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 Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. - Kompostárna Horní Lada  

 

 

EKORA s.r.o.___________________________________________________________________ 
Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4 
Tel./fax: +420 267 914 573, e-mail: ekora@ekora.cz 
 

5

 
 
SEZNAM  ZKRATEK 
 
AF  anaerobní fermentace  
BRKO  biologicky rozložitelný komunální odpad  
CHSK  chemická spotřeba kyslíku - dichromanem  
EP   Evropský parlament  
ERU   Energetický regulační úřad  
HMP  Hlavní město Praha  
IPR  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy  
MČ   městská část  
MHMP  Magistrát hlavního města Prahy  
MSD   mobilní sběrný dvůr  
NMK   nižší mastné kyseliny  
N-NH4   amoniakální dusík  
OS   organic solids, organická sušina  
OTE   operátor trhu s energií  
OZE  obnovitelné zdroje energie  
RD   rodinný dům  
SD   sběrný dvůr  
TS  total solids, sušina  
TSK   Technická správa komunikací  
ÚP  územní plán  
VHZ   vodohospodářsky zabezpečená (plocha)  
VOC  volatile organic karbon – těkavé organické látky  
VOK   velkoobjemový kontejner  
ZEVO  zařízení na energetické využití odpadů 
ŽP  životní prostředí 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

 

A.1. Obchodní firma 
 

Hlavní město Praha  
 
 

A.2. Identifikační číslo 
 
IČ: 00064581 

  
 
A.3. Sídlo 
 

Mariánské náměstí 2/2  
110 01 Praha 1  
 

 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 
 
Oprávněný zástupce: RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy, tel.: 236 00 4296 
 
 
 
B. ÚDAJE O  ZÁMĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení  
 
Název:   Kompostárna Horní Lada 
 
Zařazení záměru:  V případě předkládaného oznámení se jedná o záměr č. 56 ve 

smyslu přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., kategorie II 
v působnosti krajského úřadu - Zařízení k odstraňování nebo 
využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 
(2500 t/rok). 

 
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
 

Celková kapacita městské kompostárny (dále jen „záměr, zařízení nebo 
kompostárna“) je plánována v maximální výši 15.000 t bioodpadu za rok.  

K dispozici je vlastní kompostovací plocha s rozměry cca 40 x 80 m, tedy 
3.200 m2. Dozrávací plocha kompostu, kde již kompost leží bez překopání činí cca 
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1.200 m2. Dalších cca 1.515 m2 je nutné počítat na nutnou manipulaci a uskladnění 
materiálu na vstupu do zařízení.  
Vodohospodářsky zabezpečená plocha kompostárny tedy bude činit 4.715 m2. 
Pro zařízení je tak jako hlavní vstupní materiál uvažován rostlinný odpad z údržby 
městské zeleně a odděleně sbíraný BRKO rostlinného původu od obyvatel.  
 
 
B.I.3. Umístění záměru 
 

Tab. č. 1: Údaje o umístění záměru 
kraj: Hlavní město Praha   (NUTS3: CZ010) 
okres Praha   (LAU 1: CZ0100) 
obec: Praha 14 (LAU: MC 547361) 
katastrální území: Kyje kód k.ú.: 731226 
p.č.: 2668/1, 2669/1, 2670/1, 2670/12, 2670/13 
 

Záměrem je výstavba kompostárny v lokalitě bývalých venkovních skladů 
Horní Lada v Praze 14. Vlastní kompostovací plocha bude situována v sz. části 
pozemku 2668/1, k.ú. Kyje. Související objekty (skladovací plocha, hala) budou 
částečně umístěny na východní části pozemků parc. č. 2669/1 a 2670/12, příjezdová 
komunikace bude vedena po jižní hranici pozemků parc. č. 2670/1 a 2670/13. 

