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IČ:Cf841626
zapsána do obch. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 238597

Magistrát hl.m.Prahy
odbor bezpečnosti
oddělení preventivní ochrany
Nám' F. Kafky 1
110 01 Praha 1

Y Praze, dne24. dubna 2020

cj.

MHMP 2473720t2019
Sp. zn. S-MHMP 231348912019

tvrzením

I.

Yáženi,
spoleěnost CWI Smíchov s.r.o. (dále jako ,,CwI Smíchov") se, s ohledem na dosavadní neúnosnou a
nedůvodnou dobu trvání řízeni,jež bylo zahájeto na podzim 2018' obráti|ananadÍízený správní orgán
_ MV-GŘ HZS ČR podáním ze dne 9.3'2O2O se žádóstí na ochranu před neěinnosti sprravního o.gárr.,
s odkazem na $ 80 Správního řádu. MV_ cŘ Hzs ČR návrhu nevyhovělo s odůvodněním,že neJsou
dány důvody pro postup podle $ 80 odst. 4) Správního řádu.

Yycházel přitom ztvrzení správního orgánu o tom, že dosavadní požadavky na doplnění, formulované
veYýzvě k odstranění nedostatků žádosti ze dne 9. prosince 2019 (dáIe jako ,,Yýzva") nebyly naplněny
a podaná odpověď dle nazoru správního orgánu ,,nadále trpí všemi zásadními vadami, na heré
Magistrót hI. m' Prahy ve své výmě upozornil".DáIeuvedl, že ,,prioritou je především doložení dokladu
o tvrzení podatele, že kvalita vody bude v průběhu demolice a i po její realizaci nadále odpovídat účelu
stanovenému pro ochranný systém metra, a nebude v rómci demolice kontaminovóna, nenávratně

poškozena nebo znečištěnď'.

Tato tvrzení správního orgánu isou prokazatelně nepravdivá, neboť CWI Smíchov v odpovědi na
Yýzvtt ze dne 13' ledna 2020 nejen poskytl odpovědi na všechny boďy Yýzvy, a|e zároveň předložil
jako jednu z pÍiloh odpovědi ,,Hydrogeologické posouzení problematiky vodního zdroje pro technické
účelyzabezpečovacího technického centra v k'ú. Radlice v souvislosti s plánovanou Yýstavbou areálu
..Polyfunkění soubor Smíchov - pilotové založenístavebních celků" ze ďne 10. října 2018 (dale jako
,,odborné posouzení"). Správní orgián tak uvedl nadřízený správru orgán svévolně v omyl, neboť
požadované informace měl prokazatelně k dispozici'

CWI Smíchov s.r.o.

il.
CWI Smíchov je přesvěděena o tom, že jde o dalšípokraěování v nezákonných krocích a dlouhodobé
neěinnosti ze strany správního orgánu' Rízenío vydání závazného stanoviska jižÍrváďélenež18 měsíců,
přiěemž důvodem rozhodně nejsou jakékolívprodlevy ěi zdrŽováru ze strany podatele.
Přestože bylo předchozi závazné stanovisko ze strany MV_GR HZS CR zrušeno pro svou nezákonnost
jižv |étéloňského roku, správní orgán, přes několik ýzev ve lhůtě stanovené Správním řádem ničeho
neučinil a následně v reakcí na opakovanol ýzvu podatele' doručil Yýzvt1 která obsahuje excesivní
požadavky jednoznaěně přesahující kompetenci a věcnou příslušnost, v ruž je správní orgán povinen
vykonávat svou činnost.

CWI Smíchov se v neutuchajícísnaze ziskat předmětné závazné stanovisko (které je již po řadu měsíců
jediným chybějícím vyjádřením, neboť všechny ostatní posuzující orgány a úřady svá souhlasná
stanoviska k žádosti o odstranění staveb vydala) pokusila vyhovět v přiměřené míře i excesivním
požadavkůmobsaženým ve Yýzvě, a to věetně předložení odbomého posouzení, jež komplexně řeší
otázky vlivu plánované demolice i navazujicí wýstavby na vodní zdroj.
Dosavadní obstrukce a nezákonnosti ze strany správního orgánu nyní vyvrcholily zjevně nepravdiw-ým
vy'jádřením v rámci projednání žádosti o ochranu před neěinností.

