsledků 
výpočtu (výpočet proveden pro variantu „Rejnok + BD Mane“) vyplývá, že žádný 
z bodů výpočtu nebude zasažen hlukem z technologie přesahující hodnotu 
hygienického limitu 40 dB v době noční (LAEQ ≤ 16.6 dB). Z výpočtu isofon vyplývá, 
že isofona pro LAEQ = 40 dB) v podstatě nikde neopouští střechu vlastního objektu 
Rejnoka (případně uliční prostor přilehlých komunikačních větví). V synergickém 
účinku spolu z hlukem z dopravy (v nočním období) se hluk z technologie projeví 
prakticky nulovým příčinkem (do 0.1 dB, pouze v jednom podlaží bytového domu 
Mane do 0.2 dB; v tomto případě však zůstává dodržen hygienický limit). 
 
 
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použi tí látek a technologií 
 
Provoz posuzovaného koncertního a kongresového centra bude vykazovat obvyklá 
rizika havárie jako u podobných zařízení a to především riziko požáru a úniku 
chemických látek do prostředí.  
 
Nejvýznamnějším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob 
nacházejících se v objektu nebo v bezprostředním okolí. Při požáru může dojít ke 
vzniku toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví 
obyvatel i mimo předmětné centrum. Minimalizace možnosti vzniku požáru a 
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v případě vzniku jeho rychlá likvidace bude řešena následujícími protipožárními 
opatřeními: 
 
Protipožární opatření pasivního rázu, budou spočívat především: 

• Při průchodu požárně dělící konstrukcí bude potrubí o průřezu větším než 0,04 
m2 opatřeno požární klapkou příslušné požární odolnosti. V tomto projektu se 
předpokládá použití požárních klapek s termickým a dálkovým spouštěním a 
se signalizací polohy listu klapky. Rozdělení objektu na jednotlivé požární 
úseky je dáno projektem požární ochrany. 

• V případě, že potrubí pouze vedlejším požárním úsekem prochází, aniž by do 
tohoto úseku ústilo, je tento úsek potrubí opatřen protipožární izolací příslušné 
odolnosti. Požární izolace příslušné požární odolnosti je použita i v těchto 
případech, pokud požární klapku není možno osadit přímo do požárního 
předělu z důvodů stavebních, provozních či obsluhy; v tomto případě je tento 
úsek mezi požárním předělem a požární klapkou požárně izolován. 

• V případě, že potrubí prochází požárním předělem má menší průřez než 0,04 
m2 a vzdálenost k dalšímu takovému potrubí je větší než 0,5 m, nejsou žádná 
protipožární opatření nutná. To neplatí, pokud se jedná o větrací otvory 
v požárně dělící konstrukci únikových cest či do shromažďovacích prostor se 
zařízením pro odvod kouře a tepla. 

 
Stavba bude vybavena následujícími vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními:  
 

1. Místo řízení evakuace se stálou dvacetičtyřhodinovou službou 
2. Elektrická požární signalizace v celém objektu 
3. Systém pro odvod tepla a kouře  
4. Springlerové hasící zařízení  
5. Zásobování vodou 
6. Nouzové osvětlení  
7. Nouzový zvukový systém  
8. Náhradní zdroj elektrické energie  

 
Z hlediska úniku škodlivých látek v případě provozních havárií je nutno uvažovat: 
• únik chladiva při poruše chladících jednotek. (Pro omezení vlivu unikajícího 

chladiva budou použity chladící jednotky s náplní ekologickými chladivy mající 
minimální vliv na životní prostředí) 

• pro případ požáru budou přednostně navrhována zařízení buď nehořlavá nebo 
obtížně hořlavá s minimálním únikem škodlivých látek při jejich hoření 

• v případě použití nemrznoucích směsí bude použito směsí na bázi 
propylenglykolu 

 
Za dodržování provozního a havarijního řádu by měl odpovídat především 
provozovatel koncertního a kongresového centra, zprostředkovaně rovněž nájemci 
jednotlivých prostor. 
 
Vzhledem k využívání objektu jako koncertního a kongresového centra s koncertními 
sály, foyer, gastroprovozy (restaurace, kavárny) a obchodními prostory lze hodnotit 
rizika případných havárií jako nízká. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území 
 
Jednotlivé složky životního prostředí jsou systematicky popsány v následující 
kapitole C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území. Předkládaný záměr je umístěn do území, které se nevyznačuje významnými 
environmentálními charakteristikami. Na základě našich znalostí získaných 
z archivních materiálů a z terénního průzkumu zájmového území během 
zpracovávání předkládaného oznámení lze v dotčeném území za nejzávažnější 
environmentální charakteristiku považovat:  
 

1. Obyvatelé žijící v navazující obytné zástavbě 
2. Podzemní vody 

 
 
C.II. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí 

v dot čeném území 
 
C.II.1. Ovzduší a klima 
 
Zájmové území spadá do klimatické oblasti B3, která je charakterizovaná jako oblast 
mírně teplá, mírně vlhká s mírnou zimou, pahorkatinového typu (Konček 1955). Dle 
novější klasifikace (Quitt 1971) je území řazeno do mírně teplé oblasti rajónu MT 11. 
Oblast MT 11 má léto dlouhé teplé a suché, krátké přechodné období s mírně teplým 
jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním 
sněhové pokrývky.  
 
Počet letních dnů 40 - 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C a vyšší 140 – 160 
Počet mrazových dnů 110 – 130 
Počet ledových dnů 30 – 40 
Průměrná lednová teplota - 2 - -3 °C 
Průměrná červencová teplota 17 – 18 °C 
Průměrná dubnová teplota 7 – 8 °C 
Průměrná říjnová teplota 7 – 8 °C 
Počet dnů se srážkami 10 mm a více 90 – 100 
Suma srážek za období IV – IX 350 – 400 
Suma srážek za období X – III 200 – 250 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 
Počet zamračených dnů  120 – 150 
Počet jasných dnů 40 - 50 

 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty z nejbližší srážkoměrné a klimatologické 
stanice v Českých Budějovicích: 
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Průměrné teploty jsou uvedeny z publikace Normály teploty vzduchu na území 
České republiky v období 1961 – 1990 a vybrané teplotní charakteristiky období 
1961-2000, RNDr. V. Květoň, CSc., Praha 2001 
 

Průměrná teplota vzduchu [°C] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Č. Budějovice -1,8 -0,3 3,4 8,1 13,0 16,2 17,8 17,1 13,5 8,4 3,3 -0,3 8,2 
 

Průměrný úhrn srážek [mm] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok X-III 
Č. Budějovice 25 28 29 46 67 85 102 73 54 46 33 32 620 193 
 

Větrná růžice [%] 
směr proudění S SV V JV J JZ Z SZ CALM 
% zastoupení 6,8 4,5 10,2 11,7 8,8 10,5 16,8 14,4 16,3 
 
 
Z hlediska kvality ovzduší vykazuje stanice automatického monitoringu sítě ČHMÚ 
v Českých Budějovicích (CCBDA) následující hodnoty pro rok 2011: 
 
Veličina 1 hod maximum µg/m 3 Roční průměr µg/m 3 
SO2 164,6 7,8 
NO2 82,1 18,2 
O3 147,0 43,9 
PM10 218,0 27,6 
 
Podrobněji se kvalitě ovzduší věnuje rozptylová studie, která je součástí oznámení 
jako příloha č. 2. 
 
 
 
C.II.2. Voda 
 
Povrchové vody 
 
Zájmové území je součástí povodí Vltavy, dílčí povodí Vltava nad Dobrovodským 
potokem, č.h.p. 1-06-03-001. Řeka Vltava je klasifikována jako významný vodní tok 
dle vyhlášky č. 178/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní hydrologická 
charakteristika dílčího povodí je uvedena v následující tabulce: 
 

č.h.p. Plocha 
povodí (km2) 

srážky 
(mm) 

odtok 
(mm) 

rozdíl 
(mm) 

odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

(l.s-1.km-2) 

průtok 
(m3.s-1) 

1-06-03-001 2856,24 765 306 459 0,4 9,7 27,7 
 
Údaje o m-denních a n-letých průtocích Vltavy v profilu 1-06-03-001 Vltava nad 
Dobrovodským potokem jsou uvedeny v následujících tabulkách (m3/s).  
 
m 30 90 180 270 330 355 364 
Qm 61,9 33,4 18,7 11,3 7,34 5,17 3,52 
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n 1 2 5 10 20 50 100 
Qn 154 243 365 462 567 705 810 
 

 
Obr.6. Vodohospodářská mapa a vymezením zájmového území 

 
Na ploše výstavby koncertního a kongresového centra se při prohlídce území na 
podzim 2012 nacházely dvě mělké vodní kaluže. Jedná se o vodou vyplněné místní 
deprese vzniklé pojezdy těžké techniky a nákladních automobilů.Jinak je území bez 
povrchových vod. Severně zájmového území v blízkosti PR Vrbenské rybníky se 
nachází větší množství jak periodických tak trvalých tůní. Nejbližším rybníkem je 
Velký Vávrovský rybník, který leží ve vzdálenosti cca 550 m od zájmové plochy. 
Rybník je součástí soustavy rybníků na bezejmenném toku mezi sídlišti Máj a Vltava 
a tvoří severní hranici bývalého vojenského cvičiště. 
 
 
Podzemní vody  
 
Informace o podzemních vodách jsou čerpány z hydrogeologického průzkumu, který 
zpracoval RNDr. Homolka a je součástí oznámení jako příloha č.5. 
 
Posuzovaný prostor je z regionálně geologického pohledu situován v centrální části 
svrchnokřídové a terciérní Budějovické pánve (hydrogeologický rajon 2160), u 
východního okraje výskytu akumulací kvartérních fluviálních sedimentů risského a 
mindelského stáří uložených v údolní nivě Vltavy. Z hydrogeologického pohledu leží 
v hydrogeologickém rajonu 2160 Budějovická pánev a útvaru podzemních vod 
základní vrstvy 21600 Budějovická pánev a hydrologickém povodí 1-06-03-001. 
 
Mělký oběh podzemních vod je na lokalitě vázán na bazální štěrkopískové a písčité 
kvartérní uloženiny a navazující písčité sedimenty mydlovarského souvrství do 
hloubky 7  -  8  m, lokálně však může být propojen s hlubším oběhem podzemních 
vod v kolektorech mydlovarského souvrství v hloubkovém rozmezí cca 9 – 20 m. 
Mělký oběh podzemních vod je doplňován infiltrací srážkových vod v odpovídající 
části hydrologického povodí, bočním přítokem z předkvartérních sedimentů na 
západním okraji jejich výskytu ve vzdálenosti cca 500 m a přítokem z podloží 
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v místech absence oddělující jílovité vrstvy. Proudění směřuje v zájmovém prostoru 
generelně severovýchodním směrem k hlavní erozní bázi území – Vltavě se spádem 
cca 0,005. Mírně vyšší úroveň hladiny zjištěná ve vrtu J-1 může být důsledkem 
propojení hlubšího oběhu podzemních vod s vyšší výstupní úrovní hladiny v místě 
vrtu. Hladina podzemních vod mělkého oběhu byla zjištěna v hloubce 2,4 – 2,7 m 
pod terénem (385,41 - 385,95 m n.m.), režimní kolísání hladiny může v průběhu 
hydrologického roku dosahovat 0,5 m. Údaje o úrovni hladiny podzemní vody 
hlubšího oběhu v kolektorech uložených v hloubkovém rozmezí cca 9 – 20 m nejsou 
v zájmovém území k dispozici, může být mírně vyšší než v kvartérním kolektoru. 
Kolektory uložené pod úrovní 340 m n.m. (cca  50 m pod terénem) jsou artésky 
napjaté v současnosti s negativní výstupní úrovní hladiny 381 – 383 m n.m. 
v závislosti na velikosti vodárenských odběrů v pánvi. Proudění ve střední a spodní 
části pánve směřuje generelně k severu k hlavní drenážní oblasti u Opatovic a je v 
současnosti ovlivňováno zejména odběry z vrtů Budvaru a rezervních a doplňkových 
vrtů pro zásobení Českých Budějovic u Hrdějovic a Opatovic. 
 
Filtrační parametry kvartérních sedimentů v zájmovém prostoru nebyly zjišťovány, 
podle výsledků prací v okolí lze počítat s koeficientem filtrace písků a štěrkovitých 
písků v rozsahu 5.10–5 – 5.10-4 m.s-1. Podložní mydlovarské a klikovské souvrství lze 
z hydrogeologického pohledu charakterizovat jako soubor střídajících se kolektorů, 
poloizolátorů a izolátorů s několikařádově většími propustnostními parametry 
v horizontálním než ve vertikálním směru. V nejbližších vrtech vyhloubených do 
podloží pánve bylo zastiženo až 25 kolektorů. Koeficient transmisivity kolektorů celé 
mocnosti předkvartérních kolektorů se pohybuje v rozmezí 1 – 5.10-4 m2.s-1, 
jednotková specifická vydatnost dosahuje až 0,5 l.s-1.m-1.  
 
