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Ve věci: Záměru Obchodního domu Kaufland Troja – PHA1066 
 

 
Vážená paní Cibulková, 
 

jako spoluvlastník sousedních nemovitostí, pozemků 1305/18, 1305/20, 1306/31, 1306/32, 
1306/41, 1306/42 a 1306/43 v k.ú. Troja, v rámci nařízeného zjišťovacího řízení podle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci záměru Obchodního domu Kaufland Troja, zasílám své vyjádření z hlediska 

mých oprávněných zájmů. 
 
S ohledem na správní řád stanovující pravidla pro počítání lhůt v ustanovení § 40, kde 

připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 
příští pracovní den, tedy v tomto případě úterý 3.4.2018, je toto vyjádření včasné. 

 
Rovněž já, stejně jako tisíce obyvatel Troja a Bohnice, zásadně odmítám umístění rušného 
Obchodního domu pro společnost Kaufland ČR v.o.s. v těsném sousedství přírodního parku 

Draháň-Troja (40 metrů), naproti připravovanému architektonickému konceptu hlavního 
vstupu Botanické zahrady (60 metrů), a před okny (od 20 metrů) cca.800 bytů v klidové 

okrajové části sídliště.  
 

Veškeré aktivity v rámci ochrany životního prostředí a městské zeleně děláme z přesvědčení, 
že je třeba důsledně chránit okolní ojedinělou přírodu Trojské kotliny, kterou ročně navštíví 
přes 2.000 000 návštěvníků v rámci edukativních, relaxačních, a volnočasových aktivit. 

Z toho pohledu, oproti zbytnému hypermarketu – který odmítá 96 % obyvatel, si především 
okolní životní prostředí zaslouží naši ochranu, tak jako se stalo v roce 2017 v případě 

zachráněného Trojského lesa za pomoci 8.500 obyvatel a plné podpory zastupitelů a radních 
hl. města Prahy. 

 
Rád bych proto věřil, že Váš odbor jako stěžejní instituce v otázce ochrany životního 
prostředí v hl. m. Praze, vykonává roli svěřenou svědomitě a profesně tak, aby prioritou 

Vašeho závěrečného rozhodnutí bylo v souladu s Vaším posláním, které máte uvedeno 
v názvu, tedy skutečně chránit přírodu a zdraví obyvatel Prahy. 

 
Výše uvedené přání je však poněkud v rozporu s tím, že jako úředníci vycházíte pouze z 
předepsaných platných legislativních, stavební a jiných norem. A tak, s případným 

přihlédnutím na nesouhlas místních samospráv a dalších institucí, Vaši kolegové činí svá 
rozhodnutí především na základě dodaných účelových podkladů a slibů od investorů – 

v tomto případě společnosti JTH Trend s.r.o.  



Pouze kontrolují, zda dodané podklady obsahují a splňují všechny předepsané náležitosti a 

normy, bez znalosti místního prostředí, bez znalosti dlouhodobého působení podlimitních 
hodnot chemického koktejlu na zdraví a přírodu, bez ohledu na ucelenou urbanisticko-

architektonickou koncepci celé lokality, nebo na tolik oceňovanou kvalitu bydlení a čistého 
životního prostředí. 

 
Nebudeme si zastírat, že cílem studií připravených kolektivy odborníků, které velmi štědře 
platí investor, není ochrana životního prostředí nebo zdraví místních obyvatel, nýbrž potřeba 

získat stavební povolení a případnou další zakázku pro atelier. Proto vycházejí z podlimitních 
základních dat, aby se vešli do zákonných limitů, opravdové negativní věci nerozebírají nebo 

rizika korigují nic neříkající frází typu: „s ohledem na záměr spíše nepředpokládáme 
výraznější zhoršení vlivu na okolí“. Z tohoto pohledu je zřejmě, že investor úřadům 

nepředloží takové studie, které by dokládaly opak a ohrozili jeho investici v řádu 200 - 
380.000.000 Kč. 
 

 
Na základě níže doložených objektivních, nezpochybnitelných a zásadních nedostatků, bych 
rád zpochybnil v celém rozsahu Oznámení záměru Obchodního domu Kaufland Troja 

zpracované společností ATEM s.r.o. pro zadavatele JTH Trend s.r.o., a požadoval s ohledem 
na významný negativní vliv záměru na zdraví obyvatel i okolní životní prostředí, nařízení 

posuzování projektu dle EIA. 

 

 
1.) DOPRAVA 

 
Dopravně inženýrskou studie vypracovaná Atelierem PROMIKA s.r.o. v listopadu 2016 
předložená investorem v oznámení, nezohledňuje aktuální ani očekávaný budoucí 

stav individuální a hromadné dopravy v ulici K Pazderkám z následujících důvodů: 
 

i) Jednodenní směrový dopravní průzkum byl proveden v září 2016, a nereflektuje 
tak od 10. března 2017 pro tranzitní dopravu zjednosměrnění v ulici Trojská – ta 

je jednou ze tří spojnic mezi severním sídlištěm a tunelovým komplexem Blanka. 
Jejím uzavřením došlo k okamžitému nárůstu automobilové dopravy na dvou 
zbývajících trasách, tedy i kolem plánovaného dopravního vyústění dopravní 

obslužnosti Obchodního domu Kaufland. Tato nová zásadní skutečnost nebyla do 
studie zahrnuta. 

