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L.

Úvod

V roce 2016 byl. společnostíEkosystem, spol. s r.o. Vypracován mateľiál ,,Hydrogeologické
posouzení vlivu za|oźeníprojektovaného souboru staveb na odběr podzemní vody z vľtů
pro ZTC-3" (duben 2076) a následně jeho Doplněk č. 1 [srpen 2016). Posouzení vycházelo
z tehdy aktuálních hydľogeologických poměrů zjištěných na lokalitě během teľénního
průzkumu a z podkladů k plánované zástavbě dodané objednatelem - společnostíHlaváček
& Partner, s.r.o.

Na základě podkladű zbŕezna 2018 dodaných objednatelem došlo ke změně úrovně
za|oźeníplánované zástavby a vtéto souvislosti vyvstala potřeba aktualizovatzávěry výśe
citovaných mateľiálů. Z dodaných podkladů mj. vyplývá, źe by|a vypořádána připomínka

z odborného vyjádření znalce Ing. Martina |akoubka IVHS Projekt s.r.o., čeľven2OL6) a

přeložka větracího výdechu metľa nezasahuje do kvartérníhokolektoru.

ž,e

Předkládaná aktualizace nezahľnovala žádné terénnípráce a vychází z hydľogeologických
poměrů zjištěných během provádění průzkumných prací V ľoce zOL6. S ohledem na
chaľakter lokality Ize předpokládat, že aktuální příľodnípodmínky jsou obdobné a bez
takových změn, které by znemožňovaly relevantně posoudit vliv nové úrovně založení
stavby na odběr vody pro ZTC-3.

2.

Stručnéshrnutí výchozích údajůo lokalitě

2.L. Geografické vymezení
Lokalita se nachází v jiźníčásti městského obvodu Praha 5 - Smíchov. |e součástísmíšené
zástavby na levém vlŕavském břehu v űzemí vymezeném na východě Strakonickou a na
západě Nádražní ulicí. Komunikace v ulici Strakonická vykazuje extrémně frekventovaný
automobilový provoz. Nádražní ulice je dopravně zatíženatramvajovou linkou' Dále
východně od Strakonické ulice je koryto Vltavy a dáIe západně od Nádľažníulice se nalézá
kolejiště Smíchovského nádraží.

2.z.

Geologické a hydrogeologické poměry (dle qýsledků IG-HG průzkumu - únor
a březen 2016)

geologického hlediska |ze v zájmovém prostoru zastihnout nezpevněné sedimenty
kvartérníhostáří uloženéna skalním podložítvořeným ordovickými břidlicemi
Z

Barrandienu.

Kvartérní pokryv tvoří antropogenní navážky, deluvio-fluviální písčitétuhé jíly hnědé
baľvy a podložníhnědé až hnědorezavé zvodněIé fluviální štěľky s příměsí jemnozrnné
zeminy. Štěrkyjsou místy velmi hrubozľnné s valouny až 15 cm v průměru. Tento
sedimentární sled celoplošně překľývají antropogenní navážky o průměrné mocnosti kolem
2 m. Souhrnná mocnost nezpevněných hornin tvořících kvartérnípokryv včetně navážek se

pohybuje v rozmezí 4,B aź I4,4 m'

L
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stáří ná|ež'ejícíletenskému a
Skalní podložítvoří paleozoické sedimenty ordovického
převážně úlomkovitě až střípkovitě rozvětralé
vinickému souvrství. Jedná se o černé
podložízastíźenov nadmořské výšce
břidlice a droby. Vrtnými pracemi bylo skalní
v rozmezí I79,B7 aŽ 1BB,54 m'
typy zvod néní,vázané na nezpevněné fluviální
V zájmovém prostoru lze vymezit dva
Sedimentykvartéruanapodložnískalníhorninypaleozoika.Zhlediskahydrogeologické
rajónu č' 6250 - Proterozoikum a
rajonizace spadá lokalita do hydrogeologického
vrstva)'
paleozoikum v povodí přítoků Vltavy (základní