Kompletní chemické rozbory vod mělkého oběhu nejsou k dispozici. Podle údajů 
z širšího okolí mají kvartérní zpravidla vody chemický typ Ca-Mg-Na-HCO3-SO4, jsou 
slabě kyselé (pH 6,4 – 6,8), měkké až dosti tvrdé (Tcelková 1,0 – 2,0 mmol.l-1), 
s mineralizací 200  -  350 mg.l-1, s obsahem manganu 0,5 – 2,0 mg.l-1 a železa 2 – 6 
mg.l-1. V prostoru původních kasáren nelze zcela vyloučit existenci znečištění 
antropogenního původu. Podzemní vody předkvartérních sedimentů mají zpravidla 
chemický typ Ca-Mg-HCO3, jsou slabě kyselé (pH 6,5 – 6,7), velmi měkké (Tcelková 
0,7 – 0,8 mmol.l-1), s mineralizací 150  -  200 mg.l-1, s velmi vysokým obsahem 
manganu 0,5 – 1,0 mg.l-1 a železa 4 - 12 mg.l-1. 
 
Zájmová plocha je součástí bývalého vojenského cvičiště, které bylo zařazeno mezi 
brownfields v Českých Budějovicích. Byla na něm zaznamenána ekologická zátěž 
v podobě ropného znečištění. Dle studie Průzkum znečištění zemin a podzemních 
v části v areálu bývalých kasáren J. Nálepky v Českých Budějovicích (SaNo s.r.o. 
2011) (Příloha č.6) byly v podzemní vodě zaznamenány koncentrace ropných látek 
převyšující hodnoty přirozeného přírodního prostředí. Zjištěné obsahy ropných látek 
v podzemní vodě ovsem nejsou tak vysoké, aby bylo nutné na lokalitě provádět další 
průzkumné nebo dokonce sanační práce.  
 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná ochranná pásma 
vodních zdrojů.  
 
 
 



Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České Budějovice Strana 41 
 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 
 

 

C.II.3. Půda 
 
Aktuální pokryv zájmového území je dle inženýrsko geologických průzkumů (SaNo 
s.r.o. 2011, Arcadis Geotechnika 2011 – příloha č.6) tvořen antropogenními 
navážkami charakteru písčitých hlín s kameny a se stavebním odpadem. Celková 
mocnost je cca do 1,6 m. Pod navážkami jsou uloženy kvartérní fluviální sedimenty 
vltavské terasy. Svrchu se převážně vyskytují jemnozrnné sedimenty charakteru 
hlinitých a jílovitých písků se štěrkem a písčitých jílů o mocnosti 0,6-1,5 m. Jedná se 
převážně o zeminy středně ulehlé. Od hloubky 1,2-2,7 m byly zastiženy hrubozrnné 
náplavy charakteru písčitých a hlinitopísčitých štěrků a písků se štěrkem. Štěrkovité 
zeminy jsou ulehlé a dosahují mocnosti 2,1-5,1 m. Celková zastižená mocnost 
kvartérních sedimentů je 3,1 až 5,1 m. 
 
Zájmová plocha je součástí bývalého vojenského cvičiště, které bylo zařazeno mezi 
brownfields v Českých Budějovicích. Byla na něm zaznamenána ekologická zátěž 
v podobě ropného znečištění půdy. Dle studie Průzkum znečištění zemin a 
podzemních v části v areálu bývalých kasáren J. Nálepky v Českých Budějovicích 
(SaNo s.r.o. 2011, příloha č. 6) je v zemině vyšší obsah ropných uhlovodíků v řádu 
stovek mg/kg sušiny. Z pohledu možných rizik není koncentrace nijak vysoká a pro 
okolní prostředí nepředstavuje významná hygienická nebo ekologická rizika. 
 
Záměrem bude dotčena půda v kategorii ostatní plocha. Nebude dotčen ZPF ani 
PUPFL.  
 
 
C.II.4. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
Geologické poměry na lokalitě byly převzaty z Hydrogeologického posouzení, které 
zpracoval RNDr. Homolka (Příloha č. 5). 
 
Posuzovaný prostor je z regionálně geologického pohledu situován v centrální části 
svrchnokřídové a terciérní Budějovické pánve (hydrogeologický rajon 2160), u 
východního okraje výskytu akumulací kvartérních fluviálních sedimentů risského a 
mindelského stáří uložených v údolní nivě Vltavy. Z hydrogeologického pohledu leží 
v hydrogeologickém rajonu 2160 Budějovická pánev a útvaru podzemních vod 
základní vrstvy 21600 Budějovická pánev a hydrologickém povodí 1-06-03-001. 
 
Podle výsledků doposud provedených průzkumných prací jsou kvartérní uloženiny 
zájmovém území, v původním prostoru kasáren a okolí, ve svrchní části profilu 
zastoupeny navážkami o mocnosti 0,6 – 1,5 m, (hlinitokamenité zeminy, 
jílovitopísčité hlíny, hlinité písky se štěrkem, občas s příměsí úlomků betonu, cihel). 
Pod navážkami byly vrtnými pracemi zastiženy zpravidla hlinité a jílovité písky, 
písčité jíly o mocnosti 0,5 – 1,0 m a štěrky písčité, hlinité a jílovité o mocnosti 3,0 – 
5,0 m. Celková mocnost kvartérních uloženin se pohybuje v rozmezí 5,0 – 6,0 m, 
jejich báze leží v nadmořské výšce 381,8 – 383,0 m n.m.  
 
Pánevní výplň v podloží kvartérních sedimentů je zastoupena miocénním 
mydlovarským souvrstvím (šedé, zelenošedé písky, prachy, jíly a jejich kombinace, 
uhelné jíly a vložky xylitického uhlí) o celkové mocnosti 20 – 25 m. Přímo v podloží 
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kvartérních sedimentů byly vrtnými pracemi zastiženy písčité sedimenty, které 
s kvartérními štěrkopísky tvoří jeden kolektor, první jílovitá poloha byla zastižena 
v hloubce 6,7 – 8,6 m (381,8 – 379,8 m n.m.), ve východní části zájmového prostoru 
však zcela chybí. Do konečné hloubky vrtných provedených prací (10,0 m) byly pak 
všude zastiženy písčité zvodnělé sedimenty. Podle dokumentace nejbližších hlubších 
dokumentovaných vrtů (300 – 900 m) je možno další jílovitou vrstvu očekávat 
v nadmořské výšce cca 370 m n.m. (18,5 m pod terénem). Podloží miocénních 
sedimentů tvoří svrchnokřídové klikovské souvrství (rozpadavé rudohnědé, šedé 
pískovce, prachovce, jílovce a jejich kombinace) o mocnosti kolem 215 m. Celková 
mocnost pánevních sedimentů v zájmovém území dosahuje 245 m. 
 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná, chráněná ložisková 
území a prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové 
deformace.  
 
 
C.II.5. Flóra, fauna, ekosystémy 
 
Flóra  
 
Obecná charakteristika 
 
Podle regionálně fytogeografického členění se zájmové území nachází ve 
fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, na 
jihovýchodním okraji fytogeografického okresu Budějovická pánev. Pro tento 
fytogeografický okres, který se již dále nečlení, je charakteristický suprakolinní 
vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou jednotvárnými mezofyty, jen 
ojediněle termofyty, relativně kontinentální, srážkově nedostatkové klima (= vztah k 
průměrné izohyetě odpovídající nadmořské výšce fytochorionu), plochý terén, 
substrát spíše jílovitý, méně písčitý a charakteristická mozaika zemědělsky 
využívaných ploch a rybníků, méně lesnatých ploch.  
 
Rekonstrukční vegetací zájmového území jsou kyselé doubravy třídy Quercetea 
robori – petraea. Nejnižší polohy zájmové plochy by pravděpodobně byly ještě 
charakteru luhů a olšin nivy Vltavy a jejích drobných levostranných přítoků tříd 
Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae a Querco - Fagetea (podsvaz Alnenion 
glutinoso - incanae).  
 
Jako potenciální vegetace (tj. taková, která by se zde vyvinula, kdyby na ni přestal 
působit člověk) je v zájmovém území předpokládána biková a/nebo jedlová doubrava 
(Luzulo albidae - Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum).  
 
Dle biogeografického členění republiky se zájmová plocha nachází na východním 
okraji biogeografického regionu 1.30 - bioregion Českobudějovický. Bioregion je 
tvořen pánví vyplněnou kyselými sedimenty, s rozsáhlými podmáčenými 
sníženinami. Celkově převažuje biota dubojehličnaté varianty 4. vegetačního stupně, 
v níž jsou zastoupena četná mokřadní a vodní stanoviště.  
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Stávající vegeta ční charakteristika 
 
Záměr realizace koncertního a kongresového centra je situován na severozápadní 
okraj města České Budějovice do lokality bývalého vojenského cvičiště na plochy 
navazující na budovy kasáren. V nedávné minulosti byla plocha upravena a 
zarovnána, část zeminy byla deponována po okrajích území. Dnes je daný prostor 
bez stromové vegetace. Vegetační pokryv tvoří většinou ruderální trávník, na jižním 
okraji jsou hromady zeminy porůstající pionýrskou vegetací. Náletové dřeviny se 
vyskytují pouze v okolí budov. Jediným vzrostlým stromem je lípa srdčitá severně 
dotčené budovy.  
 
Bylinné patro v místě výstavby koncertního a kongresového centra je převážně 
ruderální. V jižní části otevřené plochy na podzim 2012 se hojně vyskytovala tolice 
vojtěška (Medicago sativa), ve střední části dominovalo rdesno ptačí (Polygonum 
aviculare). Dalšími častými druhy jsou jetele (Trifolium pratense, T. repens), podběl 
lékařský (Tussilago farfara), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), jitrocel kopinatý 
(Plantago lanceolata), vratič obecný (Tanacetum vulgare), tolice dětelová (Medicago 
lupulina), pryskyřník prudký (Ranunculus acre), mochna plazivá (Potentila reptans). 
Z trav se začíná šířit expanzní třtina křovištní (Calamagrostis epigeios). Celkově se 
v celém bylinném patře zájmového území silně uplatňují druhy vysloveně ruderální 
až plevelné, místy, především v okolí budov, dominují. Kromě již zmíněné třtiny 
křovištní jsou to: kopřiva dvoudomá, pcháč oset, celík obrovský, lopuch větší, pýr 
plazivý, křen selský, vesnovka obecná (Urtica dioica, Cirsium arvense, Solidago 
gigantea, Arctium lappa, Elytrigia repens, Armoracia rusticana, Cardaria draba) a 
podobně. V okolí budovy, která je určena k demolici, se nachází dřevinná vegetace a 
to keře jako bez černý, růže šípková a nálety břízy a javoru mléče (Sambucus nigra, 
Rosa sp., Betula pendula, Acer pseudoplatanus) 
 
 
Zvlášt ě chrán ěné druhy rostlin 
 
Během terénního průzkumu nebyl na ploše posuzovaného záměru ani v jejím 
nejbližším okolí zaznamenán výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin dle 
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru lokality je výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin nepravděpodobný. 
 
 
Fauna 
 
Zoogeografická charakteristika 
 
Realizace koncertního a kongresového centra je navržena na okraj Českých 
Budějovic v Českobudějovickém bioregionu podle Culka a kol. (1996). Bioregion je 
charakterizován výrazně hercynskou faunou, se západními vlivy. Jeho fauna je silně 
ovlivněna lidskou činností, přírodě blízká stanoviště a jejich faunu představují 
především mokřady, do velké míry nahrazované pobřežními lemy rybníků. Řeky 
v bioregionu mají podhorský charakter a náleží do parmového pásma.  
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Význačné druhy regionu: ježek západní (Erinaceus europaeus), vydra říční (Lutra 
lutra), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), 
břehouš černoocasý (Limosa limosa), vodouš rudnohý (Tringa totanus), rybák 
obecný (Sterna hirundo), břehule říční (Riparia riparia), cvrčilka slavíková (Locustella 
luscinioides), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), moudivláček lužní (Remiz 
pendulinus), čečetka zimní (Carduelis flammea), ropucha krátkonohá (Bufo 
calamita), terčovník vroubený (Planorbis planorbis), plovatka nadmutá (Radix 
auricularia), kružník bělavý (Gyraulus albus), lištovka lesklá (Segmentina nitida), 
plovatka (Stagnicola corvus), potápník široký (Dytiscus latissimus), vážka podhorní 
(Sympetrum pedemontanum), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). 
 