 
ii) Kapacitní posouzení bylo zpracováno pro neřízenou křižovatku K Pazderkám x 

Lodžská. Ta však bude osazena světelnou signalizací, popřípadě závorou 
dávkující vjezd do oblasti Troje na základě dohody z října 2017 mezi náměstkem 
primátorem Dolínkem, a zástupci radnic MČ Troja, MČ Praha 7, MČ Praha 8 vč. 

odboru dopravy Praha 7. Tato nová zásadní skutečnost nebyla do studie zahrnuta. 
 

iii) Studie Atelieru PROMIKA v místě napojení obslužné komunikace z OD Kaufland 

Troja do ulici K Pazderkám nezohledňuje plánovanou TRAM trať, kterou hl. 
m. Praha, v rámci rozvoje a koncepce propojení Prahy 6 s Prahou 8, zahrnula do 

Metropolitního plánu. 
 



iv) Výsledky měření Atelieru PROMIKA v rámci kapacitního posouzení neřízené 

křižovatky K Pazderkám x vjezd k Botanické zahradě, počítají s aktuálním stavem 
nebo minimálním nárůstem, který vyhodnotili jako kapacitně vyhovující – neberou 

však v potaz plánovanou výstavbu moderního hlavního vstupního 
areálu Botanické zahrady s velkokapacitním parkovištěm. 

 
Ve zpracované Oznámení záměru podaném na Odbor posuzování vlivů HMP ze 
dne 28.2.2018, se na straně č.9 účelově uvádí: „V okolí místa výstavby nejsou 

plánovány žádné záměry, s nimiž by se mohla výstavba obchodního domu 
významně kumulovat. Jižně od záměru byla plánována výstavba areálu s 

klubovnou, ekologickým centrem a rozhlednou, jejíž součástí mělo být parkoviště. 
Podle aktuálních informací není s výstavbou tohoto areálu již dále uvažováno.“ 

 

Rádi bych podotkl, že už prosinci 2017 vedení Botanické zahrady společně s radní 
hl. m. Prahy RNDr. Janou Plamínkovou, představili vítěze architektonické soutěže 

na projekt výstavby nového vstupního areálu s velkokapacitním parkovištěm 
v hodnotě 300.000 000 Kč, který bude obsahovat restauraci, přednášecí sály, 
skleníky a zázemí pro zaměstnance. Cílem je z kapacitně přetížené Troje převést 

na severní stranu z Bohnic individuální automobilovou dopravu návštěvníků, a 
využít zároveň i nejrychlejší autobusové linky č.144 v Praze s kyvadlovým 

spojením na metro C Kobylisy. 
 

v) V rámci zajištění plynulosti veřejné dopravy na sídliště Bohnice lze do budoucna 
výhledově očekávat, že ze stávajících 2 pruhů, jeden (pravý) bude vyhrazen pro 
MHD. Proto je nekoncepční zabrat jej jako odbočovací pruh do soukromého areálu 

Obchodního domu Kaufland Troja. 
 

vi) V souvislosti s diskutovanými variantami tzv. Severního okruhu Prahy, se objevují 
a diskutují návrhy vybudování "malého" mostu přes Vltavu, který by propojil Prahu 
6 a Prahu 8 s kapacitou 12 tisíci aut + TRAM tangentou s napojením právě na 

stávající čtyřproudou komunikaci K Pazderkám jako vnitřního "malého" okruhu. 
Efekt hrdla láhve v místě vyústění obslužné komunikace z OD Kaufland by v tomto 

místě ještě více zesílil. 
 

vii) Prakticky není možné, bez zvýšeného rizika z navrženého dopravního řešení 

„nebezpečné“ všesměrové křižovatky, odjet bez překážek od Kauflandu směrem 
do Kobylis. Řidiči se buď budou muset vracet severně přes celé sídliště Bohnice, 

nebo se otočit na křižovatce u Polikliniky Mazurská, kde uvedená křižovatka je již 
nyní přetížená z důvodu sousedního OC Krakov.  

 

viii) S ohledem na nedostatečné dispoziční řešení neřízené křižovatky K Pazderkám x 
Kaufland x Botanická a úzké serpentiny do Troje bez možnosti se někde otočit, 
vychází že veškeré 48t kamiony zásobování musejí zpět projíždět přes 

trasu K Pazderkám – Lodžská – Čimická. Toto řešení přinese zvýšení hluku, 
dopravy a nebezpečných kolizních střetů v oblasti hlavních tras celého sídliště 

Bohnice a je neakceptovatelné!  
 

 

 



ix) Atelier PROMIKA přiložil v rámci přílohy v DIP vyžádanou odpověď z IPRu pod č. 

j. 10980/16, kde ředitel sekce krajiny a infrastruktury uvádí, že: „objednavatelem 
udávaná hodnota 1.700 vozidel / den, se v porovnání s obdobnými 

záměry nachází na spodní hranici očekávané obrátkovosti, avšak 
vzhledem k nezanedbatelné saturaci řešeného území komerčními aktivitami jí lze 

akceptovat“ S ohledem na připravované zatížení oblasti s novým hlavním vstupem 
BZ a očekávanou návštěvností 600.000, nelze s uvedeným tvrzením souhlasit.  