polohu průlinově propustných hrubozrnných
Svrchní přípovrchová zvodeň je vázána na
s výbornými hydrogeologickými vlastnostmi
štěrků' Jedná se o hydrogeoIogickou strukturu
vody' Transmisivita tohoto kvartérního
a s vodárensky využitelnými zásobami podzemní
7,30 aź
mz s akoeficient filtrace v rozmezí
kolektoru je v rozme zí 8,95.L0-3 ,yp f s aź'7,2'IO-Ż f
vymezeno podloź'ním izo|átoľem
!,74. 703 m/s. Zvodnění štěrkopískůje prostorově tvořeným písčitými1íly' Výskyt
izolátorem
tvořeným skalním podloŽím a v nadložídalším
omezen korytem Vltavy a na západě [v
tohoto mezilehlého kolektoru je na východě

prostoruNádražníulice)redukcímocnosti'Vseverojižnímsměruomezenpodstatněnení,
vymezeném kolektoru se vyskytuje souvislé
neboť štěrkopísky lemují tok Vltavy' V takto
s povrchovou vodou ve Vltavě' Protože
zvodnění, které je v příméhydraulické souvislosti
je většínež nadmořská výška báze nadložního
nadmořská výška hladiny povrchové vody
napjatá' Normální hladina povrchové vody
izolátoru, je podzemní voda v kolektoru mírně
a
naraženéhladiny zastiźená 1B5'B0 m n'm'
ve Vltavě je 7B7,ZO m n.m. Průměrná úroveň

vhloubcekolem7,35mp.t.Ustálenápakprůměrněvnadmořskévýšce7B7,30avhloubce
a březen 201'6)' Uvažovanémaximální
kolem 5,B5 m p't. fúdaje jsou z obdobi únor
lze uvaŽovat v úrovni o 1'5 m výš oproti
piezometrické vzdutí hladiny podzemní vody
normálnímu stavu.,

kolektoru a skutečnosti' že je
Vzhledem o mezenému plošnémuvýskytu kvaľtérního
je
i zpevněnými' odvodněnými plochami'
překryt souvislým nadložnímizolátorem a navíc
je
omezená a pro tvorbu zásob podzemní vody
velmi
infiltrací
srážkovou
dotace
možnost
jímacích vrtů
infiltrace. Prostor západně od line
určujícípřítomnost toku Vltavy a břehová
zásobou podzemní vody' o této
je tak možnéchápat spíšejako rezervoár se statickou
- v zájmovém prostoru bylo od ľoku 1981
skutečnosti svědčíi historické poznatky
hladiny podzemní vody v jámě PREFA
provozováno intenzivní čerpáníza účelemsnížení

[hloubenépřirealizacivětľacíhoobjektutehdybudovanétrasymetraB).Počáteční
5-10 l/s [max' 15 l/s)' Celková vydatnost byla
vydatnosti jednotlivých studní byly v úrovni
cca90l/s.Vprůběhudlouhodobéhočerpánívydatnostijednotlivýchstudnípokleslya
vroce19BBbylypřibližněpoloviční.Poklesvydatnostisouviselsvyčerpánímstatických
již jen dynamických zásob dotovaných
zásob podzemní vody a následným čerpáním
snižovánímpřítoku podzemní
infiltrací z řeky a slabými svahovými prĺtoty' Dlouhodobým
kolmatace okolních štěrkopískůresp' vltavského
vody do čerpacíchstudní byla prokázána
na kvalitě podzemní vody - obsahu
břehu. Intenzita a ľychlost kolmatace záv|sí
povodní na Vltavě / Berounce a na množství
suspendovaných částic, četnosti a velikosti
čerpanévody'

Dobréhydraulicképarametrykvartérnízvodně,jejírelativněmaláhloubkapodterénema
prostoru současně znamenají' že se
lokalizace v průmyslově využívanéma zastavěném
jednáosnadnozranitelnoustrukturu,kteráipřesochrannoufunkcistropníhoizolátoru
2

&
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můžebýt snadno kontaminována a znehodnocena. K havarijnímu úniku ľopných látek došlo
na konci B0. let ve výše zmiňovaném areálu ČsAD, kde bylo následně provozováno sanační
čerpánípodzemní vody za účelemsníženíjejího znečištění.