CWI Smíchov proto tímto znovu a naposledy vyzývá správní úřad k upuštění od dalších
protiprávních kroků a dlouhodobé nečinnosti, neboť tímto nezákonným jednáním přímo

způsobená újma dosahuje mnohamilionových částek. V opačnémpřípadě bude podatel nucen
uplatnit nárok na náhradu způsobenéújmy a s ohledem na dlouhodobé, svévolné a zjevně úmyslné
škodnéjednání vyvodit i možnou trestněprávní odpovědnost.
Kotázce vlivu demolice na vodní zdroj a kvalitu vody CWI Smíchov znovu uvádí následující

IIL
odborné posouzení bylo zpracováno společností Vodní zdroje, a.s.' tedy osobou s odbornou
způsobilostídle $ 9 odst. 1) Vodního zákona. odbomé posouzení pokrývá a vyjadřuie se nejen
k demolici. ale i k celému stavebnímu záměru rlýstavby Polvfunkčního centra Smíchov.

V tomto odborném posouzení jeho zpracovatel, jako osoba s odbornou způsobilostí, doslova uvádí mj
následující:
,,V roce 20I6 byl společností 4G consite proveden inženýrsko-geologiclcy průzkum za účelemdetailního
zjištěnígeologiclcych poměrů (29) a úrovně hladiny podzemní vody ve vztahu k hloubce založení
předpokl ódaných

s

tave bních c e lků'

posudku vypracbvaném oPV v květnu 2018 vyplýá, že zdrojem podzemní vody v jímacích
vrtechje tak zejména podzemní voda přitékajícízvýše položených puklinových kolehorů, odvodňující
se do Vltavy, kteró je drenóžní bózí, nikoliv infiItrovanó říčnívoda' Významný vliv břehové injiltrace
však nastávó v případě intenzivního odběru a vyčerpánístatické zasoby kvartérníhokolektoru.
Dále pak

z

Dle předaného podkladu nóvrhu Polyfunkčníhoareólu Smíchov zpracovaného firmou Hlavdček a
partner s.r.o. jsou navržené stavební celky založeny na souboru pilot vetlmuých do skalního podloží
(ordovické břidlice).
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Kproblematice projektované výstavby byla zpracována řada odborných posudků, jejich doptňků a
oponentur (viz seznam), jejichž výsledley jsou využiý v dalšíchkapitolóch. "

V kapitole 4 zpracovatel uvádí:

,,Po prostudovóní předložené dokumentace lze konstatovat, že stavební celky budou založeny
v nesaturované zóně nadložníhoizolótoru nodnělých písčiýchštěrků, což vylučuje redukci jejich

mocnosti, sníženístaticlcych zósob podzemní vody nebo omezení průtočnostikolehoru. Hloubka založení
v celé ploše situovóna nad úrovníustólené hladiny podzemní vody, herá je zde navíc pod stropním
izolótorem, jež nebude při zakládóní plošných základů porušen, aje napjatá. Veškeréinženýrské sítě

je

budou vedeny nad zdkladovou spdrou navrhovaných objektů, pod stropem podzemních podlaží.
Jednotlivé stavební objekty budou založeny železobetonové desce, podepřené pilotami o průměru I,2 m
vetknuých do skalního podloží."

V kapitole

5 Závěry a stanovisko pak zpracovatel dospěl k následujícím závěrum:

,,Stóvající hydrogeologické poměry budou po realizaci pilot, které budou v průlinovémštěrkovém
kolektorufungovatjako izoldtor a tedy neumožní transport a akumulaci podzemní vodyjako původní
ne ovlivněnd hydro geologická struhura, ovlivněny pouze minimálně'
Současně v rdmci ví;,stavbv a navržených onatření nedoide v orostoru oP ani v daném územíke aněně
hvdrogeologického režimu, zeiména nedoide ke změně hladinv oodzemní vodv, ke kterému bv iinak
mohlo doiít např. vlivem významného ěerodní oodzemní vodv apod.