 

Rovněž za předpokladu, že lze předpokládat vyšší počet automobilů, než je 
investorem ve studii uváděných 1.700 + 15 / den, je třeba v rámci výpočtů zátěže 
hluku, prachu i emisí z automobilové dopravy v místě kalkulovat s vyššími 

hodnotami, než bylo učiněno. V opačném případě uvedené hodnoty dle všeho 
neodpovídají budoucímu zatížení oblasti a vlivu na okolí. 

 

x) Rovněž v odpovědi IPRu pod č. j. 10980/16 z roku 2016 je uvedeno, že podle 
sbíraných údajů TSK-UDI v rozmezí 1995-2016, z kterých Atelier PROMIKA 

vycházel, lze konstatovat, že: „z hlediska vývoje automobilové dopravy v Praze je 
v posledních letech vidět stagnace nebo pokles“. Plošně to nevylučujeme, i když 

dnešní stav tomu neodpovídá – nicméně v oblasti MČ Troja a MČ Praha 8, zejména 
ulic Povltavské a V Holešovičkách, došlo ke skokovému a neočekávanému nárůstu 
tranzitní dopravy, a přivedení ještě více automobilů do celé oblasti. Proto na tuto 

skutečnost upozorňujeme, aby nebyla použita jako jeden z argumentů na stranu 
investora.  

 

xi) Dopravní model byl vypracován na základě výsledků vyhodnocení řady speciálních 
dopravních a dopravně-sociologických průzkumů provedených v letech 1995 - 

2016 a se zapracováním vstupních demografických údajů jako je rozmístění 
obyvatel, pracovních příležitostí a dalších aktivit jako obchody, úřady, kulturní a 

sportovní zařízení atd. 
 

- s ohledem na otevření tunelového komplexu Blanka v září 2015 s následným 

4měsíčním zkušebním provozem, a několikaletým testovacím provozem – 
uvedená data do roku 2016 nezahrnují dostatek výsledků, stejně tak ani v té 

době nepředpokládaný skokový nárůst vč. natáhnutí další individuální tranzitní 
dopravy z Blanky do oblasti MČ Troja a MČ Praha 8, který v roce 2017 a 2018 
nastal. Tudíž veškeré výpočty z takto nastaveného modelu byly v době 

zpracování studie podhodnocené a neodpovídají dnešnímu ani budoucímu 
stavu. 

 
- Dopravní model, a tudíž ani studie DIP nereflektují zásadní a velmi stěžejní 

skutečnost – výstavbu nové budovy komplexu hlavního vstupu Botanické 
zahrady s velkokapacitním parkovištěm a očekávanou návštěvností 600.000 
osob/rok. Proto se nelze ztotožnit s tvrzením investora že: „nárůst dopravy 

vlivem rozvoje území je zohledněn v dopravních podkladech jako náplň území 
v souladu s územním plánem“. 

 
 



 
 

xii) Zpracovaná a předložená dopravně inženýrská studie Obchodního domu Kaufland 

Troja v rámci zjišťovacího řízení posuzování vlivů stavby na životní prostředí, 
nesplňuje dále následující:  

 

- výpočty výhledového stavu jsou neplatné 
- navržené dopravní řešení investorem v rámci neřízené křižovatky 

K Pazderkám x Kaufland x Botanická zahrada není realizovatelné s ohledem 

na dispoziční řešení, nový hlavní vstup Botanické zahrady, úzký dělící pás 
nebo TRAM tangentu 

- výpočty intenzity neodpovídají očekávanému budoucímu zatížení oblasti po 
kumulaci vozidel, tedy návštěvníků BZ a nakupujících v OD Kaufland – za 

předpokladu realizace obou záměrů 
- přiznané dopravním zatížením 1.230 000 průjezdů aut přes ZMK za rok je na 

spodní hranici a lze očekávat spíše vyšší což není nikde zohledněno 

- grafikony křižovatkových pohybů neodpovídají skutečnosti a jsou 
podhodnocené 

- s ohledu na nový komplex hlavního vstupu do Botanické zahrady lze 
očekávat kratší intervaly MHD a vyšší intenzitu individuální dopravy během 
víkendu, než je ve studii uvedeno 

 



Z výše popsaného vyplývá, že dopravní napojení záměru Obchodního domu Kaufland Troji 

je v rozporu s odst. 1) § 23 vyhlášky 501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na 
využívání území.  

 
Odst. 1) § 23 zní: "Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, 

provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb 
a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích 15). Podle 
druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, 

parkování a přístup požární techniky."  
 

Dopravně inženýrská studie k záměru OD Kaufland Troja obsahuje takové 
množství zásadních nedostatků, že jí v rámci zjišťovacího řízení posuzovaní vlivů 

v současném stavu nelze akceptovat! 
 
Na tuto studii P01 DIP přímo navazují studie: P02 rozptylová, P03 hluková a P04 

vlivů na zdraví. S ohledem na zásadní nedostatky v P01 jsou investorem 
prezentované hodnoty po realizaci záměru OD Kaufland Troja v otázce hluku, 

výpočtu imisí, suspendovaných částic i jejich vlivu na zdraví místních obyvatel i 
životní prostředí, podhodnocené nebo nezahrnují veškeré budoucí vlivy v oblasti, 

a i tyto studie by měly být upraveny. 