Všechny dotčené pozemky (2668/1, 2669/1, 2670/1, 2670/12, 2670/13, k.ú. 
Kyje) jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 

Pozemek parc. č. 2668/1 je zařazen jako ostatní plocha (způsob využití: jiná 
plocha), jedná se o v současné době nevyužívanou plochu porostlou náletovými 
dřevinami. Prostor bezprostředně navazuje na průmyslové areály v této části města 
(okolí ulice Průmyslová), resp. na zemědělsky obdělávané plochy při severní části 
pozemku.  

Pozemek parc. č. 2669/1 je zařazen jako ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace. 

Pozemek parc. č. 2670/12 je zařazen jako ostatní plocha (způsob využití: jiná 
plocha). 

Pozemek parc. č. 2670/1 je klasifikován jako orná půda (BPEJ 24814: 58 m2, 
BPEJ 22611: 73 798 m2, BPEJ 22 601: 65 m2, BPEJ 22614: 82 831 m2). 

Pozemek parc. č. 2670/13 je zařazen jako ostatní plocha (způsob využití: jiná 
plocha). 

 
Dopravní napojení záměru bude realizováno v souladu s platným územním 

plánem a na základě konzultací s IPR Praha a MČ Praha 14 nově navrženou 
komunikací vedoucí při severní hranici areálu východním směrem na ulici 
Nedokončenou, následně severním směrem po stávající ulici Nedokončené na ulici 
Objízdnou a po této komunikaci západním směrem na ulici Průmyslovou. Na základě 
požadavků ÚMČ Praha 14 se předpokládá realizace světelně řízené křižovatky 
Objízdná - Průmyslová a zřízení světelně řízeného přechodu „U Perlitu“ na ulici 
Průmyslové.  

 
Nejbližší obytnou zástavbou je prostor sídliště Praha 14 Hostavice cca 380 - 

470 m východně od záměru, který je od kompostárny oddělen areálem EUROVIA CS 
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a.s. Východně od ulice Nedokončená leží pás zahrádkářské kolonie Jahodnice, cca 
160 - 260 m východně od záměru.  

 
Lokalizace záměru je patrná z obr. č. 1 a 2 a přílohy č. 1 a 2. 

 
Obr. č. 1: Lokalizace záměru (zdroj: www.cuzk.cz) 
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Obr. č. 2: Lokalizace záměru na podkladu ortofotomapy (zdroj: www.mapy.cz) 

 
 

 
 Z hlediska územního plánu spadá pozemek pod plochy VN nerušící výroby a 
služby, západně od této plochy je vymezen koridor uvažované komunikace DU s 
pásem izolační zeleně IZ a zejména železniční vlečka DZ do areálu ZEVO. Do jz. 
cípu dotčeného pozemku částečně zasahuje plocha zeleně ZMK. Vlastní areál 
kompostárny bude situován v ploše VN, příjezdová obslužná komunikace bude 
lokalizována do plochy IZ (izolační zeleň), resp. DU (urbanisticky významné plochy a 
dopravní spojení). Na ploše DU bude umístěna mostová váha, tato bude s ohledem 
na splnění podmínek ÚP provedena jako mobilní. Oplocení areálu bude provedeno 
v plochách IZ a VN, přes koridor vymezený DU budou osazena pouze vjezdová vrata 
se sloupy umístěnými mimo tento pás v plochách IZ, resp. VN. 
 
 Detaily podmínek využití jednotlivých částí území dle platného ÚP:  
 