 
Fauna - bezobratlí 
 
Společenstva bezobratlých v širším zájmovém území lze charakterizovat jako směs 
ruderálních druhů, lučních společenstev a ve velmi malém množství malých 
mokřadů. Z velké většiny převládají běžné druhy luk, remízků a polí. Z druhů s užší 
ekologickou valencí stojí za pozornost některé hygrofilní druhy žijící na březích 
rybníků, toků (blízkost chráněného území Vrbenské rybníky).  
 
Společenstva brouků jsou podobně jako ostatní bezobratlí reprezentována druhy 
kulturní krajiny (pole, louky, remízky). Jedná se zejména o ubikvistní druhy žijících na 
ruderálech, polních kulturách a v urbánním prostředí, atd. Dominantními jsou střevlíci 
Poecilus cupreus, Pterostichus melanarius, Bembidion lampros, Amara ovata, 
drabčíci  Omalium caesum, Omalium rivulare a Oxytelus rugosus. Nebyly zjištěny 
zvláště chráněné nebo ohrožené druhy ani druhy patřící do červených seznamů 
brouků (Geiser, 1980, 1984, 1989, Škapec, 1992).   
 
V širším území vojenského cvičiště bylo zjištěno 20 druhů denních motýlů (Tabulka). 
Z tohoto počtu nepatří žádné druhy do kategorie ohrožených (endangered) nebo 
zranitelné druhy (vulnerable) podle Beneše et al. (2002). Celkově je fauna denních 
motýlů studované lokality charakterizována jako běžná fauna kulturní krajiny. Na 
druhé straně řada těchto tak zvaných „běžných druhů“ (např. druh Lycaena tytirus) 
mizí z intenzivně obhospodařované krajiny. 
 
Tabulka: Přehled  nalezených denních motýlů (x – pozorováno 1 - 5 exemplářů, xx – 
pozorováno více jak 5 exemplářů).  
 

1. Pieris brassicae   x  
2. Pieris rapae   xx 
3. Pieris napi   x 
4. Anthocharis cardamines xx 
5. Gonepteryx rhamni  x 
6. Lycaena phlaeas   xx 
7. Lycaena tytirus    x 
8. Celastrina argiolus  x 
9. Plebejus argus   x 
10. Polyommatus icarus  x 
11. Nymphalis urticae  x 
12. Nymphalis io   x 
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13. Polygonia c-album  x 
14. Vanessa atalanta  x 
15. Vanessa cardui   x 
16. Araschnia levana  x 
17. Melitaea athalia   x 
18. Melanargia galathea  x 
19. Pyrgus malvae   x 
20. Thymelicus sylvestris  x 

 
Z ostatních druhů bezobratlých se vyskytují různé druhy půdní fauny (dominují 
pavouci čeledi Lycosidae, sekáči, mravenci (rody Lasius, Myrmica, Leptothorax, 
atd.), blanokřídlí (Ichneumonidae, Vespidae), dvoukřídlí (smutnice – Sciaridae, 
pestřenky - Syrphidae, Nematocera fam. spp.), ploštice (Lygaeidae, Coreidae, 
Nabidae, rody Acanthosoma a Stenosoma), stejnokřídlí (Cicadellidae) atd. Z jiných 
druhů půdních bezobratlých se vyskytují běžné druhy půdní fauny (mnohonožky, 
stonožky, měkkýši, atd.). 
 
V bylinném patře převládají běžné druhy kulturní krajiny žijící na loukách, pastvinách 
a v kulturním lese (ploštice čeledí Coreidae a Nabidae, křísi rodů Philaenus sp., 
Cicadella sp. a dvoukřídlí čeledí Chloropidae, Muscidae, Sepsidae). 
 
Zájmové území bylo navštíveno na podzim 2012. Při výčtu druhů jsme dále vycházeli 
z podrobného průzkumu, který byl na lokalitě dělán v r. 2006-2007 v souvislosti 
s pracemi na oznámení na záměr „Komunikační propojení ulice M. Horákove se 
Strakonickou třídou“ a ze znalosti dané plochy.  
 
V minulosti byl na ploše vojenského cvičiště potvrzen výskyt dvou druhů korýšů 
žijících v periodických tůních a kalužích: listonoha jarního (Lepidurus apus) a 
žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii) (ústní sdělení). Oba korýši patří mezi 
kriticky ohrožené druhy podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Uvedené nálezy se vztahují k severní části vojenského cvičiště do blízkosti PR 
Vrbenské rybníky. Oba korýši nebyli nalezeni při podrobném zoologickém průzkumu 
v r. 2006-2007, který byl proveden na větší ploše než je zájmové území, a jejich 
výskyt lze vzhledem k charakteru zájmového území (upravené plochy) vyloučit. 
 
Zvlášt ě chrán ěné druhy bezobratlých  
 
Během terénního průzkumu nebyl na ploše posuzovaného záměru ani v jejím 
nejbližším okolí zaznamenán výskyt žádného zvláště chráněného druhu bezobratlých 
živočichů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru lokality je 
výskyt zvláště chráněných druhů nepravděpodobný. 
 
 
Fauna - obratlovci 
 
Zájmové území bylo navštíveno na podzim 2012, kdy nelze podchytit všechny 
živočišné druhy. Proto jsme využili průzkumů, které jsme v zájmovém území dělali 
v r. 2006-2007 v souvislosti s pracemi na oznámení na záměr „Komunikační 
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propojení ulice M. Horákove se Strakonickou třídou“. Dále vycházíme z naší znalosti 
dané plochy. 
 
V širším zájmovém území bylo zaznamenáno 36 druhů obratlovců. Seznam 
zjištěných druhů obratlovců je uveden v následujícím textu, tučně jsou vyznačeny 
druhy, které jsme pozorovali v říjnu 2012: 
 
Ptáci 
Bažant obecný (Phasianus colchicus)  
Brhlík lesní (Sitta europaea)   
Budníček menší (Phylloscopus collybita)  
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)  
Červenka obecná (Erithacus rubecula)  
Havran polní (Corvus frugilegus)  
Holub domácí (Columba livia f. domestica)  
Holub hřivnáč (Columba palumbus)  
Kos černý (Turdus merula)  
Kukačka obecná (Cuculus canorus)  
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)  
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)  
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)  
Pěnice slavíková (Sylvia borin)  
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)  
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 
Racek chechtavý (Larus ridibundus) 
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)  
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 
Rorýs obecný (Apus apus) ohrožený 
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)  
Straka obecná (Pica pica)  
Strnad obecný (Emberiza citrinella)  
Sýkora ko ňadra (Parus major)  
Sýkora mod řinka (Cyanistes caeruleus)  
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  ohrožený 
Vrabec domácí (Passer domesticus)  
Zvonek zelený (Carduelis chloris)  
Žluna zelená (Picus viridis)   
 
Savci 
Hraboš polní (Microtus arvalis) 
Rejsek obecný (Sorex araneus) 
Rejsek malý (Sorex minutus) 
Myšice sp. (Apodemus sp.) 
Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) 
Zajíc polní (Lepus europaeus) 
 
V zájmovém území bývalého vojenského cvičiště bylo zaznamenáno 36 druhů 
obratlovců z  nichž dva patří do kategorie ohrožených živočichů dle vyhlášky MŽP 
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č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Většina z nalezených obratlovců žije na ploše vojenského cvičiště trvale (především 
savci), některé druhy ptáků využívají lokalitu jako pravidelné hnízdiště (budníček 
menší, budníček větší), pravidelné nebo příležitostné loviště (poštolka obecná) 
a některé nad lokalitou pouze přeletují (vlaštovka, rorýs, ). Během průzkumu území 
nebyla nalezena hnízda ptáků na ploše budoucího staveniště.  
 
 
Zvlášt ě chrán ěné druhy obratlovc ů 
 
V zájmovém území bývalého vojenského cvičiště bylo zaznamenáno 36 druhů 
obratlovců z nichž dva patří do kategorie ohrožených živočichů dle vyhlášky MŽP 
č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se o následující druhy: 
 
druhy ohrožené:  Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  

Rorýs obecný (Apus apus) 
 
 
Ekosystémy  
 
Jednotlivé ucelené stejnorodé plochy v území s charakteristickou škálou živých a 
neživých složek lze považovat za ekosystémy. Pro klasifikaci ekosystémů se užívá 
pětičlenná stupnice zohledňující význam ploch určitého vegetačního pokryvu ve 
vztahu k významu pro ochranu přírody a krajiny (stupeň č. 1 – nejnižší, stupeň č. 5 – 
nejvyšší ekologická stabilita). Plochy, na které je plánována výstavba koncertního a 
kongresového centra, patří mezi antropogenní plochy (upravený povrch) a mají 
ekologickou stabilitu stupně 1.  
 
 
C.II.6. Chráněná území, ÚSES, krajinný ráz 
 
Chráněná území, evropsky významné lokality, pta čí oblasti 
 
Nejbližším zvláště chráněným územím dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, je přírodní rezervace (PR) Vrbenské rybníky. Hranice PR 
prochází přibližně 1 km severním směrem od zájmové lokality. 
 
Jedná se o zvláště chráněné území, situované na severozápadním okraji Českých 
Budějovic, vyhlášené 1.4.1990 na rozloze 245,8 ha. Tvoří jej čtyři středně velké 
rybníky: Černíš, Domin, Starý Vrbenský rybník a Nový Vrbenský rybník. V roce 1993 
byla na území přírodní rezervace vybudována přírodovědná naučná stezka "Po 
hrázích Vrbenských rybníků". Území PR Vrbenské rybníky slouží k ochraně velice 
cenného komplexu vodních, mokřadních a lučních ekosystémů. Rezervace je 
významná z botanického, entomologického a ornitologického hlediska.  
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Nejbližší evropsky významnou lokalitou (EVL) jsou Vrbenské rybníky (kód lokality 
CZ0313138). Hranice EVL prochází přibližně 300 m od zájmové lokality. Rozloha 
EVL je 320,2272 ha. Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště 3150 Přirozené 
eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharotion a 6410 
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlimito-jílovitých půdách 
(Molinion caeruleae). Dalšími předměty ochrany jsou dva živočišné druhy a to kuňka 
ohnivá a páchník hnědý. 
 
Jedná se o soustavu rybníků a navazujících lesních, lučních a sukcesních ploch s 
mokřady a tůněmi v blízkosti severozápadního okraje Českých Budějovic. Zahrnuje 
mj. území stávající PR Vrbenské rybníky. Soustava středně velkých mělkých rybníků 
s dubovými alejemi na hrázích, rozsáhlými litorálními porosty a ostrůvky, které jsou 
hnízdištěm mnoha druhů vodních a mokřadních ptáků, navazující bažinné olšiny a 
kosené i nekosené ovsíkové a bezkolencové louky. V jižní části lokality jsou sukcesní 
plochy bývalého vojenského cvičiště, zarůstající nálety listnatých stromů a křovin, s 
četnými tůněmi. Dlouhodobým výzkumem zde bylo zjštěno přes 900 druhů motýlů, 
mnoho nálezů je faunisticky významných. Brouci Helophorus obscurus a Xyleborus 
pfeili se zde vyskytují na jediném místě na území Čech.  
 
Pro kuňku obecnou (Bombina bombina) jde o jednu z nejvýznamnějších jihočeských 
lokalit. Je to dáno charakterem lokality - kombinací středně velkých rybníků ve 
stávající PR, malých extenzivně využívaných i nevyužívaných rybníků a tůní (po 
okopech apod.) na bývalém vojenském cvičišti. Díky tomu je tu početná prosperující 
populace kuňky, která může migrovat mezi mikrolokalitami podle momentálních 
klimatických, hydrologických a managementových podmínek v dané rozmnožovací 
sezóně. Pro páchníka (Osmoderma eremita) je lokalita středně významná, jeho 
výskyt v bezprostřední blízkosti krajského města je zajímavý.  
 
 
Nejbližší ptačí oblasti (PO) jsou Českobudějovické rybníky (kód lokality CZ0311037), 
které byly vyhlášeny Nařízením vlády č. 405/2009 Sb. na ploše 6 362 ha. Hranice 
ptačí oblasti je vedena zhruba 250 m severně od zájmové lokality. Předmětem 
ochrany jsou následující ptačí druhy a jejich biotopy: 

• kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 
• rybák obecný (Sterna hirundo) 
• slavík modráček (Luscinia svecica) 
• husa velká (Anser anser) 
• kopřivka obecná (Anas strepera) 

 
Dominantou navržené ptačí oblasti jsou rybníky různé velikosti v zemědělské krajině, 
kterých se zde nachází zhruba 51. V průběhu 70. - 80. let 20. století došlo 
k výraznému poklesu početnosti hnízdních populací různých druhů vodních ptáků 
v důsledků intenzifikace rybničního hospodaření a lučních druhů bahňáků, které 
hnízdily na loukách v okolí rybníků. Přesto zůstávají českobudějovické rybníky 
významnou ornitologickou lokalitou především jako hnízdiště, letní shromaždiště 
a tahová zastávka mnoha druhů vodních ptáků, přičemž početnost populací 
některých druhů je velmi významná i z hlediska celé České republiky.  
 



Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České Budějovice Strana 49 
 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 
 

 

 
Obr.6. Přehled chráněných území, VKP a ÚSES v okolí navrženého záměru 

 
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
Nejbližšími prvky ÚSES je lokální biocentrum LBC 10 - Velký Vávrovský rybník (cca 
500 m severním směrem) s napojenými lokálními biokoridory LBK 14 – Pod 
Vávrovským rybníkem a LBK 15 - Nad Vávrovským rybníkem. Východním směrem 
(cca 700 m) se nachází lokální biocentrum BC 19 - U nového mostu.  
 
Z hlediska regionální a nadregionální úrovně ÚSES jsou nejbližšími prvky regionální 
biocentrum Vrbenské rybníky – RBC 1 (cca 1 km severozápadním směrem) a řeka 
Vltava, která je vymezena jako nadregionální biokoridor NRBK 2 (cca 700 m 
východním směrem). 
 
 
Významné krajinné prvky (VKP) 
 
Významnými krajinnými prvky (VKP) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, 
dále ty části krajiny, které zaregistruje podle § 6 příslušný orgán ochrany přírody. 
V zájmovém území se VKP nenacházejí. Nejbližším registrovaným VKP jsou porosty 
u Velkého Vávrovského rybníka. Jsou to kompaktní listnaté porosty s fragmenty 
přirozených lučních společenstev svazu Molinion s funkcí krajinně ekologickou, 
estetickou, stabilizační a zčásti rekreační a podmáčené porosty na východ od 
velkého Vávrovského rybníka. Dalším blízkým VKP jsou Vrbenské rybníky severně 
zájmové plochy. 
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Krajinný ráz 
 
Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o ochraně přírody a krajiny rozumí především přírodní, kulturní a historická 
charakteristika určitého místa nebo oblasti. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či 
hodnoty, které mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické 
hodnoty, VKP a ZCHÚ, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je 
možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její 
obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky. Z textu zákona je možno odvodit, 
že krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný, jedinečný a cenný. 
Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní, kulturní 
nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto 
hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec. 
 
Popis krajinného rázu byl převzat z Posouzení vlivu navrhovaného záměru na 
krajinný ráz, který zpracoval doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc. (Příloha č. 4). 
 
Řešené území se nachází v západní části Českých Budějovic. Je vymezeno sídlišti 
Máj a Vltava, čtvrtí rodinných domů Čtyři Dvory, areálem bývalých kasáren Čtyři 
Dvory a plochami v okolí Českobudějovických rybníků (Vrbenské rybníky). Vzhledem 
k rovinatému terénu a okolní zástavbě (panelová sídliště o výšce objektů 8 – 9 NP) 
nelze předpokládat výraznější uplatnění stavby v širším celku města (ve dvou 
nejvyšších vypouklých místech má navrhovaná stavba cca 24 a 30 m). Protože okolí 
neumožňuje výraznější možnosti pozorování (vizuální bariéry zástavby, zeleně), lze 
za potenciálně dotčený krajinný prostor (PDoKP) považovat území obklopující místo 
staveniště (okraje sídlišť).  
 

 
Obr.7. Plocha realizace stavby, v pozadí nově vybudovaný zimní stadion, vlevo sídliště Máj 

 
Vzhledem k poměrně velké hmotě (příp. výšce) navrhované stavby (vzhledem ke 
stávající okolní zástavbě), můžeme vymezit PDoKP ve dvou úrovních.  
 
Prvním je bezprostředně dotčený prostor v okolí stavby vymezený ulicemi Husova 
třída a E. Rošického a zelenými plochami v okolí rybníků Mladohaklovský a Velký 
Vávrovský.  
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Druhý okruh potenciálního (vizuálního) vlivu musíme předpokládat vzhledem 
k měřítku (hmotě) navrhované stavby. Ta se může potenciálně objevovat v dílčích 
průhledech podél komunikací (Strakonická, M. Horákové, E. Rošického, Husova 
ad.), v průhledech mezi zástavbou a vegetací (od sídliště Máj, sídliště Šumava, 
sídliště Vltava, od čtvrti Čtyři Dvory, příp. od Výstaviště, mezi vegetací lemující 
rybníky na severozápadě) i v dílčích průhledech z pravého břehu Vltavy, který je 
nezastavěný a z nábřeží (potenciálně) umožní průhledy na stavbu převyšující 
stávající zástavbu nebo mezi stávající zástavbou na levém břehu a stávající vegetaci 
(alespoň v určitých průhledech). Rovinatý terén rozčleněný na řadu vizuálně 
oddělených prostorů na druhou stranu výrazně omezuje možnost vnímání 
navrhované stavby ze vzdálenějších pohledů (vyjma např. rozhlednu na Černé věži, 
kterou nelze považovat za reprezentativní referenční bod) či z míst panoramatického 
vnímání. Vzhledem ke specifické podobě zdejší krajiny a formě navrhované stavby 
se jeví tento druhý okruh potenciálního vlivu jako marginální. 
 
Oblastí krajinného rázu ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb. může být 
Českobudějovický bioregion (1.30) jakožto vnitřně heterogenní, jedinečná a 
neopakovatelná jednotka členění krajiny. V užším pohledu jí může být 
českobudějovická aglomerace, segment urbanizované krajiny na dně 
Českobudějovické pánve v nivě Vltavy a Malše. 
 
Místo krajinného rázu ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb., které můžeme 
považovat za potenciálně dotčený krajinný prostor, bude představovat prostor 
vymezený vizuálními bariérami, kterými v tomto případě budou zejména vzrostlé 
prvky vegetace a stávající okolní zástavba, neboť vnímání navrhované stavby 
z ploch uvnitř stávající zástavby či z ploch vzrostlé zeleně je omezené či nemožné. 
 
 
C.II.7. Hmotný majetek, kulturní památky 
 
Koncertní a kongresové centrum je navrženo na okraj krajského města České 
Budějovice, na místo bývalého vojenského cvičiště. Celé území o rozloze cca 42 ha 
je typické brownfields. V jižní části jsou nevyužívané a polorozbořené budovy, které 
sloužili jako kasárny, na ně navazují nízké budovy v současné době zčásti využívané 
(autodílna, garáže apod.). Mezi budovami jsou asfaltové plochy sloužící k parkování. 
 
Navržený záměr si vyžádá demolici dvou přízemních budov. Dále bude zrušeno 
asfaltové motokárové hřiště, které severozápadně navazuje na budovy. Budovy 
budou odstraněny do zahájení řízení a nejsou předmětem předkládaného oznámení. 
Ostatní zájmová plocha je bez staveb.  
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Obr.8. Současný stav lokality – motokrosové hřiště a zchátralá budova 

 
Intravilán města České Budějovice byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. 
V zájmovém území se však žádné kulturní památky nevyskytují.  
 
Lokalita není registrována jako významné archeologické naleziště dle databáze 
Státního archeologického seznamu ČR. Dle Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje (ZÚR JČK) se v těsné blízkosti zájmové plochy nachází území 
s archeologickými nálezy (zóna 1), odkrytí archeologických nálezů během provádění 
zemních prací proto nelze vyloučit. V případě odkrytí archeologických nálezů je 
nutné postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
V katastrálním území České Budějovice 2 je evidováno pět území s archeologickými 
nálezy (UAN). Jedná se o území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně 
předpokládaným výskytem archeologických nálezů (kategorie I).   
 
Pořadové číslo dle SAS ČR Název Kategorie UAN 
32-22-02/5 České Budějovice, dnes součást sídliště Vltava I. 
32-22-02/6 České Budějovice, dnes součást sídliště Vltava I. 
32-22-07/5 České Budějovice, Čalounova zahrada I. 
32-22-07/6 České Budějovice, Švábův hrádek I. 
32-22-0776 České Budějovice, Stromovka I. 
 
 
C.II.8. Obyvatelstvo 
 
Koncertní a kongresové centrum je navrženo na severní okraj krajského města 
České Budějovice, které mělo k 1.1.2012 na základě podkladů Ministerstva vnitra 
92 067 obyvatel (43 955 mužů a 48 112 žen). Širší zájmové území je vymezeno 
ulicemi E. Rošického a Husovou třídou. Uvnitř tohoto vnitrobloku nežijí trvale žádní 
obyvatelé. Za ul. E. Rošického navazuje zástavba rodinných domů (městská část 
Čtyři Dvory) a sídliště Máj. Východně zájmového území za Husovou třídou je úzký 
pás rodinných domů a sídliště Vltava. V širším území žije několik tisíc obyvatel. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA 
 OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
D.I. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich významnosti 
 
V kapitole C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území byly jako nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území 
identifikovány následující složky životního prostředí: 
 

1. Obyvatelé žijící v navazující obytné zástavbě 
2. Podzemní vody 

 
Možnému ovlivnění těchto složek životního prostředí je věnována maximální 
pozornost. Ovšem i vlivy na ostatní složky životního prostředí, jejichž významnost je 
v případě posuzovaného záměru klasifikována jako méně významná (ovzduší, půda, 
flóra) jsou vyhodnoceny v odpovídající podrobnosti. 
 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
a) Vlivy znečištění ovzduší  
 
Součástí předkládaného oznámení jako příloha č. 2 je rozptylová studie, kterou 
zpracovala Mgr. I.Dvořáková, EKOPOR v září 2012. Výpočty provedené v rozptylové 
studii byly dělány pro 4 zdroje znečištění ovzduší – Z1 plynové hořáky v kuchyni 
restaurace, Z2 dieselagregát, Z3–odvětrávání parkoviště a Z4-6 doprava rozdělená 
na 3 liniové zdroje.  
 
Následující tabulky prezentují přehled vypočtených nejvyšších imisních koncentrací 
jednotlivých znečišťujících látek ve výšce 1,5 m nad terénem, tj. v dýchací zóně 
člověka. Škodliviny, pro které jsou platnou legislativou stanovené imisní limity, tj. 
závazné hodnoty, jsou vyznačeny tučně. 
 
Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace 

škodlivina č. referenčního bodu hodinové maximum 
(µg.m-3) 

SO2 50 47,701 

CO 50 4 957,905 

PM10 50 146,193 

NO2 50 258,734 

NOx 50 2 540,851 

benzen 50 48,786 

CxHy 50 1 089,503 
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Krátkodobé maximum oxidu dusičitého překračuje hodnotu stanoveného emisního 
limitu, avšak podle výsledků výpočtu k tomu bude docházet pouze 4,5 hodiny za rok. 
Povolený počet překročení podle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší je 18, a 
proto i přes výše uvedenou skutečnost zdroj splňuje požadavky platné legislativy. 
 
Osmihodinové maximum pro oxid uhelnatý 

škodlivina č. 
referenčního 

bodu 

8 hodinové maximum 

(µg.m-3) 

CO 50 2 369,641 
 
 
Maximální denní koncentrace  

škodlivina č. 
referenčního 

bodu 

denní maximum 

(µg.m-3) 

SO2 50 0,069 

CO 50 36,334 

PM10 50 47,748 

NOx 50 11,357 

benzen 50 0,366 

CxHy 50 8,179 
 
 
Průměrné roční koncentrace sledovaných škodlivin doplněné o hodnoty pozaďových koncentrací, 
imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky a procentuální vyjádření vyčerpání limitních hodnot po 
součtu s pozadím 

škodlivina pozadí 

(µg.m-3) 

vypočtená 
max 

(µg.m-3) 

součet 

(µg.m-3) 

limit 

(µg.m-3) 

vyčerpání 
limitu [%] 

SO2 7,8 0,032 7,832 20 39,2 

CO - 6,989 - nest. - 

PM10 
27,6 18,087 45,687 40 114,2 

NO2 18,2 0,342 18,542 40 46,4 

NOx 27,1 2,890 29,990 30 100,0 

benzen 2,2 0,080 2,280 5 45,6 

CxHy - 1,790 - nest. - 
 
Limitní koncentrace sledovaných škodlivin jsou ve všech referenčních bodech 
dodrženy a nedochází k jejich překračování. Maximální vypočtená hodnota roční 
koncentrace po součtu s předpokládaným pozadím v případě prachových částic 
překračuje limitní hodnotu a v případě oxidů dusíku v podstatě dosahuje imisního 
limitu, který je však stanoven, jak bylo uvedeno výše, pro ochranu ekosystémů a 
vegetace, nikoliv zdraví lidí. K tomu dochází pouze v jednom referenčním bodě (č. 
50), který je umístěn v nejvyšším místě střechy navrhované budovy, tj. blízko 
uvažovaných stacionárních zdrojů a především značně výše, než navrhované 
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výdechy. V ostatních referenčních bodech jsou dosahovány koncentrace řádově 
menší.  
 