Jako pozitivum návrhu

je

vnímána skutečnost, že dochózí kredukci zpevněných ploch oproti

současnémustavu a naopak k nórůstu zeleně.

Zdvěrem ie tedv možno konstatovat, že navrženou stavbou nedoide k redukci mocnosti kvartérního
kolektoru ani ke sníženístatických a dvnamických zdsob podzemní vodv ani k omezení průtočnosti
tohoto kolektoru. Dotěena bude pouze noloha nořenó antropogenními navóžkami a přínovrchové
partie nadložníhoizoltÍtoru tvořenó písčitýmiiílv."

CWI Smíchov proto poukazuje na výše uvedené závéry odborného posouzení, jež bylo správnímu
orgánu poskýnuto v odpovědi naYýzvu.

IV
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností CWI Smíchov dokládá

i

předcházející ,,Hydrogeologické

posouzení problematilry vodního zdroje pro technické účetyzabezpečovacíhotechnického centra
v k.ú. Radlice v souvislosti s plánovanou výstavbou areálu ,rPolyfunkční soubor Smíchov" ze ďne
23. července 2018 (dále jako ,,odborné posouzení II")'

odborné posouzení II tal<téŽ bylo zpracováno společnostíVodní zdroje, a's., přičemžodbomé
posouzení zÍijna 2018 bylo rozšířeno o speciťrcképosouzení nawženého pilotového zaIoženi
stavebních celku.

V odborném posouzení II zpracovatel mj. dospěl k následujícím závěrum:
,,Po prostudovdní předložené dokumentace lze konstatovat, že stavební cellcy budou založeny
v nesaturované zóně nadložního izolátoru modnělých písčiýchštěrků, což vylučuje redukci jejich

mocnosti, sníženístatickych zósob podzemní vody nebo omezení průtočnostikolehoru. Hloubka založení
v celé ploše situována nad úroyníustálené hladiny podzemní vody, kteróje zde navíc pod stropním

je
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izolótorem, Herý nebude při zakládóní plošných zókladů porušen, napjatd. Veškeré inženýrskésítě
budouvedeny nad základovou spórou navrhovaných objektů, pod stropem podzemních podlaží'Plošné
zdklady budou založeny na vrtaných železobetonových pilotóch o průměru 1,2 m vetlmuých do skalního
podloží,přičemžnení vzhledem k použitétechnologii předpoklad jejich negativního vlivu na jakost vody
v hydrogeologickém kolehoru. Stóvající hydrogeologické poměry budou po realizaci pilot ovlivněny
pouze minimálně vlivem pilot, které budou v průlinovém štěrkovém kolektoru fungovat jako izolátor,
který neumožní transport a akumulaci podzemní vody jako původní neovlivněná hydrogeologickd
struktura. Lze konstatovat, že z hlediska celé lokality dojde při realizaci pilotového založeník redukci
stóvajícího průtočnéhomateridlu pod objekty 1 až 3 maximdlně o 3,59'%, což znamenó prakticky
nulový vliv na jímacíschopnost vrtfl gravitačního přivaděče.