Hlubší zvodnění lze očekávat v podložních puklinově propustných ordovických břidlicích.
Jedná se o zvodnění hlubokého oběhu v hoľninovém prostředí s velmi omezenými
možnostmi akumulovat a vést podzemní vodu. |ejí oběh je velmi pomalý, lokálně lze však
živějšíproudění očekávat v partiiích kde je hornina ľozpukaná a zejména v hoľninách, které
nepodléhají jílovitému zvětrávání, [např. buližníky).Přípovrchová jílovitě rozvétralá zőna
břidlic má podstatně nižšípropustnost než hloubějiležícírozpukaná zőnaa lze ji považovat
zabazá|ní izolátor vůčikvartérnízvodni.

2.3. Gravitačnípřivaděč pro ZTC

3-

iímacísoustava

V rámci stavby metľa B realizované v B0. letech minulého století bylo zvodnění kvartérního
kolektoru v zájmovém ilzemí podchyceno linií jímacíchvrtů |V [aktuálně B ks) zaústěných
do dvou severojižně orientovaných štol raźených v podložníchskalních hoľninách [dno štol
je v úľovni17 4,25 resp' 166 m n.m')' |ímacíštoly byly zaústěny do jímacíšachty, na kterou
byl napojen gravitačnípřivaděć ruž,ený úpadně západním směrem až do pľostoru ZTC3
v Radlicích. |ímacívrty přivaděče jsou situovány V prostoru podélně těsně sousedícímse
Stľakonickou ulicí. Vstupní šachta a jímacívrty |V-1 až|Y-5 jižně od šachty jsou situovány
v oploceném pozemku a současně na parce|e ć' 669/4' k.ú. Smíchov. |ímacívrty severně od
vstupní šachty |V-7 aź JV-10 jsou ve zpevněné ploše vyuźívanéjako parkoviště, která je

součástíparcely ć. 668/3, k.ú. Smíchov. okolní prostranství a budovy jsou využívány
několika soukľomými subjekty k různým účelům[parkoviště+myčka taxislužby,

autoservisy, výkupna kovů, autobazar, kanceláře, ubytovna aj').

Přivaděč plní funkci íĺodojemu s udávanou statickou zásobou vody v úrovni 5500 m3.
Pľojektovaná vydatnost jímacísoustavy je 70 l/s po dobu 10 dnů, náľazově aź 100 l/s,
dlouhodobě 50 l/s. Kolaudace přivaděče proběhla v červenci 7995 a aź do současnosti byla
jímacísoustava využívána pouze jako zdroj technologické vody pro potřeby DP hl. m. Prahy,
a's. Povolený odběr podzemní vody je v úrovni 1,3lf s, nrg
/měs. 5 040 m3/rok.
^z

souvislosti

s využívánímvodního zdroje nebyla doposud vyhlášena ochranná pásma.
jsou
vrty
situovány v těsné blízkosti ulice Strakonĺcká v aľeálu se smíšenýmvyužitím
|ímací
taxislužby,
autobazar, autoservis, sklady aj.), tj. v územíobecně nesplňujícím
[parkoviště
základní požadavky na ochranu jímacíchobjektů I. či II. stupně' Případné vyhlášení
ochranných pásem II. stupně se vzhledem k charakteru jímacísoustavy a zastavěnosti
(lzemí jeví jako problematické.

V
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3.

Aktualizace hydľogeologického posouzení

Během projektové přípravy stavby ,,Polyfunkčního souboru Smíchov", která má vzniknout
v sousedství linie jímacíchvrtů gravitačního přivaděče byly zohledněny výsledky
hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu z roku Ż076 a dále byly průběŽně
zapracovávány připomínky ostatních dotčených organizací. Projekčnínávrh z hlediska
řešenéproblematiky zjednodušeně znamená zbudování základové desky ve stavebním
výkopu za|oźenéna vľtaných pilotách zahloubených přes kvartérní pokryv (tj' včetně
kvartérního kolektoru) do přípovrchové zőny skalního podloží.Stavba byla koncipována
tak, aby byl minimalizován jak vliv na stávající hydľogeologické poměry na lokalitě, tak na
soustavu jímacích objektů a stávající vyuźitícelé jímacísoustavy.
V původnímprojekčnímnávrhu bylo uvažováno s hloubkou za|oźenístavby v úrovni 1'9I,4
m n. m. pro administrativní budovy a 7BB,25 m n.m. pro garáźe bytových domů. Dle
aktuálně dodaných podkladů zbŕezna 201B jsou nově navrženy tyto úrovně:
- IB9,z0 m n.m. pro administrativní objekt
- 189,50 m n.m' pro bytové domy