 
Zdravotní rizika 
 
Do hodnocení vlivů na veřejné zdraví byly zahrnuty znečišťující látky, pro něž jsou 
k dispozici údaje o očekávaných koncentracích v okolí záměru na základě 
modelových výpočtů, a pro které jsou současně známy informace o účincích na 
zdraví obyvatel. Jedná se o oxid dusičitý, benzen a suspendované částice PM10.  
 
Při hodnocení vlivů na veřejné zdraví byl použit postup hodnocení zdravotních rizik 
dle metodických postupů zpracovaných Americkou agenturou pro ochranu životního 
prostředí (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ze kterých vychází 
také Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení 
rizik č.j.1138/OER/94 a Vyhláška MZ č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší 
podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka. 
 
Postup hodnocení zdravotního rizika se skládá ze čtyř základních kroků :  

• identifikace nebezpečnosti  
• vyhodnocení vztahu dávka-odpověď  
• hodnocení expozice  
• charakterizace rizika  

 
Oxid dusičitý 
Oxid dusičitý je jedovatý plyn palčivého, dusivého zápachu. Cestou vstupu NO2 do 
organismu jsou dýchací cesty. Při inhalaci může být absorbováno 80-90% NO2. Čichově začíná být patrný od koncentrací 200 – 400 µg.m-3. Ze zdravotních účinků 
se nejčastěji uvádí dráždivé účinky, vliv na dýchací funkce a na snížení odolnosti 
k onemocnění dolních cest dýchacích a plic, zvýšení rizika výskytu astmatických 
záchvatů.  
 
Oxid dusičitý sice patří mezi nekarcinogenní látky, ale není u něho možné odvodit 
ještě bezpečnou podprahovou úroveň expozice. Ke kvantitativní charakterizaci rizika 
zde slouží vztahy expozice a účinku z epidemiologických studií, umožňující predikci 
zdravotních účinků typu zvýšené prevalence akutních nebo chronických respiračních 
symptomů, ovlivnění plicních funkcí, zvýšení počtu hospitalizací pro respirační 
onemocnění nebo ovlivnění úmrtnosti exponované populace. 
 
Při hodnocení vlivů chronické expozice NO2 lze vycházet z řady studií, které zjistily 
vyšší výskyt dýchacích obtíží a astmatu u dětí exponovaných znečištěnému ovzduší 
s významným podílem NO2. Kvantitativní hodnocení je ale velmi obtížné, protože 
nelze dostatečně odlišit vliv NOx od ostatních škodlivin přítomných v městském 
ovzduší. Dle Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě z r. 2005 byly potvrzeny vztahy 
mezi nepříznivými účinky na zdraví a dlouhodobou expozicí průměrné koncentraci 
NO2 v rozmezí koncentrací zahrnující i doporučovanou hodnotu 40 µg.m-3. Pro 
vyhodnocení akutní expozice NO2 je možné za bezpečnou mez, pod níž nedochází 
k vzniku zdravotního rizika, použít směrnou hodnotu stanovenou WHO pro hodinové 
koncentrace ve výši 200 µg.m-3. 
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Směrná hodnota WHO pro NO2 je 40 µg.m-3 pro jeden rok a 200 µg.m-3 pro hodinou 
maximální koncentraci (WHO, 2005). Stejné jsou také hodnoty imisních limitů 
platných v ČR a v EU. 
 
Při hodnocení chronických účinků NO2 se obvykle vychází z výsledků publikovaných 
v epidemiologických studií. Tyto studie potvrdily působení vyšších koncentrací NO2  
na zvýšení výskytu chronických respiračních syndromů u dětí. Kvantitativní 
hodnocení je ale komplikované skutečností, že je velmi obtížné oddělit působení NO2 
od dalších látek.  
 
Relativní riziko (OR) značí poměr výskytu chronických respiračních syndromů 
v lokalitách exponovaných NO2 k výskytu chronických respiračních syndromů 
v lokalitách, které nejsou zatíženy NO2. Relativní riziko je možno stanovit podle 
následujícího vztahu: 
 
Prevalence chronických respiračních syndromů:  

OR=exp(βxCr)  
 β = 0,055 (CI=0,0026-0,0088) – regresní koeficient 
 Cr – roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3 
 
Dle epidemiologických studií se u 2,0% dětské populace vyskytují chronické 
respirační syndromy. Bez realizace záměru se prevalence chronických respiračních 
syndromů pohybuje na úrovni 2,721 %. Po realizaci záměru dojde k nárůstu o 
0,053%. 
 
Míru rizika proto můžeme také hodnotit pomocí stanovení kvocientu nebezpečnosti 
HQ (Hazard Quotient). Tento kvocient získáme vydělením zjištěné denní průměrné 
inhalační dávky ADDi referenční dávkou RfDi, popř. při použitelnosti standardního 
expozičního scénáře vydělením koncentrace v ovzduší referenční koncentrací. 
Reálné riziko toxického nekarcinogenního účinku nastává při hodnotě HQ>1 a 
vzrůstá se stoupající hodnotou koeficientu. 
 
Bez realizace záměru je HQ na úrovni 0,455, po realizaci je na úrovni 0,464. Při 
těchto hodnotách není reálné riziko toxického účinku NO2 na veřejné zdraví.  
 
U krátkodobých koncentrací jsou rozptylovou studií predikovány hodnoty převyšující 
200 µg.m-3. Tyto hodnoty se budou vyskytovat 4,5 hod. za rok a to v těsné blízkosti 
zdroje znečištění tj. přímo v areálu koncertního a kongresového centra. Nejbližší 
stávající zástavba za ul. E. Rošického a Husovou třídou nebude vysokými 
krátkodobými koncentracemi dotčena. Plánovaná zástavba v okolí navrženého 
centra bude zasažena maximálními hodinovými koncentracemi NO2 mezi 50 a 20 
µg.m-3. Při těchto koncentracích by ke vzniku zdravotního rizika nemělo dojít. 
 
 
Benzen 
Benzen je velmi toxická látka. Do ovzduší se dostává jako produkt spalování. Je 
součástí výfukových plynů a v relativně značném množství je obsažen v tabákovém 
kouři. V motorovém benzinu je přítomný v množství mezi 0,5 a 2 %. Benzen je 
toxický akutně i chronicky. Vdechování malého množství benzenu může způsobit 
bolest hlavy, pocit únavy, zrychlení srdečního tepu a ztrátu vědomí. Chronické 
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působení se projevuje především na krvi, kdy poškozuje kostní dřeň a způsobuje 
pokles červených krvinek (chudokrevnost). Benzen je dle IARC (Mezinárodní 
agentura pro výzkum rakoviny) klasifikován jako karcinogen skupiny 1 (látka 
karcinogenní pro člověka), přičemž způsobuje zejména leukémii a rakovinu plic.  
 
WHO uvádí jako jednotku karcinogenního rizika pro celoživotní expozici koncentraci 
1 µg.m-3 hodnotu 6x10-6 (v rozmezí 4,4 x 10-6 – 7,5 x 10-6) a koncentraci 0,17 µg.m-3 
spojovanou s rizikem vzniku 1 onemocnění leukémií na milion obyvatel nad přirozený 
výskyt v populaci. U nás platný imisní limit roční pro průměrné koncentrace benzenu 
v ovzduší činí od roku 2010 – 5 µg.m-3.  
 
Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie 
považována hodnota ILCR = 1 x 10-6, tj. zvýšení individuálního celoživotního rizika 
onemocněním rakovinou o 1 případ na 1 000 000 exponovaných osob. 
 
U látek s karcinogenními účinky se při hodnocení vychází z předpokladu 
bezprahového působení. To znamená, že nulové riziko je jen při nulové expozici 
Nelze zde tedy stanovit neúčinnou dávku a závislost dávky a účinku se vyjadřuje 
ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. Míra rizika 
karcinogenního účinku se stanoví výpočtem celoživotního vzestupu 
pravděpodobnosti nádoru u jednotlivce exponované populace v důsledku expozice 
hodnocené dávce (=ILCR – Individual Lifetime Cancer Risk). 
 
Při předpokladu standardního expozičního scénáře lze míru rizika vypočíst 
s použitím  jednotky karcinogenního rizika UCR, která udává horní hranici navýšení 
celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 
benzenu 5 µg/m3 podle vzorce: ILCR = Ihr x UCR, kde Ihr je průměrná roční 
koncentrace benzenu zjištěná v dané lokalitě. 
 
Při předpokládané koncentraci benzenu v lokalitě na úrovni 2,2 ug/m3 vychází 
hodnota ILCR, tj. teoretické zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorových 
onemocnění nad všeobecný průměr v populaci, 1,35.10-5. Příspěvek záměru na 
úrovni 0,08 ug/m3 představuje ILCR na úrovni 4,8.10-7. Za obecně přijatelné 
zdravotní riziko je považována úroveň 10-6. Realizace záměru nezpůsobí významné 
navýšení zdravotního rizika v lokalitě. Individuální karcinogenní riziko je pro dané 
území dáno převážně pozadím. 
 
Suspendované částice PM10 
Prašný aerosol představuje tuhé znečišťující látky v ovzduší. Jejich vliv na zdraví 
závisí na jejich velikosti a jejich chemických, fyzikálních a případně biologických 
vlastnostech. Na tuhé částice se mohou adsorbovat některé reaktivní komponenty 
(např. polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy aj.). Částečky nad 100 µm se 
téměř úplně zachytí v horních dýchacích cestách, nepronikají do dolních cest a jsou 
tedy zdravotně méně významné. V ovzduší se dlouho neudrží, relativně rychle 
sedimentují. S klesající velikostí pak narůstá podíl částic, které pronikají do plic. 
Zdravotně nejvýznamnější jsou částice kolem 1 µm; pronikají v 90 i více procentech 
do plicních sklípků a ovlivňují jejich stěny. Obsažené škodliviny pak snadno pronikají 
do krevního oběhu. Obecně se hodnotí především částice menší než 10 µm tj. PM10, 
které již poškozují hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Způsobují podráždění 
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nosu a horních cest dýchacích, bronchitidy, poškození plic. Je zde riziko nádorového 
onemocnění v důsledku adsorbovaných PAU. 
 
V případě suspendovaných částic frakce PM10 není prakticky možné stanovit 
bezpečnou hranici, při které by dle současných vědeckých poznatků již nedocházelo 
k účinku na lidské zdraví. Výskyt zdravotních účinků byl přitom pozorován již při 
navýšení denních i ročních koncentrací PM10 o 10 µg.m-3. Směrnice WHO proto 
vyjadřují účinky PM10 relativním nárůstem rizika výskytu zdravotních potíží a 
úmrtnosti. U dlouhodobé expozice je relativní nárůst rizika pro změnu koncentrace 
PM10 o 10 µg.m-3 na úrovni 3% pro úmrtnost. Roční průměrná koncentrace PM10 
doporučovaná WHO je pak 20 µg.m-3, při které by se s 95% pravděpodobností 
úmrtnost neměla zvyšovat. U roční koncentrace PM10 se předpokládá maximální 
příspěvek koncentrace PM10 na úrovni 18,087 µg.m-3. Úroveň pozadí je 27,6 µg.m-3 a 
představuje 2,28% navýšení úmrtnosti. Po realizaci záměru bude % navýšení 
úmrtnosti na úrovni 7,7%. Zde je potřeba konstatovat, že nejvyšší příspěvky PM10 
byly zjištěny v bodě 50, který představuje střed navržené stavby. Ostatní výpočtové 
body dosahují hodnot výrazně nižších a to do 4 µg.m-3, což představuje nárůst rizika 
cca na úrovni 1,2%. 
 
V případě krátkodobých expozic (na základě denních koncentrací) je při nárůstu 
koncentrací o 10 µg.m-3 (nad 50 µg.m-3) relativní zvýšení úmrtnosti podle WHO o 
0,5%, navýšení akutní hospitalizace na respirační onemocnění 0,8%, vzestup užití 
bronchodilatancií o 3%, nárůst kašle o 3,6% a akutních symptomů dýchacích potíží o 
3,2%. Nejvyšší hodnota PM10 z provozu koncertního kongresového centra je 
predikována u výpočtového bodu 50 a to v hodnotě 47,75 µg.m-3. Tento bod se 
nachází uprostřed plánovaného záměru. V ostatních výpočtových bodech se hodnoty 
pohybovaly do 8,7 µg.m-3.  
 
Je zřejmé, že vysoký podíl na zvýšení zdravotního rizika z  expozice PM10 má pozadí 
v lokalitě. Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 
nezpůsobí významné zvýšení zdravotního rizika pro stávající obyvatele v okolí. 
 