 
 

2.) ZELEŇ 

Záměr by měl být v umístěn v klidové oblasti sídliště Bohnice, která volně navazuje na 

sousední přírodní park Draháň-Troja a venkovní expozice Botanické zahrady Praha. To je 
v rozporu s urbanisticko-architektonickým návrhem arch. Havránka v rámci uceleného 

projektu Severního města, kde je patrný souvislý nepřerušený ZMK pás podél silnice 
K Pazderkám záměrně veden jako bezpečná a klidová zóna bez protínajících komunikací.  

 

 
 



Rovněž dle vyjádření všech dotčených institucí a 96 % obyvatel z okolních 1.100 bytových 

jednotek – uvedené místo není vhodné k umístění rušného hypermarketu Kaufland, 
jak se nám snaží investor v rámci předložených studií dokázat. 

 
Zastavěná plocha v podzemní části 1 PP  objektu obchodního domu, s 239 

parkovacími místy (o 48 více, než povolují PSP na základě udělené výjimky stavebním 
úřadem MČ Praha 8), zasahuje do nezastavitelné funkční plochy ZMK, což je 
v zásadním rozporu s regulativy platného Územního plánu. Z tohoto pohledu je naprosto 

neakceptovatelné povolení záměru OD Kaufland Troja v takto navržené podobě. 
 

Požadovaný koeficient zeleně je investorem uměle navýšen započtením vzrostlé 
zeleně na parcele č. 1285/13 v majetku h. města Prahy, což je rovněž neakceptovatelné! 

 
Udělenou výjimkou stavební úřad rovněž předznamenal ještě větší úbytek zeleně 
v oblasti oproti situaci, kdy by stavba byla v souladu s PSP. Zvýšení počtu parkovacích míst 

na 239 vyvolává mimo jiné potřebu rozšíření zastavěné plochy plánovaného objektu v jeho 
podzemní části mimo zastavěný půdorys nadzemní části budovy. Proto udělenou výjimku 

v plném rozsahu rozporujeme! Negativní dopady na životní prostředí udělením výjimky z 
PSP spočívají především v: 

 
i.) likvidaci většího rozsahu stávající vzrostlé zeleně 
ii.) znemožnění budoucí úpravy terénu nad podzemními garážemi osázením zeleně v 

podobě vzrostlých stromů 
iii.) zvýšeném ohrožení obyvatel – zejména, dětí, seniorů i cyklistů, využívajících cest v 

ochranném pásu zeleně kapacitním automobilovým provozem přetínajícím pás zeleně i 
stávající komunikace 
iv.) potlačení ochranné funkce pásu zeleně před dopady automobilového provozu na 

místní obyvatele, chodce a cyklisty 
v.) zhoršení kvality ovzduší v důsledku zvýšeného množství výfukových zplodin a prachu 

vi.) produkovaného vyšším počtem zajíždějících a parkujících vozidel, stejně jako ve studii 
vii.) přiznaným dopravním přitíženým v oblasti vyvolané zvýšeným automobilovým 

provozem 
viii.) tom, že koncentrované výfukové zplodiny z prostor rozsáhlého podzemního 
parkoviště budou bez vyčištění vzduchotechnickým systémem vyfukovány přímo pod okna 

bytových domů 
ix.) vytvoření nepřekročitelné překážky ve spojení obytných části sídliště s plánovanými 

plochami rekreace a oddychu pro 33.000 obyvatel sídliště Bohnice. 
 

 
Dendrologický průzkum na předmětných parcelách je zpracován detailně, nicméně i zde je 
patrné použití účelových formulací: např. „nevábné kvality stromu“ nebo „Celková 
hodnota dřevin na pozemcích není příliš vysoká, navíc ani stanoviště jako takové nemá 
valnou hodnotu. Dřeviny jsou vzrostlé, mnoho z nich má však narušenou vitalitu nebo 
zhoršený zdravotní stav.“, s naprosto evidentním záměrem ovlivnit názor úředníků 
odboru, kteří bez znalosti místa posuzují vliv stavby na okolní životní prostředí tak, aby došlo 
k naplnění cíle zadavatele zakázky investora JTH Trend u ateliéru ATEM s.r.o., tedy výstavby 

Obchodního domu Kaufland Troja. 
 

 



V rámci záměru obchodního domu Kaufland Troja, plánuje investor odstranit 34 stromů 

s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí vyžadující povolení. Dále 
pak odstranit další desítky až stovky menších stromů a keřů, které v rámci souvislé zeleně 

na plochách ZMK a SV-H v podobě náletu rostou desítky let.  
 

Dále, na základě tzv. „vegetačních úprav“ plánuje odstranit část souvislého pásu izolační 
zeleně (200-300 cm širokého a 280 cm vysokého) v ochranném pásmu plochy ZMK 
v majetku města Prahy z místa rozhledového trojúhelníku příjezdové komunikace 

k parkovištím a zásobování, v místě zastávky BUS, a zbývající keře v pásu kolem obchodního 
domu (vysoké 280 cm nikoliv jak uvádí ve studii 190 cm) seřezat na výšku cca 120–150 cm 

a vytvarovat živý plot (užší nahoře, širší na bázi). 
 

V rámci náhrady zeleně je počítáno s výsadnou cca. 53 ks stromů, parkovými úpravami, tzv. 
„kultivací “ zeleného pásu Na Pazderce, pnoucími rostlinami v truhlících či drobnou zelení na 
části střechy. 