VN - plochy nerušící výroby a služeb  
Území sloužící pro umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu, včetně skladů a 
skladovacích ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru.  
Funkční využití: Služby, nerušící výroba, řemeslná výroba, plochy a zařízení pro 
skladování související s vymezeným funkčním využitím, dvory pro údržbu pozemních 
komunikací. Veterinární zařízení, zařízení záchranného bezpečnostního systému, 
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archivy a depozitáře, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 
prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení, parkoviště 
P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, 
sběrny surovin, sběrné dvory, manipulační plochy. Školy, školská a ostatní 
vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum (související s vymezeným funkčním 
využitím). Služební byty, ambulantní zdravotnická zařízení (pro uspokojení potřeb 
území vymezeného danou funkcí).  
Doplňkové funkční využití: Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní 
plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 
nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.  
Výjimečně přípustné funkční využití: Lakovny, klempírny, truhlárny, stavby pro 
zpracování plodin, sklady hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, 
kompostárny a zařízení k recyklaci odpadů, obchodní zařízení s celkovou plochou 
nepřevyšující 5 000 m2 prodejní plochy. 
 
 
DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení  
Plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a vybrané 
specifické plochy.  
Funkční využití: Náměstí, shromažďovací a pěší prostory. Obslužné a 
nemotoristické komunikace funkční skupiny C5 a D5, cyklistické stezky, pěší 
komunikace a prostory, lávky. Upravené zpevněné plochy podél vodních ploch, 
náplavky a tělesa hrází, snížená nábřeží.  
Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro 
obsluhu sportovní funkce vodních ploch, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení 
TV, nezbytná zařízení související s provozováním vodních ploch, zařízení přístavišť 
osobní lodní dopravy. Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. Parkovací a 
odstavné plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 
Zeleň (související s vymezeným funkčním využitím).  
Výjimečně přípustné funkční využití: Není stanoveno. 
 
 
IZ - izolační zeleň  
Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od 
jiných funkčních ploch.  
Funkční využití: Výsadby dřevin a travní porosty.  
Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké 
stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení 
technického vybavení.  
Výjimečně přípustné funkční využití: Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné 
plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro 
provoz PID, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení 
sloužící železničnímu provozu (to vše při zachování dominantního podílu zeleně na 
pozemku). Stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím). 
 
 
DZ - tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály  
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Plochy pro provoz železniční dopravy a pro terminály nákladní dopravy ve vazbě na 
železniční dopravu.  
Funkční využití: Plochy, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu včetně 
provozně-technologického zázemí, zařízení sloužící vlečkovému provozu mimo 
areály. Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. Stavby, plochy a zařízení pro 
skladování a deponování zboží a materiálu, území sloužící k překládání nákladů 
mezi různými druhy dopravy ve vazbě na železniční dopravu. Služební byty, klubová 
zařízení, obchodní zařízení, administrativní zařízení, služby (to vše související s 
vymezeným funkčním využitím).  
Doplňkové funkční využití: Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace 
účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného 
danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, parkovací a odstavné 
plochy.  
Výjimečně přípustné funkční využití: Komunikace vozidlové, parkoviště P+R, 
garáže, cyklistické stezky. Kulturní zařízení (pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí), malé sběrné dvory. 
 
 
ZMK - zeleň městská a krajinná  
Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území.  
Funkční využití: Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové 
porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), 
pobytové louky.  
Doplňkové funkční využití: Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská 
hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce 
vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a 
komunikace účelové. Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení 
potřeb území vymezeného danou funkcí).  
Výjimečně přípustné funkční využití: Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny. 
Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou 
funkcí). Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, 
stavby a zařízení pro provoz PID. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související 
s vymezeným funkčním využitím). 
 
Lokalizace záměru na výřezu z ÚP je znázorněno v následujícím obr. č. 3. 
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Obr.č. 3: Výřez územního plánu 

 
 
 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 

Záměrem oznamovatele je výstavba zařízení pro zpracování bioodpadů 
kompostováním s celkovou maximální kapacitou 15.000 t bioodpadů/rok. Pro 
zařízení je tak jako hlavní vstupní materiál uvažován rostlinný odpad z údržby 
městské zeleně, sběrných dvorů hl. m. Prahy, velkoobjemových kontejnerů určených 
pro sběr rostlinného BRKO a odděleně sbíraný BRKO od obyvatel odvozným 
způsobem. Sběr a doprava bioodpadů na kompostárnu bude zajišťována občany 
města, společnostmi zajišťujícími provoz městských sběrných dvorů, společnostmi 
zajišťujícími svoz komunálních odpadů na území Prahy, případně dalšími subjekty, 
které pro město zajišťují údržbu veřejných ploch zeleně. 