 
Shrnutí 
 
Na základě provedeného hodnocení vlivů imisí na veřejné zdraví lze konstatovat, že 
provoz plánovaného záměru představuje malé navýšení zdravotního rizika ze 
znečištěného ovzduší pro obyvatele zájmového území. 
 
 
b) Vlivy hluku 
 
Obecně lze za hluk považovat jakýkoliv zvuk (akustický signál), který je nežádoucí tj. 
vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem nebo který má škodlivý účinek. Lékařsky lze 
považovat hluk za zvuk, který má účinky přímo na správnou činnost sluchového 
orgánu (specifické účinky), nebo prostřednictvím něho v různé intenzitě jinak působí 
škodlivě na člověka (nespecifické účinky). Hluk je považován za bezprahově 
působící noxu. Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi 
významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace. 
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Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti 
považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení 
spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou 
např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, na některé biochemické funkce, 
ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost 
člověka.  
 
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je doporučeno spíše 
vycházet z prahových hodnot hlukové expozice z venkovního prostoru pro ty 
nepříznivé účinky hluku, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto 
hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických studií a je možné je vztáhnout 
k větší části populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.  
 
Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro denní a pro noční hlukové expozice 
jsou znázorněny v následujících tabulkách: 
 
Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - den (LAeq, 6-22 h)  

DB(A)  
Nepříznivý ú činek  

45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 

Sluchové postižení ¤       

Zhoršené osvojení řeči a čtení u 
dětí 

      

Ischemická choroba srdeční       

Zhoršená komunikace řečí       

Silné obtěžování       

Mírné obtěžování       

 
Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - noc (LAeq, 22 – 6 h)   
Hluková zát ěž (dB) Vliv Charakter ú činku 
<30  bez vlivu Nejsou pozorovány biologické efekty 
30-40 mírné Je pozorováno množství účinků na spánek jako: tělesné 

pohyby, probuzení, respondentem udávaná porucha 
spánku, vyrušení. Intenzita účinku závisí na povaze zdroje 
a na počtu událostí. Zranitelné skupiny jsou vnímavější. 
Ale i v nejhorším případě se účinky jeví mírné. 

40-55 střední V exponované populaci jsou pozorovány nepříznivé 
zdravotní účinky. Mnoho lidí musí přizpůsobit svůj život, 
aby zvládali hluk v noci. Zranitelné skupiny mohou být 
závažně zasaženy.  

>55 vysoké Nepříznivé účinky se objevují často, značná část populace 
je závažně obtěžována a rušena ve spánku. Stoupá riziko 
kardiovaskulárního onemocnění. Tento hluk je již 
považován za zvýšené riziko pro zdraví obyvatel. 

 
Hodnocení expozice 
 
Potřebným výchozím podkladem k hodnocení expozice hluku a ke kvantitativnímu  
odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové zátěže získaná měřením nebo 
modelovým výpočtem vztažená ke konkrétnímu počtu exponovaných osob. V daném 
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případě existuje podklad v podobě hlukové studie (Příloha č.3), která modeluje 
výpočtovým programem předpokládanou hlukovou zátěž před realizací a po realizaci 
záměru. Shrnutí výsledků předpokládané hlukové zátěže je uvedeno v kapitole 
B.III.4.Hluk a vibrace. 
 
Hluková zátěž je modelována pro tři stavy a to 1) současný stav, 2) navrhovaný stav 
(objekt Rejnoka + bytový dům Mane) a 3) budoucí stav (objekt Rejnoka + bytový 
dům Mane + bydlení dle ÚP). Pro stav 2 je výpočet proveden jak pro dopravu tak pro 
technologie. 
 
Z provedených výpočtu pro „současný stav“ vyplývá, že v současné době je 
hygienický limit (60/50, resp. 55/45 dB) překročen prakticky u všech bodů výpočtu a 
to zejména v noční době (jediným bodem, u něhož je splněn hygienický limit jak 
v době denní, tak noční, je bod výpočtu 16 – objekt základní školy). Za zdroj 
nadlimitního hluku v předloženém výpočtu jsou považovány jednak přilehlé 
komunikace tvořící komunikační skelet města, tj. v daném případě Husova třída a 
ulice E. Rošického, jednak síť obslužných komunikací navržených jako součást ZTV 
území bývalých kasáren.  
 
Z analýzy hlukových poměrů výpočtu vyplývá, že dopravou vygenerovanou 
provozem Rejnoka (+ bytových domů Mane) dojde k určitému nárůstu hlukových 
poměrů a to do 0.4 dB (tedy v toleranci přesnosti výpočtu). Jedinou výjimkou jsou tři 
rodinné domy na Husově třídě (body výpočtu 10, 11, 12), u nichž doje ke zvýšení 
hluku o 0.8 – 1.4 dB. Příčinou takovéhoto zvýšení hlukových poměrů není ani tak 
zvýšený objem dopravy, ale odraz hluku od bytových domů Mane (tedy příčina ležící 
mimo posuzovaný návrh objektu Rejnoka). 
 
V dalším výpočtu byl zohledněn hluk z technologie (výústě vzduchotechniky) na 
střeše objektu Rejnoka dle podkladů generálního projektanta. Z analýzy výsledků 
výpočtu vyplývá, že žádný z bodů výpočtu nebude zasažen hlukem z technologie 
přesahující hodnotu hygienického limitu 40 dB v době noční (LAEQ ≤ 16.6 dB). 
Z výpočtu isofon vyplývá, že isofona pro LAEQ = 40 dB) v podstatě nikde neopouští 
střechu vlastního objektu Rejnoka (případně uliční prostor přilehlých komunikačních 
větví). V synergickém účinku spolu z hlukem z dopravy (v nočním období) se hluk 
z technologie projeví prakticky nulovým příčinkem (do 0.1 dB, pouze v jednom 
podlaží bytového domu Mane do 0.2 dB; v tomto případě však zůstává dodržen 
hygienický limit). 
 
Charakterizace rizika 
 
Základem charakterizace rizika hluku je charakterizace kvalitativní. V podstatě 
zahrnuje konfrontaci známých údajů z identifikace nebezpečnosti hluku se získanými 
daty o charakteru a úrovni hlukové expozice a o exponované populaci. Riziko 
nadměrného hluku bylo zjišťováno pro nejbližší obytné objekty. 18 výpočtových bodů 
bylo umístěno do chráněného venkovního prostoru nejbližších staveb, výpočtové 
body 19 a 20 jsou umístěny v BD Mane (nejsou započítány do současného stavu). 
Přehled výpočtových bodů je uveden v Hlukové studii (Příloha č.3). 
 
 
 



Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České Budějovice Strana 61 
 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 
 

 

Počet výpočtových bodů odpovídající jednotlivým pásmům dle účinků hlukové zátěže*  

 
Současný stav Návrh  

(Rejnok + Mane) 
Návrh (Rejnok + 
Mane + bydlení) 

Návrh (Rejnok + 
Mane + 

technologie) 
 DEN 
Sluchové postižení 1 2 2 2 
Zhoršené osvojení 
řeči a čtení u dětí 

1 2 2 2 

Ischemická choroba 
srdeční 

6 7 9 8 

Zhoršená 
komunikace řečí 

30 33 33 33 

Silné obtěžování 30 33 33 33 
Mírné obtěžování 32 37 38 37 
 NOC 
Vliv vysoký 9 15 17 15 
Vliv střední 23 23 21 23 
Vliv mírný 0 0 0 0 
Bez vlivu 0 0 0 0 
*při hraničních hodnotách byl výpočtový bod řazen do pásma se závažnějšími projevy 
 
Je zřejmé, že již v současné době jsou obyvatelé přilehlých domů vystaveni vysoké 
hlukové zátěži z dopravy na přilehlých komunikací. Příspěvek nové výstavby by měl 
být relativně malý do 1,4 dB. Vzhledem k tomu, že stávající hluková zátěž je často 
těsně pod hranicí jednotlivých hlukových pásem vymezených dle prokázaných účinku 
hluku, došlo i přes malé navýšení hluku k přesunu několika výpočtových bodů do 
pásma s horšími vlivy na obyvatele. Nárůst počtu dotčených obyvatel je způsoben 
také zohledněním nových obyvatel BD Mane.  
 
 
Shrnutí vlivy hluku 
 
Plánovaným záměrem „Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České 
Budějovice“ budou dotčeni obyvatelé nejbližších domů, kteří jsou již dnes vystaveni 
vysoké hlukové zátěži. Provoz navrhovaného objektu způsobí malé zhoršení stávající 
hlukové situace a tím také malé navýšení zdravotního rizika.  
 
 
Socioekonomické vlivy 
 
Předložený záměr na realizaci koncertního kongresového centra bude mít také 
pozitivní vliv na obyvatelstvo. Mezi nejvýznamnější patří nabídka nového kulturního 
vyžití v krajském městě a dále nabídka nových pracovních příležitostí. Za další 
pozitivum lze označit estetické zlepšení lokality, která dnes působí velmi zanedbaně. 
 
 
Rozsah a významnost negativních vlivů realizace posuzovaného záměru na 
obyvatele lze hodnotit jako malý až střední.  
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
Vlivy na ovzduší a klima vyplývají z výsledků rozptylové studie (Příloha č. 2). 
V závěru rozptylové studie se konstatuje: 
 

• Při navrhovaných parametrech zdrojů překračuje imisní limity stanovené 
zákonem č. 201/2012 Sb. pouze krátkodobá koncentrace oxidu dusičitého, a to 
v jednom referenčním bodě č. 50, který je umístěn v nejvyšším místě střechy 
navrhované stavby. Tento stav bude podle výsledků výpočtu dosahován po 
dobu 4,5 hodiny za rok. Tato hodnota tak splňuje povolený počet překročení 
podle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tj. 18, a proto lze konstatovat, že 
jsou splněny požadavky platné legislativy. 

• Roční imisní limity jsou za předpokladu součtu s pozaďovým znečištěním, 
stanoveným výše uvedeným způsobem překročeny, respektive vyčerpány, 
v případě prachových částic a oxidů dusíku (imisní limit stanoven pro ochranu 
ekosystémů a vegetace). K tomu dochází opět pouze v referenčním bodě č. 50. 
V ostatních referenčních bodech dosahují vypočtené koncentrace řádově 
nižších hodnot.  

• Snížení imisní zátěže okolního ovzduší lze dosáhnout technickým opatřením, a 
to zvýšením navrhované výšky výdechů, zvýšením výstupní rychlosti spalin, 
respektive odcházející vzdušniny, a v případě prachových částic také instalací 
vhodného filtru. 

• Podle výsledků zpracované rozptylové studie bude provoz uvažovaných zdrojů 
způsobovat překračování limitů stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší pouze nad střechou navrhované budovy. Návrh nevytváří 
předpoklad nadměrného obtěžování okolí stavby imisemi vznikajícími jejím 
provozem.  

 
Vlivy realizace a provozu posuzovaného záměru na ovzduší a klima budou malé až 
střední, jejich významnost rovněž malá až střední. 
 
 
D.I.3. Vlivy na vody 
 
Výstavba  
 
1. Vliv na kvalitu podzemních vod 
Zemní práce budou probíhat v prostoru výskytu kvartérních sedimentů. Kvalita vody 
v zájmovém území nebyla, kromě parametrů potřebných pro stavební účely, 
v minulosti zjišťována. Vzhledem k umístění lokality v prostoru původních kasáren je 
možno v zájmovém prostoru očekávat zhoršenou kvalitu vody (úniky z původních 
septiků, kanalizací, manipulačních ploch aj.). V rozsahu stavební jámy budou 
potenciálně kontaminované zeminy odtěženy. Z tohoto důvodu je možno očekávat 
v důsledku výstavby centra spíše zlepšení kvality podzemních vod kvartérního 
kolektoru v okolí stavby, zejména ve směru proudění podzemní vody. Navržená 
konstrukce objektu ve formě „bílé vany“ vylučuje únik jakéhokoli znečištění do 
horninového prostředí a podzemních vod. V průběhu výstavby budou splachové 



Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České Budějovice Strana 63 
 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 
 

 

vody ze staveniště soustřeďovány v odkalovací jímce a odváděny do kanalizace 
a neovlivní rovněž kvalitu podzemních vod v okolí. 
 