 
S ohledem, že dosud vzrostlý souvislý pás vegetační zeleně tvořil významnou ochrannou 

zvukovou, prachovou i estetickou hodnotu celé oblasti pro obyvatele nejen jednoho 
z největších bytových komplexů v ČR s 695 bytovými jednotkami v sousedství, domníváme 

se, že navrhovaná náhradní výsadba je naprosto nedostatečná a nekompenzuje 
dostatečně ztrátu zeleně, ani navazující negativní vlivy z rušného provozu OD 
Kaufland Troja zejména z: 

 
i) parkoviště v 1 PP svým umístěním v ZMK ploše neumožňuje do budoucna vzrůst 

vyšších stromů, což ostatně přiznává i investor ve studii, kde je v projektu 
počítáno nad podzemním betonovým objektem garáží pouze s vrstvou hlíny 
900mm + 200-300mm hliněného valu a výsadbou nižších stromů nebo keřů 

 
ii) umístění budovy OD Kaufland je projektováno na samou hranici severního 

pozemku směrem k severnímu bytovému komplexu Trojský vrch. V projektu není 
počítáno s žádnou výsadbou vzrostlé zeleně v severní části, která by významněji 

eliminovala negativní vlivy ze stacionárních zdrojů hluku, střešních 3x výdechů z 
garáží, nebo spalin se záložního zdroje dieselagregátu umístěných na stěnách a 
střeše objektu OD Kaufland Troja směrem k bytovému domu s 695 byty. Naopak 

investor kalkuluje se zelení cca. 5 platanů rostoucích na pozemku SVJ Trojský 
vrch. S ohledem, že budovu umístili na samou hranici pozemku směrem ke 

zmíněným stromům, do budoucna lze očekávat postoupnou jejich degradaci a 
zánik, z ohledu nedostatku prostoru pro přirozený růst koruny, stejně tak i 

zabetonování celé sousední plochy OD a odvodu veškerých dešťových srážek ze 
střechy objektu a chodníčků do retenční vsakovací nádrže o objemu 270 m3 
umístěné západně v jiné části pozemku. 

 

iii) Náhradní výsadba je plánována v nedostatečném počtu mezi rušnou páteřní 
čtyřproudovou komunikací K Pazderkám a budovou OD Kaufland Troja, s ohledem 

na fakt, že  
 

- vysazené stromy mají být díky podzemnímu parkovišti a vrstvě hlíny cca. 

1.100 mm pouze malého vzrůstu 
- není v zájmu vedení společnosti Kaufland, aby vzrostlá zeleň zakryla výhled 

směrem ze zastávky a silnice K Pazderkám na jejich provozovnu 



- odstraněním dosud nepřerušeného souvislého pásu izolační zeleně podél 

rušné komunikace a zastřižení zbytku dojde k trvalé a nepřípustné degradaci 
funkce izolační zeleně ZMK v majetku města Prahy 

- a tím i k zvýšení negativních vlivů na chodce využívající pěší souběžný 
chodník jak z emisí z dopravy z přilehlé páteřní komunikace K Pazderkám, 

tak nově i z očekávaného průjezdu 1.230 000 vozidel v rámci obslužné 
komunikace veden skrze plochu ZMK a chodník – který je hlavní pěší spojnicí 
mezi sídlištěm Bohnice s 33.000 obyvateli a Botanickou zahradou. Ta je 

denním místem odpočinku a relaxace, především pro maminky s malými 
dětmi, školky a seniory s pejsky v rámci tzv. zvýhodněných sousedských 

permanentek 
- umístěním výsadby náhradní zeleně do prostoru na západ směrem k Lodžské 

však nedojde k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, obyvatele tří 
sousedních bytových domů s cca 1.000 bytů ani návštěvníky Botanické 
zahrady z oblasti otevřeného zásobovacího dvora a rušné příjezdové 

obslužné komunikace na východní straně objektu 
 

V místě napojení příjezdové obslužné komunikace, jak bylo výše zmíněno, dojde 
k odstranění důležitého souvislého 3 m širokého pásu zeleně chránící obyvatel před vlivy 

rušné komunikace K Pazderkám, dále k odstranění vzrostlých stromů na pozemku ZMK. 
Místo toho zde bude po otevření provozu nejrušnější exponované místo celého záměru 
vlivem příjezdové obslužné komunikace k OD s ročním průjezdem 1.230 000 vozidel 

osobních a nákladních nad 3.5t, vybetonovaným prašným a hlučným zásobovacím dvorem 
s provozem 7-22:00, 2x nákladními rampami, 2x lisy s akustickým výkonem 95dB a 

velkoodběratelskou trafostanicí 1250kW s trvalou tónovou složkou. Budova Kauflandu je 
plánována více západním směrem, takže ani ona netvoří slibovanou hlukovou barierou 
v tomto exponovaném místě.  