Ke zlepšenístavajícísituace je navržena rekonstrulrce zhlaví jímacíchvrtů tak, aby nedochdzelo ke
vsaku povrchových a sróžkových vod do šachet, nebo podél výstroje vrtů. Pro kontrolu jakosti vod)l je
navržena frekvence kontrol ochranného pósma a maninulačních šachet iímacích vrtů a monitorins

jakosti vodního zdroje

Podzemní voda čerpaná z jímacího systému je dlouhodobě relativně dobré kvaliU, což svědčío dobré
znečištěnímůžebút dóno i hvdraulickou
izolačníschonnosti nadložních oísčinc h i ílu.
spojitostí s povrchovou vodou ve Wtayě'

Pldnovanou výstavbou můžeparadoxně dojít ke zlepšenístdvajícíchpodmínek ochrany vodního
7droje, kdy dojde vzhledem k přefutí části zájmového územízókladovou deskou k eliminaci vsaku
případných kontaminovaných povrchových vod do kvartérního kolehoru, který je dotován převážně
infiltrací vody z řelE Vltavy' V}ldatnost jímacíhoqlstému bude absencí dotace sróžkových vod ovlivněna
imiwÁImž

pr ov o zov en a v}lb

j
muze A,''t --,,X--í -žLí--,I^L "tÁ,, ^:!-!^L
udov án í nový c h kanal i z ačníc h př íp oj e k. "
! -L",t^ž-^.l!

-^L^-^-X-.1^L

Obě předložená Odborná posouzení iednoznačně dokládaií. že celÝ stavební záměr" včetně ieho
demoličnífáze. nepředstavuií žádné ohroženípro vodní zdroi ani nro kvalitu vodv.
Příloha:

Hydrogeologické posouzení problematiky vodního zdroje pro technické úěely
zabezpeěovacího technického centra v k.ú. Radlice v souvislosti s plánovanou
výstavbou areálu,,Polyfunkčnísoubor Smíchov ze dne 23. července 2018

v
CWI Smíchov znovu poukazlje na diskriminační a svévolný přístup Správního orgánu k CwI Smíchov.
Správní orgán nepožaduje obdobné doklady a potvrzeni ve váahu kjiným záměrum voblasti svou
rozlohou představující navrhované, avšak dosud neexistující, ochranné pásmo II' stupně a tedy
neexistuje jediný důvod, proč by měl Správní orgán toto požadovat pouze po CWI Smíchov.
Situace je o to závažnější,že například v rámci probíhajícírekonstrukce Nádražní ulice byla ponechána

zcela stranou hydrogeology jednoznačně doporučovaná rekonstrukce havarijní kana|izace a sanování
kontaminované zerníny nacházejici se přímo v jímacím prostoru vodního zdroje, což dokládá mj. i
přiložená fotodokumentace probíhajícíchrekonstrukčníchprací.
Předmětem demolice je naproti tomu odstranění rlýluěně nadzemních staveb. Na kvalitu vodv nebudou
mít demoliční práce žádnÝ podstatný vliv. možný dopad na změnu vsakování v daném územíje zcela
zanedbatelnÝ.

Ze všech uvedených důvodůVás tímto vyzýváme k neprodlenému wdání závazného stanoviska
založeného na obiektivním a nepřednoiatém posouzení předloženÝch podkladů. přičemžve všech
ostatních bodech VÝzw poukazuieme na naši odpověd'ze dne 13. ledna 2020.
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Příloha:

fotodokumentaceprobíhajícírekonstrukceNádražníulice

CWI Smíchov s.r.o.
Ing. Radek Menšík,jednatel

Přílohv:

1)

2)

Hydrogeologické posouzení problematiky vodního zdroje pro technické iěe|y zabezpečovacího
technického centra v k.ú. Radlice v souvislosti s plánovanou ýstavbou areálu ,,Polyfunkční
soubor Smíchov ze dne 23. ěervence 2018,
fotodokumentace probíhajícírekonstrukce Nádražní ulice.

Na vědomí:

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor Stavební úřad
Náměstí 14.Íijna4
150 22 Praha 5
K ěj. : MC05 238697/2019
Sp. zn. Mc05ioSU/9443l20I9lPkďSm
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Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle 5 9 odst. 1 vodního zakona

1.