řezech v příloze č. 3' s ohledem na
poznatky o přírodních poměrech v řešeném pľostoľu lze konstatovat, źe za|oženísouboru
budov v nově uvažovaných úrovních1'B9,z0 resp. 1B9,50 m n. m. nebude z hlediska řešené
problematiky znamenat podstatnou změnu oproti původnímu návrhu a že lze plně

Tato úrovně jsou vyznać'eny

v hydrogeologických

považovat za platné původní hlavní závéry:

-

Stavba jako celek bude založena pouze V nesatuľované zőně, tj. nad hladinou pozemní
vody a to,pro její napjatou i ustálenou [piezometrickou) úľoveň'

-

Dotčena bude poloha tvořená antropogenními navážkami
nadložního izolátoru tvořeného písčitýmijíly.

a

přípovrchové partie

Nedojde k redukci mocnosti zvodnělých štěrkůa tedy ani ke sníženístatických zásob
podzemní vody ani k omezení pľůtočnostikvartéľníhokolektoru, nedojde ke změně
tlakových poměrů ve zvodni.

Lokálně budou redukovány pouze nesaturované okrajové svrchní partie kolektoľu při
západním okraji zájmového prostoľu [okolí archivních IG vrtů |-1a|-77, ale patrně při
celré z' hranici zájmového prostoru podél ul. Nádražní)'Tyto plochy je třeba v pľůběhu
stavby i následně zabezpečit vhodnou izoIačnípolohou.

Během projekčnípřípravy vyvstala potřeba dořešit a zpřesnit některé poznatky, které je
možnéuvést jako doplnění k výše uvedenému:

Maximální hloubka za|oźenístavby bude taková, aby nemohlo dojít k prolomení dna
stavení jámy v důsledku ľedukce nadložníhoizolátoru, tzn. za|ož,ení, bude provedeno
s dostatečnou rezervou nad ustálenou [tlakovou) hladinou podzemní vody a to včetně
zohlednění maximálního uvažovanéhovzdutí kvartérnízvodně.

4
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t=j-Piloty budou provedeny takovou technologií, aby při jejich realizaci nemohlo dojít

k negativnímu ovlivnění stávajícíjakosti podzemní vody. Piloty současně zastihnou
pouze přípovrchovou zónu skalního podloží,tzn. bez možnosti kontaktu s hlouběji
raženou štolou přivaděče, resp. budou rozmístěny tak, aby byl prostor gravitačního
přivaděče přemostěn a nebyl budoucí stavbou přitěžován.

Přeložka větracího objektu výdechu metra bude provedena v nesaturované zóně, tj.
rovněž bez dotčeníkvartérníhokolektoru. Úroveň za|oženívětracího objektu je 189,90
m n. m. tedy ještě nad základovou spárou navrhovaného souboľu staveb.
Projektovaný soubor staveb včetně přeložky objektu výdechu metra bude situován tak,
aby dostatečně respektoval prostor jímacíchvrtů a mohlo být případně vyhlášeno
regulérníochranné pásmo vodního zdroje I. stupně [dle návrhu oP, Ekosystem spol.
s r.o', březen20L7)'

Celý pľůběh stavby musí být Íízena důsledně monitorován tak, aby v důsledku

stavebních prací nemohlo dojít ke kontaminaci horninového prostředí fhavarijní úniky
provozních kapalin ze strojní techniky při výkopových i stavebních pľacích apod.), resp.
obecně tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění stávající jakosti podzemní vody.