 

 
 



Z výše v tuto chvíli popsaného a podloženého, tedy podhodnocených a neodpovídajících 

údajů ve studii Dopravně inženýrské, a tím i na ní navazující neplatné studie P02 rozptylové, 
P03 hlukové a P04 vlivů na zdraví, i za dalších uvedených zásadních nedostatků vedoucích 

při delším pobytu v takto exponované oblasti zasažené souborem negativních vlivů 
z provozu Obchodního domu k nárůstu zdravotních komplikací vč. opomíjených 

psychomatických poruch na zdraví místních obyvatel – rozporujeme v plném rozsahu 
vyjádření Hygienické stanice Hl. města Prahy pod. č. HSHMP 17996/2017, kde 
vedoucí odd. hygieny komunální na základě obdržené studie zástupci investora potvrdila, 

že: „předložený záměr nezhorší stávající životní podmínky obyvatel v dané lokalitě a nebude 
mít negativní dopad na veřejné zdraví.“  
 
Zároveň bych doporučil, aby z podobných vyjádření byl důsledně odstraněn jejich slogan: 

…STÁRAME SE SPOLEČNĚ S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ s ohledem na dosud popsané! 
 

 

 



Z výše uvedených studií investora jasně vyplývá, že největší zatížení oblasti bude v místě 

napojení na páteřní komunikací K Pazderkám odvádějící dopravu ze sídliště a obslužné 
silnice do/z podzemních garáží nebo k 2 rampám, a 3 bytovými domy v těsném okolí (již od 

20metrů od oken). Všechny tyto negativní vlivy má v celém prostoru eliminovat pouze 5x 
samostatně stojících menších stromů na pozemcích Hl. města Prahy nebo SVJ. 

 
S ohledem, že i na východní stranu investor umístil nakládací dvůr s příjezdovou cestou na 
samou hranici pozemku, do budoucna zde není prostor negativní vlivy ve studii přiznaného 

zvýšeného množství emisí, imisí, hluku, poletavého prachu, benzenu v místě kolem obslužné 
komunikace atd. ze strany investora, výrazně eliminovat ku prospěchu zdraví a pohody 

bydlení místních obyvatel. 
 

 
 
Je proto tragikomické, že odborníci s jejich nesporným vzděláním a potřebnou odborností, 

si vědomi všech negativních aspektů uvedeného záměru, avšak s ohledem vidiny zakázky, 
jsou ochotni napsat cokoliv, co pomůže soukromému investorovi získat potřebná povolení 
k realizaci záměru. Jedním z nich je použitá citace v podaném oznámení záměru na straně 

č. 58: „Na pozemku se vyskytuje náletová zeleň nevábné kvality, která vznikla díky 
ponechání pozemku ladem a není významným pozitivním prvkem krajinného rázu. V území 
pohledově dotčeném záměrem se nevyskytují přirozené ekosystémy.“ 
 

V tomto případě bych rád uvedené tvrzení opravil. Na uvedené ploše záměru se funkční 
ekosystém vyskytuje. Shodneme se, že osamělý strom není les, nedokáže vytvořit vyrovnané 
lokální klima, je vydán na milost a nemilost povětrnostním vlivům. Společně však stromy 

budují ekosystém, který zmírňuje extrémní vedro i mráz, ukládají spoustu vody a znatelně 
zvlhčují vzduch v okolí. V takovém prostředí jsou stromy chráněny a mohou žít velmi dlouho. 

Ale aby k tomu došlo, je třeba za každou cenu udržet společenství. Proto se stejné druhy 
navzájem podporují, vč. nemocných exemplářů a zásobují je živinami přes síť vzájemně 

propojených kořenů, dokud se jejich stav nezlepší.  
 
Tato již ověřená studie uznávaného Petra Wohllebena, je v rozporu s koncepcí investora 

výsadby náhradní zeleně v podobě solitérních – tedy převážné jednotlivých stromů 



umístěných na jižní a západní straně záměru Obchodního domu Kaufland Troja, které budou 

vystaveny zvýšeným imisím z nárůstu dopravy i povětrnostním vlivům na větrném místě. 
 

 
 
Zároveň v tuto chvíli nelze ověřit, že sliby investora budou opravdu naplněny 

v popsaném rozsahu, kde priorita celé studie je především získat souhlas Odboru ochrany 
přírody pro navazující řízení a získání stavebního povolení pro výstavbu hypermarketu – tyto 
odůvodněné obavy vyplývají i ze stavu zeleně vysazených stromů v roce 2003 v rámci 

otevření prodejny potravin LIDL v Bohnicích, který vlastní stejná skupina jako Kaufland ČR, 
tedy německá společnost Lidl & Schwarz-Grupe. 

 
Rovněž je ve studii opomíjen velmi zásadní fakt – vliv odlesnění velké části dosud zelené 

plochy předmětného území, včetně ploch ZMK, s ohledem na teplotní klima a vlhkost 
vzduchu v oblasti sousedící s bytovým domem s 695 byty. Odstraněním většiny vzrostlých 
dřevin (bezcenných možná finančně, nikoliv svou funkcí) a výstavbou 2 NP objektu o 

rozměrech 82x45x12,5m v tmavě šedé barvě, doplněné betonovým zásobovacím dvorem - 
dojde k výraznému zvýšení teploty v okolí záměru Obchodního domu Kaufland Troja, 

což je v přímém rozporu s odsouhlasenou koncepcí hl. m. Prahy a IPRu s cílem umisťovat 
do městské zástavby více zeleně, aby v období očekávaných stále vyšších letních veder, 

došlo alespoň k částečné eliminaci teplotních ostrovů v okolí a snížení teploty, v tomto 
případě sídlištní zástavby Bohnic. Proto požadujeme přehodnocení rozsahu 
oznámeného odstranění stromů na předmětných pozemcích investora i plochách ZMK 

v majetku města. 
 