2. Vliv na režim podzemních vod a vydatnost okolních jímacích objektů 
Multifunkční objekt bude založen na velkoprůměrových pilotách v kombinaci se 
základovou deskou. Spodní část stavby se uvažuje jako monolitická železobetonová 
konstrukce z vodostavebného betonu („bílá vana“). Hloubka založení objektu se 
bude pohybovat kolem 8,0 m, v místech instalačních kanálů až 10,0 m. Vzhledem 
k hydrogeologickým poměrům (zvodnělé kvartérní fluviální sedimenty a písčité 
uloženiny mydlovarského souvrství o mocnosti 7 – 8,5 m, hladina podzemní vody 2,4 
- 2,7 m pod terénem) bude nutno stavební jámu zabezpečit pomocí konstrukce 
vetknuté do nepropustného podloží (např. štětovnicová stěna nebo milánská stěna). 
Hloubka utěsnění stavební jámy vyplyne až z výsledků geotechnického průzkumu 
v další fázi projektové přípravy, vzhledem k tomu, že v některých vrtech předběžného 
průzkumu nebyla jílovitá vodotěsná poloha do hloubky 10,0 m zastižena.  
 
Uvedeným způsobem bude mělký oběh podzemních vod oddělen a při bezchybném 
vodotěsném provedení nebude režim podzemních vod mělkého oběhu a hladina 
podzemních vod v okolí jámy znatelně ovlivněna. Utěsněná stavební jáma bude 
představovat bariéru v proudění podzemních vod v kvartérním kolektoru, vzhledem 
k vyšším propustnostním parametrům fluviálních štěrkopískových sedimentů se tato 
skutečnost může projevit pouze mírným zvýšením hladiny podzemní vody v rozsahu 
několika centimetrů v nejbližším okolí (ve vzdálenosti desítek metrů) za jihozápadním 
okrajem stavební jámy ve směru proti proudu podzemních vod a snížením hladiny 
rovněž v rozsahu několika centimetrů za severovýchodním okrajem stavební jámy, 
ve směru proudění podzemních vod. Celkové maximální změny v úrovni hladiny 
podzemní vody v kvartérním kolektoru v nejbližším okolí stavební jámy zřejmě 
nepřesánou 10 – 20 cm, a budou se pohybovat v rámci obvyklého rozsahu režimních 
změn v průběhu hydrologického roku, vyvolaných klimatickými změnami. Nejbližší 
jímací objekty podzemních vod využívající vody kvartérního kolektoru lze 
předpokládat v zástavbě rodinných domů 150 m východně a 200 m jihovýchodně, 
mimo prostor původních kasáren. Jejich hladiny a vydatnosti nebudou výstavbou 
koncertního a kongresového centra ovlivněny.  
 
Nelze zcela vyloučit možnost průsaku podzemních vod z podložních miocénních 
sedimentů ze dna stavební jámy. V takovém případě bude nutno v průběhu výstavby 
hladinu ve svrchním miocénním kolektoru snižovat pod bázi stavební jámy čerpáním 
vody z odvodňovacích vrtů nebo studní. Čerpaná voda bude odváděna do jednotné 
kanalizace. V projektu je uvažováno v počáteční fázi s čerpaným množstvím až 20 
l.s-1, v případě nejméně příznivých hydrogeologických poměrů. Uvedený odběr vody 
se může v průběhu výstavby projevit snížením hladiny v miocénním kolektoru do 
vzdálenosti několika set metrů. Po ukončení čerpání se hladiny vrátí na původní 
úroveň. Velikost a dosah vlivu případného čerpání podzemních vod je nutno upřesnit 
na základě výsledků geotechnického a hydrogeologického průzkumu v další fázi 
projektové přípravy. 
 
Nejbližší jímací objekty, které využívají podzemní vody předkvartérních kolektorů 
v uvedeném hloubkovém rozmezí, se nachází až ve vzdálenosti přesahující 1 km 
(Základní škola Máj, zástavba rodinných domů Na Zavadilce) a ovlivnění jejich hladin 
a vydatností proto nepředpokládáme. Nejbližší významnější jímací objekty 
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podzemních vod využívané v pánevním prostoru (Výstaviště Č. Budějovice, Budvar, 
Elektrárna České Vrbné) leží ve vzdálenosti 950 – 2700 m, jejich svrchní část do 
hloubky cca 50 m je utěsněna, jímají vodu kolektorů ze střední a spodní části 
pánevní výplně a jejich vydatnosti a hladiny nebudou výstavbou kongresového a 
koncertního centra ovlivněny. 
 
 
Provoz  
Z provozu koncertního a kongresového centra budou vznikat odpadní vody 
splaškové, odpadní vody ze zázemí restaurací a dešťové vody. Odpadní vody 
z provozu zázemí restaurací budou odvedeny potrubím do odlučovače tuků, který 
bude osazen v 1. PP. Vyčištěné vody z odlučovače budou odvedeny přes 
přečerpávací box potrubím do splaškové kanalizace. Splašková kanalizace bude 
napojena na městskou kanalizaci a odpadní vody po vyčištění v městské ČOV 
České Budějovice budou svedeny do recipientu, kterým je řeka Vltava. Vlivy na 
recipient se prakticky neprojeví, navýšení objemu čištěných vod v městské ČOV ve 
srovnání se současným stavem bude zanedbatelné. 
 
Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch budou akumulovány ve třech retenčních 
nádržích a následně odváděny dešťovou kanalizací, konečným recipientem bude 
řeka Vltava. Dešťové vody, které budou odváděné z areálu prakticky Vltavu 
neovlivní.  
 
Při běžného provozu by nemělo docházet ke znečišťování vod. Nestandardní stavy 
jsou řešeny jako havárie v kapitole B.III.5.Rizika havárií vzhledem k navrženému 
použití látek a technologií. 
 
 
Rozsah vlivu na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako střední, jeho 
významnost také jako střední. 
 
 
D.I.4. Vlivy na p ůdu 
 
Výstavba 
Především při výstavbě může dojít ke znečištění půd především ropnými látkami. 
Proto je doporučeno (a) na stavbě používat mechanismy v odpovídajícím technickém 
stavu bez úkapů pohonných hmot a mazadel, (b) parkování, čištění, opravy 
mechanismů, skladování mazadel a pohonných hmot v průběhu výstavby provádět v 
průběhu výstavby pouze na zabezpečených místech proti úniku kontaminantů do 
horninového prostředí a (c) v případě havárie – úniku znečišťujících látek okamžitě 
odstranit znečištěné zeminy zajistit jejich likvidaci a odstranit zdroj znečištění 
 
Provoz 
Nejvýznamnějším negativním vlivem na půdy je jejich zábor. Realizace 
posuzovaného záměru si vyžádá trvalý zábor cca 13 385 m2 půdy v kategorii ostatní 
plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Nebude dotčena zemědělská půda (ZPF) 
ani lesní půda (PUPFL).  
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Při běžného provozu by nemělo docházet ke znečišťování půdy. Nestandardní stavy 
jsou řešeny jako havárie v kapitole B.III.5.Rizika havárií vzhledem k navrženému 
použití látek a technologií. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na půdu lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost jako malou. 
 
 
 
D.I.5. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková 
území a prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové 
deformace.  
 
Z hlediska ovlivnění horninového prostředí platí v podstatě to samé jako v případě 
podzemních vod. Při realizaci je potřeba věnovat pozornost stavebním 
mechanismům - vyloučit úkapy pohonných hmot a mazadel, parkování, čištění, 
opravy mechanismů, skladování mazadel a pohonných hmot v průběhu výstavby 
skládky provádět pouze na zabezpečených místech a v případě havárie – úniku 
znečišťujících látek okamžitě odstranit znečištěné zeminy zajistit jejich likvidaci a 
odstranit zdroj znečištění. 
 
Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska rozsahu hodnotit 
jako malé, stejně tak jeho významnost.  
 
 
 
D.I.6. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy 
 
Vlivy na flóru 
 
Realizace posuzovaného záměru nezpůsobí vyhubení žádného zvláště chráněného 
rostlinného druhu ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Při terénním průzkumu nebyl 
na ploše záměru ani v jeho nejbližším okolí žádný takový rostlinný druh zaznamenán 
a jeho výskyt je vzhledem k charakteru lokality nepravděpodobný. 
 
Realizace záměru si vyžádá kácení jedné vzrostlé lípy malolisté a smýcení 
náletových dřevin a keřů u budovy určené k demolici. 
 
 
Vlivy na bezobratlé živo čichy 
 
Zájmové území je osídleno většinou ubikvistními druhy kulturní krajiny, které jsou 
adaptované k činnosti člověka a jsou schopny aktivně migrovat na jiné podobné 
biotopy. Při terénním průzkumu nebyl na ploše záměru ani v jeho nejbližším okolí 
zaznamenán žádný zvláště chráněný druh bezobratlých dle zákona č. 114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru území je výskyt těchto druhů 
nepravděpodobný.  
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Vlivy na obratlovce 
 
V zájmovém území bývalého vojenského cvičiště bylo zaznamenáno 36 druhů 
obratlovců z  nichž dva patří do kategorie ohrožených živočichů dle vyhlášky MŽP 
č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se o vlaštovku obecnou a rorýse obecného, kteří byli 
zaznamenáni při přeletech území. Realizací záměru nebudou dotčeni. 
 
Z hlediska širšího zájmového území bývalého vojenského cvičiště je 
nepravděpodobné, že by realizací a provozem navržené stavby došlo k ohrožení 
výskytu některého druhu v širším území, případně jeho vyhubení. Cennější plochy 
jsou severně zájmového území.  
 
 
Vlivy na ekosystémy 
 
Na zájmové ploše bude vybudováno koncertní a kongresové centrum. Realizace 
záměru způsobí úbytek nezastavěných ploch, které však mají nízký stupeň 
ekologické stability. Při severozápadní hranici areálu bude provedena výsadba cca 
20ks okrasných dřevin.  
 
 
Celkově lze hodnotit rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na flóru a faunu 
jako malý, jeho významnost také jako malou. 
 
 
 
D.I.7. Vlivy na chrán ěná území, ÚSES, krajinný ráz 
 
Nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území a žádná území systému Natura 
2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nebudou dotčeny 
žádné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) ani žádné významné 
krajinné prvky dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
Součástí předkládaného oznámení je posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, který 
zpracoval Doc. arch. I. Vorel (Příloha č. 4). Závěr posouzení je následující: 
 
Na základě hodnocení vlivu navrhované stavby na pozitivní hodnoty a významné 
rysy jednotlivých charakteristik krajinného rázu a estetické a prostorové vztahy a 
hodnoty je možno odpovědět na tři otázky, vyslovené v úvodu práce: 
 
Vyznačuje se ráz krajiny v prostoru, dotčeném vlivem navrhované zástavby, znaky 
přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu a hodnotami estetickými, 
mají přítomné znaky a hodnoty jedinečný význam? 
 
Ráz krajiny v potenciálně dotčeném krajinném prostoru se vyznačuje znaky všech 
charakteristik krajinného rázu. Některé z nich mají jedinečný význam, který se 
vesměs váže na historické centrum Českých Budějovic (památková rezervace) 
s jejími hodnotami. 
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Pokud jsou přítomny znaky jedinečného a neopakovatelného významu, bude do nich 
navrhovaná stavba nepříznivě zasahovat a jakou měrou? 
 
Znaky jedinečného a neopakovatelného významu jsou v potenciálně dotčeném 
krajinném prostoru identifikovány, navrhovaná stavba však do nich nemůže 
vzhledem ke svému charakteru a umístění zasahovat.  
 
Ovlivní navrhovaná změna podstatným způsobem krajinná panoramata, bude 
zasahovat do cenných dílčích scenerií? 
 
Navrhovaná stavba se bude v krajinných panoramatech projevovat (vzhledem 
k rovinatému terénu a výšce okolní zástavby) velmi omezeně. Ovlivnění dílčích 
scenérií je omezené pouze na bezprostřední okolí stavby a některé dílčí průhledy. 
Hypotetické průhledy z větších vzdáleností je nutné hodnotit v kontextu okolní 
výškové zástavby panelových sídlišť (některé objekty převyšují nejvyšší místo 
stavby) jako bezpředmětné. 
 
Tabulka vlivu navrhované stavby na zákonná kriteria krajinného rázu (§12) 
 

Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu 
(viz §12 zákona) Vliv NS 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky minimální vliv 
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky žádný vliv 
Vliv na ZCHÚ    minimální vliv 
Vliv na VKP   minimální vliv 
Vliv na kulturní dominanty žádný vliv 
Vliv na estetické hodnoty žádný vliv 
Vliv na harmonické měřítko krajiny žádný vliv 
Vliv na harmonické vztahy v krajině žádný vliv 

 
 
Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že záměr představuje slabý 
zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. 
 
Navrhovaná stavba Koncertního a kongresového centra A. Dvořáka v Českých 
Budějovicích je v souhrnném pohledu navržena s ohledem na zákonná kritéria 
krajinného rázu a je proto hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu, 
chráněného dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na krajinu, chráněná území VKP a 
ÚSES lze hodnotit jako malý, jeho významnost jako malou. 
 