Závěrem lze konstatovat,že budoucí plošnéstavební konstrukce budou plnit obdobnou, neli lepšíochrannou a izolačnífunkci jako rostlé horninové prostředí a zpevněné plochy.
Navíc před zahájením stavby dojde k odstranění stávající nejednotné zástavby na parcelách
669/4,668/3, k'ú. Smíchov a tedy k eliminaci stávajících potenciálních zdrojů kontaminace
[paľkoviště+myčkataxislužby, autoseľvisy, výkupna kovů, autobazar aj')' V důsledku
zemních a zakládacích prací dojde ke sjednocení poměrů v přípovrchových partiích
nesaturované zőny a po dokončenístavby ke sjednocení celého űzemí z hlediska
zastavěnosti i využití. '
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Přehled podkladovych mateľiáIů

'
o
o
o
o

odborné posouzení gravitačního přivaděče - Metroprojekt, únor19BB
Zápis z jednání o situování jímacích vrtů - Metrostav, záŕíI9B9
Povolení k odběru podzemních vod gľavitačníhopřivaděče - MHMP,
březen 1993

odb.

ýstavby,

Dohoda o odběľu podzemních vod z gravitaćního přivaděče - Povodí Vltavy,
bŕezen L994

Rozhodnutí o kolaudaci - povolení užívánístavby vodohospodářsĘých objektů, MHMP
ýstavby, červene c 7995

odb.

'
o

Základní hydrogeologické údaje objektu - Česká geologická služba - Geofond, űnor 2006
Stanovisko k žádosti o vydání nového povolení k nakládání s podzemními vodami pro
technické účelypro požadované množstvíodebíľaných vod .,* Zl/s - Povodí Vltavy,
Q
=
űnor 20o7

o

Rozhodnutí - povolení k nakládání s podzemními vodami k odběru ze 7mi vrtů s
povoleným Q
= 2|/s - MĆ Praha 5 odbor dopravy aživot'prostředí, červenec 2007
'u*
Żádost na Dopravní podnik hl. m. Prahy o zajištěnípasportu gravitačníhoPřivaděče a
jímacích vrtů na pozemcích ICWI Smíchov) - CWI Smíchov s...o., listop
ad 2076

C
o
o
o
o
o

odpověd' DP hl. m. Prahy na žádost o povolení pasportizace - DP hl. m. Prahy, prosinec
2016

Záznam ze schůzĘ firmy H&P se zástupci DP hl. m. Prahy na téma
,,Stanovení
ochranných pásem vodních zdrojů'' - H&P

+

DP hl. m. Prah, dubón 2017

Doklad o předání podkladů: Návrh ochranných pásem jímacích vrtů vodovodního
přivaděče proZTC 3 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy - H&P, květen 2017
Posouzení možnostía stanovení podmínek pro případnou stavbu administľativní
budovy v prostoru vodovodního přivaděče - Metroprojekt Praha a.s., červen 2007

PřipomínĘ CWl TAU s.r'o. ke změně Z 2772/ov s ohledem na situování jímacíchvrtů
a
jejich vyznačení v návaznosti na jejich ochranu - CWI TAU - adresováno
odboru

územního rozvoje Praha 5, űnor 201'6

'

Hydrogeologické posouzení vlivu založení stavby budoucí administrativní budovy
na
odběr podzemní vody z vľtůpro ZTC-3 _ Závěrečná zpráva, Ekosystem spol. s r.o.,
duben
201.6

'

o
o
o
o
o

odborné vy.ládření znalce k závěrečnézprávě firmy Ekosystem
2076

-

Ing. Jakoubek, červen

Doplněk č' 1 k závěrečnézprávě na zák|adě odboľnéhovyjádření Ing. Jakoubka
Ekosystem spol. s r.o., červene c 201'6

-

PříIohy k Doplnění č. 1 Závérečnézprávy - hydľologicképosouzení vlivu založení
projektovaného souboru staveb na odběr podzemní vody z vrtů ZTC3 - lng. Šta.l.,;;'ü
C-ENG s.r.o., Ing.Staněk - FG Consult s.r.o.,ŕíjen20L6
Spolupráce na zastavitelnosti územív oblasti Praha 5 Smíchov _ Prefa - Metľoprojekt,
prosinec 20J,6
Návrh ochranných pásem jímacíchvľtůvodovodního přivaděče pro ZTC3 t Ekosystem
spol' s r.o., bŕezen 2077
Pasportizacegľavitačníhopřivaděče [GP) vody proZTC 3 - Metroprojekt, říjen
2017
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