Obyvatelé Trojského vrchu mají z převážné části byty na slunečně exponované jižní a 
západní strany. Proto naakumulované sluneční záření a žár za celý den přehřeje byt i plášť 
bytového domu, a teplo pak dlouho do noci sálá, a i přes otevřená okna je v místnostech 

kolem 30´C. S ohledem na záměr OD Kaufland s umístěnými 56zdroji 50-73dB 



hluku na objektu s tím, že 23 z nich poběží i v noci i permanentní provoz trafostanice 

s tónovou složkou, lze očekávat, že uvedené záměr se negativně projeví na kvalitě spánku 
a nemožnosti mít otevřená okna během spánku.  

 
 

Z tohoto pohledu celý návrh záměru neodpovídá územnímu plánování, ani 
oceňovanému urbanisticko-architektonickému pojetí uceleného sídliště Bohnice, 
a především nechrání tisíce místní obyvatel a rodin s malými dětmi, před 

negativním vlivem z přilehlé dopravy! Naopak svým provozem obchodní dům 
Kaufland Troja, ať už obslužným provozem nebo ze stacionárních zdrojů hluků 

zhorší současné vyhovující životní prostředí, vč. vchodu Botanické zahrady. 
Z tohoto důvodu nelze takto navrženou studii akceptovat a povolit její umístění 

do této lokality. 
 
 

 

3.) HLUK A DALŠÍ STUDIE 

 
S ohledem, že vstupní podklady k akustické studii i další vycházejí z podkladu dopravně 

inženýrské studie, která obsahuje velké množství zásadních nedostatků, nevhodného 
modelového výpočtu, nenaplněných očekávání s ohledem na pokles dopravy, opominutím 
zahrnutí nových plánovaných stěžejních dopravních a investičních záměrů v oblasti – jsou 

data ve zpracovaných studiích neaktuální a je třeba provést nové výpočty.  
 

Tuto skutečnost dokládá i zpracovatel studie společnost ATEM s.r.o. z března 2017 na straně 
č. 4 uvedené studie: „Výchozí dopravní zatížení silniční sítě bylo odvozeno z dostupných 
podkladů TSK hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že v Praze nedochází v 
posledních letech k nárůstu dopravy, jedná se o aktuální podklady, které je možné použít 
pro hodnocení hladin hluku“.  
 
Proto tímto žádám odd. posuzovaní vlivů stavby na životní prostředí hl. m. Prahy, aby vzalo 

tento nezpochybnitelný fakt v potaz, a vyžadovalo po investorovi JTH Trend s.r.o. doložení 
nových studií zahrnující skutečný stav zatížení oblasti a budoucí očekávaný v rámci všech 

významných potenciálních záměrů v oblasti plánované výstavby. 

 
Do obdržení aktualizovaných podkladů nemá smysl se více neplatnými studiemi 

zabývat.  
 

Zároveň tímto proto žádám, aby mi byla informace o přijetí nových studií P01 
DIP, P02 rozptylová, P03 hluková a P04 vlivů na zdraví, dána vědět poštou na 

níže uvedenou adresu, abych se k nim mohl v zákonné lhůtě, jako spoluvlastník 
sousedních parcel, vyjádřit. 
 

 

4.) OSTATNÍ 

 
V rámci záměru plánovaného záměru Obchodního domu Kaufland Troja dále nesouhlasím: 

- s umístěním otevřeného zásobovacího dvora do oblasti nejblíže ke 3x 
bytovým domům  



- vedení obslužné rušné komunikace k OD Kaufland Troja přes plochy ZMK 

- nalepení stavby na samou hranici na východní a severní část pozemku 
- s umístěním vlastní velkoodběratelské trafostanice 1250kW s trvalou tónovou 

složkou cca 20metrů pod okny SVJ Trojský vrch 
- s ohledem na plán vybudovat retenční vsakovací nádrž na parcele č. 1285/13 

k.ú.Troja v majetku města, což výrazně omezí případné budoucí využití 
parcely, aby MHP jako řádný hospodář formou věcného břemene požadovalo 
po investorovi z užívání pozemku odpovídající roční finanční plnění a 

pozemek nadále zůstal v majetku města, což bude stvrzeno zápisem do 
katastru v rámci omezení jeho využití.  

- aby na budově nebyly instalované osvětlené pylony výšky 9m s označením 
provozovny s ohledem na 40 metrů blízký přírodní park Draháň-Troja, 

kterým v těchto místech vede nadregionální biokoridor pro volný pohyb zvěře 
po pravém břehu Vltavy. Osvícením by měsících listopad–duben bez 
přítomného listí na dubovém porostu docházelo k nežádoucímu vlivu a osvitu 

zvěře 

- jak už bylo napsáno, rozporuji tvrzení na str. 9 oznámení, že: „V okolí místa 
výstavby nejsou plánovány žádné záměry, s nimiž by se mohla výstavba 
obchodního domu významně kumulovat.“ 