Z hlediska svozu odpadů je zájmovým územím území hlavního města Prahy a 
příměstské oblasti. Na území Prahy a uvažovaných sídelních oblastí je jednak 
prováděna intenzivní údržba veřejných ploch a městské zeleně a zároveň je 
postupně rozšiřován oddělený sběr bioodpadů od občanů – zejména v oblastech 
s převládající zástavbou RD. 

 
V zájmovém území a jeho okolí je dále řešeno několik záměrů, které jsou v 

tuto chvíli v rozporu s platným územním plánem. Prvním z nich je studie železniční 
vlečky do areálu ZEVO. Trasování vlečky je nejednoznačné, neboť se mezi sebou liší 
platný ÚP a novější podklady k technickému řešení vlečky předané IPR. Dle těchto 
podkladů zasahuje těleso vlečky na náspu do plochy vymezené na rozvoj 
kompostárny zásadněji a částečně blokuje přístup ve směru od ulice U Technoplynu. 
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V předaných podkladech k vlečce je ale plánováno přemostění za účelem 
„budoucího prodloužení“ ulice U Technoplynu, které by umožnilo zpřístupnit 
kompostárnu i z této strany. Toto přemostění ale nerespektuje trasování prodloužení 
ulice U Technoplynu dle platného ÚP.  

Zájmové území je rovněž částečně řešeno Studií limitů území „Volnočasový 
park Horní Lada“, prostora architekti, 2017, kterou zadala MČ Praha 14. Podle této 
studie by se v tomto prostoru měla nacházet zeleň lesoparku s tím, že v závěrech 
studie (oddíl IV – Závěry studie limitů) je uvedeno, že pro jižní část tohoto zájmového 
území je umístěna rezerva pro realizací městské kompostárny k využití rostlinného 
bioodpadu  

Na jednání s odborem dopravy MČ Praha 14 bylo v rámci zpracování Studie 
proveditelnosti Kompostárna Horní Lada sděleno, že se v širším zájmovém území 
(severně od kompostárny) uvažuje rovněž se stavbou stadionu klubu Slavia na 
pozemku parc. č. 2670/1 k.ú. Kyje.  

Dalším záměrem, který je v okolí zájmového území řešen, je připravovaná 
cyklostezka A24 Průmyslová - Jahodnice. V současnosti je zpracována 
majetkoprávní studie. 

V jižní části pozemku parc.č. 2668/1 eviduje hl. m. Praha záměr společnosti 
Eco Crystal s.r.o. na základě nájemní smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou výstavbu 
dekontaminační a recyklační plochy. 
 
 
B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. 
odmítnutí 
 

Předkládané oznámení záměru vychází ze zpracované a projednané „Studie 
proveditelnosti - kompostárna Horní Lada – II. etapa, Praha 14 (Bioprofit s.r.o., 
květen 2018). Tato studie řešila několik variant umístění a kapacity zařízení na 
zpracování bioodpadů v zájmovém území, s ohledem na stávající majetkoprávní 
vztahy a omezení daná územním plánem a požadavky MHMP a ÚMČ Praha 14 byla 
jako jediná přijatelná varianta vybrána varianta označovaná v rámci studie 
proveditelnosti jako A1, tzn. varianta kompostárny s kapacitou 15.000 t bioodpadů za 
rok, umístěná v severní části p.p.č. 2668/1, s dopravním napojením obslužnou 
komunikací vedoucí při severním okraji navrhovaného areálu východním směrem 
k ulici Nedokončené. 