 
 
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Navržené koncertní a kongresové centrum nezasahuje do MPR města České 
Budějovice ani do jeho ochranného pásma. Na území určeném k zástavbě centrem 
se nenacházejí žádné objekty spadající pod památkovou ochranu, ani s nimi dotčené 
pozemky nesousedí. 
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Na pozemcích určených k výstavbě koncertního a kongresového centra se 
nenacházejí žádné kulturní památky.  
 
Na ploše vymezené pro koncertní a kongresové centrum se nacházejí provozní 
budovy bývalých kasáren. Jedná se o dvě nízkopodlažní budovy v dezolátním stavu. 
Jejich demolice nejsou součástí předloženého záměru. 
 
Při provádění zemních prací nelze vyloučit možnost odkrytí archeologických nálezů. 
V případě odkrytí archeologických nálezů je povinností investora tyto nálezy ohlásit 
příslušnému orgánu památkové péče a umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb.,o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. V případě požadavku orgánu památkové péče 
bude proveden předběžný archeologický průzkum a bude mu oznámeno zahájení 
zemních prací. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na hmotný majetek lze hodnotit jako 
střední, jeho významnost také jako střední.  
 
 
 
D.II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako 
relativně malý – bodový. 
 
Provozem objektu koncertního a kongresového centra nebude přímo negativně 
ovlivněn žádný stávající obyvatel. Jak vyplývá z výsledků hlukové a rozptylové studie, 
budou dodrženy platné hygienické limity.  
 
 
 
D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech 
 přesahujících státní hranice 
 
Posuzovaný záměr „Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České Budějovice“ 
nebude vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.  
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D.IV. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě 

kompenzaci nep říznivých vliv ů 
 
V dalších fázích přípravy záměru, při jeho realizaci a provozu doporučujeme 
realizovat následující opatření: 
 
Fáze přípravy zám ěru 
 
1. Záměr realizovat dle dokumentace pro územní řízení (DÚR) „Koncertní a 

kongresové centrum A. Dvořáka“, hlavní architekt AI Design s.r.o., generální 
projektant AED project a.s., říjen 2012. 

2. Zpracovat geotechnický a hydrogeologický průzkum. Na základě výsledků 
upřesnit velikost a dosah vlivu čerpané vody ze stavební jámy. 

3. Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV). V ZOV navrhnout opatření 
k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví: používání 
stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných 
povrchů během výstavby, vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 
21.00 do 7.00 hodin, ochrana ploch navazujících na staveniště atd. Součástí 
ZOV bude havarijní řád pro fázi výstavby. 

 
 
Fáze realizace 
 
4. Stavební práce provádět podle schválených zásad organizace výstavby (ZOV). 

5. Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí 
před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou 
kontrolou stavebních mechanismů a nákladních automobilů a pravidelnou 
vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí 
postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace 
uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistí odborná firma. 

6. Na stavbě používat mechanismy v odpovídajícím technickém stavu bez úkapů 
pohonných hmot a mazadel. 

7. Parkování, čištění, opravy mechanismů, skladování mazadel a pohonných hmot 
v průběhu výstavby skládky provádět pouze na zabezpečených místech proti 
úniku kontaminantů do prostředí. 

8. V případě odkrytí archeologických nálezů postupovat v souladu se zákonem 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

 
Fáze provozu 
 
9. Koncertní a kongresové centrum provozovat v souladu s provozním řádem. 

Zajistit odpovídající znalost provozního a havarijního řádu všech zaměstnanců 
pravidelným proškolováním a pravidelnými kontrolami dodržování provozního 
řádu. 
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10. Po uvedení záměru do provozu provést měření hluku pro denní a noční dobu 
v nejbližších identifikovaných chráněných venkovních prostorech. V případě 
překročení hygienických limitů hluku z provozu posuzovaného centra navrhnout 
a realizovat taková opatření, která zajistí splnění příslušných hygienických limitů 
(útlum vzduchotechnických prvků, úprava provozního řádu apod.). 

11. V případě havárie postupovat podle schváleného havarijního řádu. 

12. Pečovat o vysazené dřeviny, uhynulé dřeviny včas nahrazovat novými. 

 
 
 
D.V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které 

se vyskytly p ři specifikaci vliv ů 
 
Podklady předložené oznamovatelem lze hodnotit jako dostatečné pro identifikaci a 
vyhodnocení očekávaných vlivů na životní prostředí a pro zpracování oznámení dle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
V současné fázi přípravy záměru je uvažována jedna varianta řešení.  
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
 
K oznámení jsou přiloženy následující přílohy: 
 

1. Podklady převzaté od projektanta 

2. Rozptylová studie 

3. Hluková studie 

4. Posouzení vlivu na krajinný ráz 

5. Hydrogeologické posouzení 

6. Průzkum znečištěných hornin a podzemních vod v části bývalých kasáren J. 

Nálepky v Českých Budějovicích 

7. Dopravně inženýrské posouzení  

8. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 

plánovací dokumentace 

9. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
Oznamovatel  Jihočeská společnost přátel hudby, o.p.s. 
 Ant. Barcala 404/38 
 370 05 České Budějovice 
 
 
Název záměru a jeho za řazení podle p řílohy č.1: 
 Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České 

Budějovice 
 záměr kategorie II – záměr vyžadující zjišťovací řízení 
 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně 

nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 
nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu 

 
Kapacita zám ěru Zastavěná plocha cca 13 385 m2 

 Hrubá podlažní plocha cca 16 000 m2 
 Podlažnost 2 podzemní a 2 nadzemní podlaží 
 Plocha koncertních sálů cca 1 627 m2 
 Komerční plochy cca 1 323 m2 
 Plochy s občerstvením cca 895 m2 
 Vstupní foyer do koncertních sálů cca 3 240 m2 
 Počet parkovacích stání: 581 
 
Umístění záměru kraj:  Jihočeský 
 obec:  město České Budějovice 
 k.ú.: České Budějovice 2 
 
 
Charakter zám ěru 
 
Předkládaný záměr „Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České 
Budějovice“ představuje novostavbu multifunkčního objektu s dominantní funkcí jako 
veřejné kulturní a kongresové centrum s podružnými funkcemi pro zajištění hlavního 
účelu (prostory občerstvení, zázemí, komerční plochy). Součástí stavby bude 
provedení nutné technické a dopravní infrastruktury.  
 
Záměr je navržen do bývalého areálu vojenských kasáren ve Čtyřech Dvorech mezi 
Husovou třídou a ulicí E. Rošického. Území bývalých kasáren je v souladu 
s územním plánem města České Budějovice (schválený v březnu 2000) územím 
určeným k přestavbě s předpokladem dominantní funkce bydlení (převážně 
v bytových domech).  
 
Navržená stavba bude mít dvě podzemní a dvě nadzemní patra. V podzemních 
patrech bude umístěno parkoviště. Objekt je členěn na tři základní funkční části: 
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• část koncertních a kongresových sálů včetně veřejného vstupního foyer a 
prostor pro občerstvení - vstup do hlavních foyer je navržen v blízkosti VIP 
příjezdových zálivů na západní a východní straně objektu; poblíž těchto 
prostor jsou navrženy vjezdy do hromadných garáží objektu (sjezd rampou 
z přilehlé komunikace do suterénních hromadných garáží) 

• část zázemí - technické, technologické zázemí; administrativní prostory 
objektu; skaldové a šatnové zázemí pro potřeby interpretů) - tyto části budou 
přístupné přes tzv. zadní vstup (severozápad objektu) u kterého bude 
umístěn i zásobovací vstup do objektu 

• část komerčních pronájemních prostor v čelním cípu objektu - tyto prostory 
budou mít přístup přes hlavní vstup v čele objektu nebo je možné přímo do 
pronájemních prostor vstupovat z exteriéru přes dveře v obvodovém plášti 
objektu  

 
 
Vlivy na životní prost ředí 
 
Záměr realizace koncertního a kongresového centra je situován na severozápadní 
okraj města České Budějovice do lokality bývalého vojenského cvičiště na plochy 
navazující na budovy kasáren. V nedávné minulosti byla plocha upravena a 
zarovnána, část zeminy byla deponována po okrajích území. Dnes je daný prostor 
bez stromové vegetace. Vegetační pokryv tvoří většinou ruderální trávník, na jižním 
okraji jsou hromady zeminy porůstající pionýrskou vegetací. Náletové dřeviny se 
vyskytují pouze v okolí budov. Jediným vzrostlým stromem je lípa srdčitá severně 
dotčené budovy.  
 
Při terénním průzkumu nebyl na ploše záměru ani v jeho nejbližším okolí 
zaznamenán žádný zvláště chráněný rostlinný druh ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb. a jeho výskyt je vzhledem k charakteru lokality nepravděpodobný. 
Z živočišných druhů byli zaznamenáni dva zvláště chránění živočichové a to 
v kategorii ohrožených živočichů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 
o vlaštovku obecnou a rorýse obecného, kteří byli zaznamenáni při přeletech území. 
Realizací záměru nebudou dotčeni.  
 
Podle výsledků zpracované rozptylové studie bude provoz uvažovaných zdrojů 
způsobovat překračování limitů stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší pouze nad střechou navrhované budovy. Návrh nevytváří předpoklad 
nadměrného obtěžování okolí stavby imisemi vznikajícími jejím provozem. 
 
Na základě provedeného hodnocení vlivů imisí na veřejné zdraví lze konstatovat, že 
provoz plánovaného záměru představuje malé navýšení zdravotního rizika ze 
znečištěného ovzduší pro obyvatele zájmového území. 
 
Plánovaným záměrem „Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České 
Budějovice“ budou dotčeni obyvatelé nejbližších domů, kteří jsou již dnes vystaveni 
vysoké hlukové zátěži. Provoz navrhovaného objektu způsobí malé zhoršení stávající 
hlukové situace a tím také malé navýšení zdravotního rizika.  
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Po uvedení záměru do provozu je doporučeno provést měření hluku pro denní a 
noční dobu v nejbližších identifikovaných chráněných venkovních prostorech. 
V případě překročení hygienických limitů hluku z provozu posuzovaného objektu 
navrhnout a realizovat taková opatření, která zajistí splnění příslušných hygienických 
limitů (útlum vzduchotechnických prvků, úprava provozního řádu apod.). 
 
Vzhledem k hydrogeologickým poměrům v lokalitě a charakteru navrženého objektu 
(dvě podzemní podlaží) nelze zcela vyloučit negativní vliv na podzemní vody během 
výstavby. K minimalizaci těchto vlivů je doporučeno zpracování podrobného 
geotechnického a hydrogeologického průzkumu, na základě jejich výsledků pak 
upřesnit velikost a dosah vlivu čerpané vody ze stavební jámy.  
 
Plánovaný záměr nezasáhne do zvláště chráněných území, lokalit Natura 2000. 
Nebude dotčen územní systém ekologické stability. Také z hlediska vlivu na krajinný 
ráz je umístění koncertního a kongresového centra akceptovatelné.  
 
Celkově je možné konstatovat, že při dodržení podmínek navržených 
v předkládaném oznámení budou negativní vlivy na jednotlivé složky životního 
prostředí a zdraví obyvatel akceptovatelné. 
 
 
 

H. PŘÍLOHY 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace je součástí přílohové části (Příloha č. 8).  
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č.114/1992 Sb. v platném 
znění je součástí přílohové části (Příloha č. 9).  
 
 

I. ZÁVĚR 
 
Z výsledků uvedených v oznámení vyplývá, že negativní vlivy výstavby a provozu 
záměru Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České Budějovice na 
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví budou po splnění podmínek 
uvedených v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů akceptovatelné.  
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 
 
 
Zpracovatel oznámení: 
 

RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc., EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice,  
držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, osvědčení MŽP č.j. 2721/4692/OEP/92/93, prodlouženo  
čj. 45099/ENV/06, 108951/ENV/10 

 
 
Adresa zpracovatele oznámení: 
 
 EIA SERVIS s.r.o. 
 U Malše 20 
 370 01 České Budějovice 
 tel.: 386354942 
 
Spolupráce: 
 

Doc.ing.arch. Ivan Vorel CSc., Atelier V, Praha 
Mgr. Ivana Dvořáková, EKOPOR, Č. Budějovice 
RNDr. Marcel Homolka, HYDROPRŮZKUM Č. Budějovice s.r.o. 
Ing. Lumír Zenkl, Zenkl CB, spol. s r.o. 
Mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS s.r.o., Č. Budějovice 
Ing. Alexandra Čurnová, EIA SERVIS s.r.o., Č. Budějovice 
Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o., Č. Budějovice 
Mgr. Alexandra Přibylová, EIA SERVIS s.r.o., Č. Budějovice 

 
 
V Českých Budějovicích 19. listopadu 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EIA SERVIS s.r.o. 
 RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. 
 zpracovatel oznámení 