Základní údaje

Objednatel:

CWlSmíchov s.r.o.
Archeologická225611'
155 00 Praha 5 - StodůlĘ
lČ o38 4t 626

Zpracovatel vyjádření: VoDNí ZDROJE, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16
150 00 Praha 5 - Smíchov
lĆ 45274428
Mgr. lvo Černý- odborná způsobilost v hydrogeologii a sanačnígeologĺi č' L298l2oot
Zpracovatel projektové dokumentace v'ýstavby:
Hlaváček a Partner s.r.o.

ArcheologickáŻŻ56l1'
155 00 Praha 5 -

2.

stodůlĘ

Předané podklady

Za účelemzpracování předloženého vyjádření byly našíspolečnostiposkytnuty následující materiály:

].. odborné posouzení gravitačního přivaděče (Metroprojekt,

Ż.
3.

4.

5.

6.
7

.

8.

].988)

Zápiszjednání o situování jímacíchvrtů (Metrostav ]'989)
Povolení k odběru podzemních vod gravitačního přivaděče (MHMĘ odbor ýstavby' 1993)
Dohoda o odběru podzemních vod z gravitačního přivaděče (Povodí Vltavy, 1'994)
Rozhodnutí o kolaudaci - povolení uŽívání stavby vodohospodářslcých objektů (MHMĘ odbor
výstavby' 1995)
Základní hydrogeologické údaje objektu (Čcs - geofond, 2006)
Stanovisko k Žádosti o vydání nového povolení nakládání s podzemními vodami pro technické
účelypro poŽadované mnoŽství Qmax = ZUs (Povodí Vltavy, Żoo7)
Rozhodnutí _ povolení nakládání s podzemními vodami k odběru ze7 vrt:iu s povoleným Qmax = z
l/s (łĺČPraha 5, odboľ dopravy a životního prostředí, 2oo7)
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9.

Žádost na Dopravní podnik hl. města Prahy o zajištěnípasportu gravitačního přivaděče

a

jímacích

vrtů na pozemcích CWI Smíchov s.r.o. (CWI Smíchov s.r.o., Ż01'6)
t0. odpověd Dopravního podniku hl. města Prahy o povolení pasportizace (DP hl. m. Prahy, 2016)
II. Záznam ze schůzĘ Hlaváček a Partner s.r.o. se zástupci DP hl. m' Prahy na téma ,,Stanoveníochranných
pásem vodních zdrojů" (Hlaváček a Partner s.r.o. + DP hl. m. Prahy,2ot7\
].2. Posouzení moŽností a stanovení podmínek pro případnou stavbu administrativní budovy
v prostoru vodovodního přivaděče (Metroprojekt, 2007)
13.

PřipomínĘCwITAUs.r.o.kezměněZ277zlov sohledemnasituováníjímacíchvrtůajejich

vyznačenív návaznosti na jejich ochranu (CWI TAU s.r.o., 2016)
1'4. Závérečná zpráva _ Hydrogeologické posouzení vlivu založeníprojektového souboru na odběr
podzemnĺ vody zvrtti pro ZTC-3 (EKOSYSTEM, spol. s r.o., 2016)
].5' odborné vyjádření znalce k Závěrečné zprávě firmy EKOSYSTEM, spol. s r.o. (Ing. Martin |akoubek,
20r6)
16. Doplněk č. 1 k Závěrečné na základě odborného vyjádření Ing. MartinaJakoubka (EKOSYSTEM, spol.
s r.o., 20L6)
17. Přílohy k doplnění č. 1 Závěrečné zprávy - hydrologické posouzení vlivu za|oż'eni projektovaného
souboru staveb na odběr podzemní vody zvrtů ZTC3 (C-ENG s.r.o., FG Consult s.r.o., 201'6)
18. Spolupráce na zastavitelnosti územív oblasti Praha 5 Smíchov - Prefa (Metroprojekt, 20].6)
].9. Návrh ochranných pásem jímacíchvrtů vodovodního přivaděče proZTC} (EKOSYSTEM, spol. s r.o.,
201,7)