Vybraná varianta umístění kompostárny (A1) svou konečnou podobou, tvarem 
a stanovenou kapacitou plně vyhovuje podmínkám platného územního plánu a je 
rovněž plně v souladu s návrhem nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy. 
Výsledkem je maximální kapacita zařízení v celkové výši 15.000 t s tím, že dopravní 
napojení je možné trasou „sever“. Tato trasa pak vyžaduje s ohledem na umístění v 
pásu IZ a DU dle platného ÚP souhlas příslušného odboru ÚP na MHMP.  

Dle stanoviska odboru dopravy MČ Prahy 14 je toto napojení možné 
prostřednictvím ulic Nedokončená a Objízdná za podmínky vybudování nové 
světelné křižovatky Objízdná – Průmyslová a navazující koordinace signalizačních 
světel na Průmyslové. 
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Ostatní varianty řešené v rámci Studie proveditelnosti kolidují s ÚP, resp. 
s dalšími záměry plánovanými v tomto území (např. dekontaminační plocha v jižní 
části pozemku parc. č. 2668/1). 

Variantou k předkládanému a posuzovanému řešení je tak pouze tzv. „nulová 
varianta“, tzn. nerealizace záměru. Toto řešení však není preferováno investorem, 
neboť v tomto případě nebude vhodným způsobem zajištěno využití biologicky 
rozložitelných odpadů produkovaných ve svozové oblasti. 
 

 
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně 
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě 
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání 
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a 
dalšími parametry 
 

 
Stavebně - technické a technologické řešení záměru 
 

Pro zpracování bioodpadů bude v rámci kompostárny Horní Lada využita 
technologie krechtového kompostování v pásových hromadách s aktivním 
provzdušněním pomocí kanálků instalovaných ve vodohospodářsky zabezpečené 
ploše, do kterých je vháněn/odsáván vzduch z centrálního technologického 
kontejneru napojeného na biofiltr. 

Z důvodu omezení výluhů a zápachu bude možné plochu kompostárny pro 
první 4 týdny procesu zakrýt lehkou plachtovou halou s odsáváním vnitřního prostoru 
na biofiltr. Aktivní řízená aerace optimalizuje průběh kompostování a zkracuje jeho 
dobu, překopávání udržuje strukturu materiálu v optimálním stavu a zabraňuje vzniku 
preferenčních cest provzdušnění apod. V prvních 4 týdnech procesu je možné 
provádět tzv. pasivní odsávání na biofiltr, které dle provozních zkušeností s touto 
technologií výrazně omezuje možnost vzniku zápachu. 

Překopávání kompostu bude zajišťováno traktorem neseným čelním 
překopávačem (např. TracTurn), resp. bočním překopávačem.  

Základním objektem areálu kompostárny Horní Lada bude vlastní 
kompostovací plocha s rozměry cca 40x80 m, tedy 3.200 m2.  

Pro uskladnění naváženého biologického materiálu na vstupu do zařízení a 
pro manipulaci s tímto materiálem je vyčleněna plocha o výměře 1.515 m2 (při 
východní hranici areálu kompostárny). 

Tato plocha o celkové výměře 4.715 m2 (3.200 m2 +1.515 m2) bude provedena 
jako vodohospodářsky zabezpečená. 

Další plochou vyčleněnou v rámci areálu kompostárny bude dozrávací plocha 
kompostu, kde již kompost leží bez překopání, výměra této plochy činí cca 1.200 m2. 
(plocha navazující východně na kompostovací plochu). 

Při severním okraji kompostárny se budou nacházet plochy pro finální 
separaci, sítování a skladování kompostu. Zastřešená část této plochy pro bude mít 
výměru 900 m2, otevřená část pak 480 m2.  

Další otevřená skladovací plocha kompostu bude činit 1350 m2 (při východní 
hranici areálu).  
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V severní části areálu bude dále zřízena manipulační plocha (1.275 m2) a 
odstavná plocha techniky (670 m2) s mycí plochou. 