- aby bylo v rámci zjišťovacího řízení EIA bráno v potaz, že v době provozu 
záměru budou vznikat zejména odpady charakteru tuhých komunálních látek 
včetně (TKO nebezpečných složek) s vlivem na životní prostředí a zdraví 

obyvatel. Pěší chodník vede souběžně s otevřeným zásobovacím dvorem 
- v rámci dotazníkového průzkumu iniciativy Proti-plotu v cca 1 100 bytech 

v okolí, se 96 % obyvatel vyjádřilo, že nechtějí ani nepotřebují v oblasti další 
obchodní dům Kaufland Troja s ohledem na dostatečnou okolní 

infrastrukturu a dostatek obchodů  

 



 

Jen 176 m vedle od plánovaného záměru OD Kaufland Troja se nachází 3 NP Obchodní 
centrum OC Krakov, které bylo před 4 roky postaveno v místě původního 30let starého 

objektu služeb a obchodů v rámci projektu obslužnosti obyvatel sídliště Bohnice. Proto 
nepovažuji výstavbu dalšího zbytného rušného obchodního domu v této lokalitě za 

potřebnou.  
 
Výstavbou hypermarketu Kaufland s rušnou obslužnou komunikací (přes 1.230.000 průjezdů 

aut/rok) vedenou přes pás izolační zeleně ZMK v majetku města, je svým umístěním přímo 
naproti připravovanému hlavnímu vstupu do Botanické zahrady Troja popřením opakovaně 

vyhlašovaných principů ochrany životního prostředí a zásad trvale udržitelného rozvoje 
Prahy. 

 
*    *    * 

 

Krom zřejmého a objektivního negativního vlivu stavby hypermarketu na životní prostředí 

a zdraví obyvatel, je tady ještě druhý aspekt – sociologický. Negativní vliv hypermarketu 

na své okolí je zmapován studiemi a v praxi ověřen na mnoha místech světa.  

Proto rozporuji účelové tvrzení investora v oznámení záměru na str. 46, kde se 

uvádí: „ Provoz nebude pro okolí představovat negativní sociálně ekonomické 

vlivy“ . S ohledem, že tato záležitost nespadá přímo do Vaší kompetence, přidávám do 

kopie i Radní hl. města Prahy.   

Pokud obyvatelé nakupují u místních menších podnikatelů a živnostníků v oblasti kde bydlí, 

potkávají se denně stále ti samí lidé na malém prostoru, mizí bariery, postupně poznávají 

své sousedy, začnou se zdravit - usmívat, vyměňují si tipy a novinky, navazují sousedské 

vztahy, vznikají kulturní akce, kavárny.. Dochází k postupném oživování celé lokality. 

Pěkným příkladem je dnešní Karlín. 

Stejně tak dobrý obchodník, pokud chce uspět a udržet si spokojené místní klienty i jméno, 

investuje část prostředků zpět do obchodu, zvýšení kvality i okolí – celá oblast se začne 

měnit. Přibývá zeleně, opravených budov. Místo se stává atraktivním nejen pro návštěvu, 

ale už i pro bydlení. Stěhují se sem podobně smýšlející lidé s další energií a nápady. Oblast 

žije a prosperuje. 

Na opačné straně stojí studený hypermarket se svou agresivní politikou nejen ven, ale i v ně 

společnosti, kde vytváří permanentní stres na přetížené zaměstnance – pěkný dokument o 

lze najít v archivu ČT2.  

S ohledem na velké nákupy přijedete autem, narvete košík nadbytečnými věcmi, dovezenou 

zeleninou bez chuti.. , protrpíte frontu u pokladny, a letíte domů. Vše bez jediného slova. 

Nepoznáte tak své sousedy od Středočechů, přestanete se zajímat o to, co se děje za Vašimi 

dveřmi.  

Menší obchodníci v okolí nedokáží dlouhodobě konkurovat, neinvestují do obchodu, 

postupně zavírají. O prostory s ohledem na nedaleký hypermarket nikdo nemá zájem. 

Opuštěná a čím dál víc zanedbaná místa přitahují bezdomovce a narkomany. MČ nemájí vize 

ani finanční prostředky, jak uvedený stav změnit. Zvyšuje se kriminalita v lokalitě, rostou 

negativní dopady ze stále vyššího dopravního zatížení tranzitní dopravou. Rodiny s dětmi se 



začnou stěhovat pryč. Místo nich se do bytů stěhují cizinci z východu, kteří zde jen spí a nic 

je nezajímá. Celá oblast upadá! 

Čistý zisk z provozu nejde do oblasti, ve které se nachází hypermarket, nýbrž odchází do 
německé centrály. Tam je zajímají pouze čísla v excelové tabulce, efektivita a rychlost 

pokladních na pokladně, a detailní zmapování konkurence. Částky v řádu miliard investují 
do další expanze a na platy vrcholového managementu vč. bonusů za plnění plánu. 
 

Proto z výše popsaného, já Petr Kalla, bytem Hnězdenská 767/4a, 181 00 Praha 
8, zásadně nesouhlasím s umístěním a realizací obchodního domu Kaufland Troja 

do této dosud relativně klidné a ojedinělé lokality vyhledávané Pražany 
především pro její naučné, relaxační a volnočasové aktivity – nikoliv jako místo 

pro nakupování, kterých je v Praze již dostatek. 
 
 

 
Děkuji a zůstávám s pozdravem 

 
 

 
 
Petr Kalla 
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