20. Pasportizace gravitačního přivaděče (GP) vody proZTC3 (Metroprojekt , 2017)
2 L. odborné vyjádření znalce ,ýHS Projekt" k návrhu ochranného pásma vodního zdroje (Ing. Martin

Jakoubek, ZOIT)
22. Aktualizace hydrogeologického posouzení vlivu zalożeni budoucí stavby na odběr podzemní vody
z vrtů pÍozTC (EKosYsTEM, spol. s r.o., 20J.8)
23. Aktualizacepřílohykdoplňkuč. ]' závěrečnézprávy _vykopstavební jámyapilotovézakládání
s ohledem na hydrogeologické poměry v lokalitě (Ing. Karel Staněk, 2018)
24. Doplněk k aktualizaci hydrogeologického posouzení vlivu zaloŽení budoucí stavby na odběr
podzemní vody zvrtů pro ZTC-3 (EMSA ekologické sluŽby, spol. s r.o., 20L8)
2 5. Doplněk č. 2 k aktualizaci hydrogeologického posouzení vlivu zaloŽení budoucí stavby na odběr
podzemnĺ vody zvrtů pro ZTC-3 (EMSA ekologické služby, spol. s r.o., 20L8)
26. Přílohy k Doplňku č. 2 k aktualizaci hydrogeologického posouzení vlivu za|oŹeni budoucí stavby na
odběr podzemní vody zvrtů pro ZTC-3 (C-ENG s.r.o., 2018)
Ż7. Zápis z jednání - Schůzka k problematice vrtů v lokalitě Praha - Smíchov
28. Vyjádření k stavbě administrativní budovy Praha Smíchov 1ČHnĺÚ, 2018)
29. Praha 5 - Smíchov, pozemĘ IDS, inŽenýrskogeologický průzkum (4G consite s.r.o., 2016)
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3.

Skutečnosti vyplývaiíci zpředložených podkladů

Předmětný jímacísystém byl vybudován na konci 80. let minulého století v rámci výstavby trasy metra lll B
scílem zajistit zdroj podzemní vody strvalou vydatností 70 lls pro ZTC3. Zahrnuje skupinu hydrogeologických
objektů uzpůsobených kjímání podzemní vody ze štěrkopískových teras řeky Vltavy, jímacíštolu vordovických
břĺdlicích a gravitační přivaděč, který odvádí jímanou podzemní vodu do ZTc3' Kjímání podzemní vody bylo

realizováno 8 hydrogeologĺckých vrtů (JV-4, JV-s, JV-6, JV-g, JV-]"O, JV-11, JV-72 a JV-13), 4 jímacíhnízda (JV-7, JV14, JV-c a JV-E) a vstupní betonová šachta mezi jímacímivrty JV-l-]- a Jv-12. Vrty mají tlakově odolná zhlaví
ukončená cca 2 m pod úrovníterénu. Tyto objekty zastihly štěrkopískovésedimenty řeky Vltavy v celé jejich
mocnosti a jsou zaústěny do sběrné štoly. Jímacíschopnost systému byla posílena 3 horizontálními vrty vějířovitě
hloubenýmĺ v ordovických břidlicích z jižníhokonce štoly. Gravĺtačnípřivaděč o délce 1150 m (dle 1a) byl ražen
západním směrem úpadně k ZTc3 a současně sloužíjako horizontální vodojem o objemu 9530 m3' Technické

parametry jímacíhosystému jsou podrobně popsány v podkladových materiálech (14). Kolaudace systému
proběhla V roce 1995. V Rozhodnutí je uvedena celková délka skutečného provedení přivaděče 1262 m a ]'0 ks
realizovaných jímacíchvrtů, v pasportizaci gravitačníhopřivaděče (2o| L,z3 km a 8 jímacíchvrtů JV1JV5, JV6, JV8 a
JV10, přístupovéšachty (JV6), vrt JV9 není s přivaděčem propojen, a v odborném vyjádření znalce (ŻI| 1229,7 m.

Povolení k odběru podzemních vod pro potřebu provozu stavby lll B metra vydal dne 2z.21993 MHMP pod
číslemjednacím vÝs'-3l8ŻI9l92/švlD (3). Jednalo se o povolení odběru 100 l/s. V roce 2007 bylo na základě
žádosti Žadatele společnosti lnženýring dopravních staveb, a's. vydáno nové rozhodnutí k nakládání
s podzemnímivodami pro technické účeIyZTC3 na radikálně sníženýodběr na Q'., 2 l/s (8).
ochranná pásma nebyla dle předložených podkladů vyhlášena (pouze vymezena), jsou však zmíněna ve
zprávách Metroprojektu (12) a EKOSYSTEMU (L4, L6) a to jak oP 1., tak i 2 stupně (zasahuje i silnici Strakonická a
hlavní omezením v něm je zákaz výstavby s hlubokými základy zasahujícími do terasoých štěrkopísků).

-

byl společností4G consite proveden inŽenýrsko-geologiclcý průzkum za účelem
detailního zjištěnígeologicĘých poměrů (29) a úrovně hladiny podzemní vody ve vztahu k hloubce
V roce 2016

za|oźeni předpokládaných stavebních celků.
K problematice předpokládané výstavby byla zpracována řada odborných posudků, jejich doplňkťl a

oponentur (viz seznam)' jejichŽ

4.

ýsledĘ jsou využity v dalšíkapitole.

Závěry a stanovisko

Po prostudování předloŽené dokumentace lze konstatovat, Že stavební celĘ budou zalożeny
v nesaturované zóně nadloŽního izolátoru zvodnělých písčiýchštěrkri, coŽ vylučuje redukci jejich
mocnosti, sníženístaticĘch zásob podzemní vody nebo omezení průtočnostikolektoru. Hloubka za|oŹeĺi
je v celé ploše situována nad úrovníustálené hladiny podzemní vody, která je zde navíc pod stropním
izolátorem, kteý nebude při zakládání plošných základů porušen, napjatá. Veškeréinženýrskésítě budou
vedeny nad základovou spárou navrhovaných objektů, pod stropem podzemních podlaží'Plošnézáklady
budou za|ož.eny na vrtaných Železobetonoých pilotách o průměru I,Ż m vetknuých do skalního podloŽí,

pouŽité technologii předpoklad jejich negativního vlivu na jakost vody
v hydrogeologickém kolektoru. Stávající hydrogeologické poměry budou po realizaci pilot ovlivněny pouze
minimálně vlivem pilot, které budou v průlinovém štěrkovém kolektoru fungovat jako izolátor, kteý
přičemŽ není vzhledem

k
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akumulaci podzemní vody jako původníneovlivněná hydľogeologická struktura. Lze
konstatovat, ž.e zhlediska celé lokality dojde při reďizaci pilotového zaloŽení k redukci stánjícího
průtočnéhomateńáJupodobjekty1aŽ3 maximálně o 3,5%,coŽznamenápnkticĘnuloývlivna jímací
neumoŽní transport

a

schopnost vrtů gÍavitačníhopfivaděče.

Většínegativní vliv můŽe mít přirozená kolmatace ýstroje a obsypu jímacích vrtů, s níŽ se

v předloŽených materiálech vůbec nepočítá. Z tohoto důvodu doporučujeme při rekonstrukci zhlaví vrtů

zváŹitjeho úpravu tak, aby byla zachována moŽnost regenerace vrtů při poklesu jejich vydatnosti vlivem
kolmatace.
Jak vyplývá z předchozího textu, ochÍanná pásma jímacíchvrtů byla sice několikrát navrŽena, nikdy
však nedošlo k jejich vyhlášení. V podkladových materiálech jsou několikrát zmíněna, konkretizována jsou

vZávěrečné zprávě _ Návrh ochranných pásem jímacích vrtů vodního přivaděče pro ZrC o'9). Vtéto
zprávě je konstatováno, Že ochranné pásmo nemohlo být stanoveno vzhledem ke skutečnosti, Že se jedná o

vnlŽiđpodzemní vody pÍo technické účelyzabezpečovacího technického centra

v k.ú. Rađlicea nejedná se

o zásobování pitnou vodou. Pokud majitel poŹádá dle zákonných podmínek o překvalifikaci zdroje na zdroj

pitné vody za splnění všech zákonem daných limitních parametrů, bylo by potřebné stanovit a vyhlásit oľ
L. Stupně, pro tento zdroj pitné vody. V předmětné zprávě (19) je navrŽeno ochranné pásmo 1. Stupně jako

souvislé územív bezprostředním okolí linie hydrogeologicĘch objektů zapojených do systému jímání
(vrty|V-L, Jv-z,Jv-3,Iv-4,Jv-5,Jv-7,Iv-8, JV-10 a vstupní šachty) s cílem zabezpečit bezprostřední ochranu
v místě odběru před moŽností negativního ovlivnění nebo ohroŽení vodního zdroje. ochranné pásmo L.

Stupně bude současně plnit i ochrannou funkci proti negativním zásahům do nejbliŽšího okolí
hydrogeologiclcých objektů a proti jejich poškození nebo znečištěnív nich obsažené podzemní vody. Je
vymezeno v rámci parcel 66914 a 66813 k.ú. Smíchov do vzdálenosti 6-7 m od osy jímacíchobjektů
s ohledem na skutečnost, Že by v případě dodrŽení vzdálenosti 10 m zasahovalo do veřejné komunikace
Strakonická a je tudížv této části zastavěno. Pro účelyfyzické ochÍany jímacích objektů dle našeho názoru
takto rrymezené oP l.stupně postačuje. Budoucí komplex staveb bude umístěn vně navrŽeného oP

1.

stupně.
Ke zlepšenístávající situace je navrŽena rekonstrukce zhlaví jímacích vrtů tak, aby nedocházelo ke

vsaku povrchoých a sráŽkových vod do šachet, nebo podél rnýstroje vrtů. Pro kontrolu jakosti vody je
navrŽena frekvence kontrol ochranného pásma a manipulačních šachet jímacích vrtů a monitoring jakosti
vodního zdroje. ochranné pásmo 2. Stupně navrhuje zpracovatel zprávy (L9) nestanovovat z následujících
důvodů:
a

o

Štěrkopískovýkvartérní kolektoľ tvoří horninové prostředí v prostoru různorodé městské zástavby
zahrnující i frekventované pozemní komunikace, nemovitosti a areály související s provozováním
lehkého průmyslu, coŽ znamená nemožnost zajištěnífunkčníhooP 2. Stupně.
Absencí oP 2. Stupně nebude nijak omezeno stávajícívyuŽívání vodního díla dle platného
vodohospodářského povolení (8).

Podzemní vody čerpaná z jímacíhosystému je dlouhodobě relativně dobré kvality' coŽ svědčío dobľé

izolačníschopnosti nadloŽních písčiýchjílů.Bakteriologické znečištěnímůžebýt dáno i hydraulickou
spojitostí s povrchovou vodou ve Vltavě.
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Plánovanou ýsavbou můžepaÍadoxně dojít ke zlepšenístávajících podmínek ochrany vodního zdroje,
kđydojde vzhledem k překrytí části zájmového územízákladovou deskou k eliminaci vsaku přĺpadných

kontaminovaných povrchoých vod do kvartérního kolektoru, kteý je dotován převáŽně infiltrací vody
z řeĘ Vltavy. Vydatnost jímacíhosystému bude absencí dotace sráŽkových vod ovlivněna pouze
minimálně. Pozitivní skutečnostímůŽe být i zrušení někteých stávajících ,,nebezpečných" pÍovozoven a
vybudování noých kanalizačníchpřípojek.

V Praze, dneŻ3.7.ŻoÍ8

Vypracoval: Mgr. Ivo Černý

VoDNí zonoJr,
''ĺ!1'lT,' ;lT!ľ'' "
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