V této části bude dále umístěn objekt administrativního, skladovacího a 
sociálního zázemí s jímkou na splaškové vody o kapacitě 5 m3. Toto zázemí bude 
řešeno v patrovém zděném objektu o půdorysných rozměrech 20 x 10 m se sedlovou 
střechou.  

Areál bude vybaven 18 m mostovou silniční váhou a mycí rampu s odvodem 
vod přes horkou vpusť a lapol do jímky dešťových vod. 

Pro zachycené dešťové vody bude v areálu vybudována záchytná jímka 
s minimálním kapacitou 185 m3, navrhována je jímka z armovaného betonu o objemu 
216 m3 (9 x 6 x 4 m). V jímce bude usazeno čerpadlo na zpětné vlhčení kompostu. 
Voda bude využívána i pro zkrápění kompostu. 

 
Kompostovací proces bude prováděn v běžných kompostovacích hromadách 

– krechtech. Maximální velikost krechtů je cca 5 m na šířku a 2,5 m na výšku při 
délce 80 m. Uvažuje se trojúhelníkový průřez krechtu s plochou 6,5 m2.  
 Na vodohospodářsky zabezpečenou plochu lze umístit celkem 8 
kompostovacích krechtů s celkovým max. objemem materiálu cca 4.160 m3 materiálu 
(2496 tun při objemové hmotnosti zakládky cca 0,6 t/m3). V podloží kompostárny 
bude umístěno celkem 8 provzdušňovacích kanálků napojených na 4 ventilátory pro 
negativní odsávání a 4 ventilátory pro vhánění vzduchu. Bude osazena ventilační 
stanice vzduchu s biofiltrem 70 m2 s předřazenou pračkou vzduchu 10.000 m3/hod. a 
chladícím ventilátorem.  

Překopávání bude realizováno bočním překopávačem s nutností přesunu 
hromady nebo mostovým překopávačem. Překopávání bude prováděno 1x týdně, u 
dozrávání pak 1x za 14 dní. 
 

Součástí areálu bude zděný objekt zázemí kompostárny o půdorysné ploše 
200 m2, který bude v přízemí obsahovat dílnu s garáží, vrátnici, sociální zázemí a 
sklady. V prvním patře bude umístěna dvojice kanceláří, laboratoř a prezentační 
místnost. Na střeše objektu budou umístěny fotovoltaické panely pro zajištění 
částečné energetické nezávislosti objektu. Vytápění bude zajištěno tepelným 
čerpadlem.  

Vedle objektu se nachází ještě odstavná plocha - parkoviště s mycí plochou, 
přímo navazující na areálové komunikace.  
 

Aktivní ochrana před zápachem bude řešena, kromě aktivní aerace/odsávání 
kompostovacích krechtů, např. systémem BiothysTM, kterou v ČR zastupuje 
společnost Regitas s.r.o. Jedná se o využití gelových sorbentů pachových látek v 
zásobnících, které jsou kombinovány s nadzemními ventilátory rozptylujícími sorbent 
nad pachově rizikovou částí (např. příjem odpadů apod.). Celý systém s názvem 
Smellmeister G36 pracuje s kontejnerem pro umístění zásobníku, čerpadla a řídící 
techniky a vysokootáčkovými ventilátory. 

 
Dále se předpokládá při sv. hranici kompostárny vysázení 5 m širokého pásu 

izolační zeleně tvořené kombinací vysokých stromů (např. topoly) s nižšími 
dřevinami. Tento pás bude proveden v délce cca 160 m při východní hranici areálu 
kompostárny na hranici s areálem EUROVIA CS a.s., pokračovat bude na severní 
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hranici areálu kompostárny za skladovací plochou s halou směrem k objektu obsluhy. 
Pás izolační zeleně obdobné skladby (kombinace vysokých stromů, např. topolů, s 
nižšími dřevinami) bude dále proveden při severním okraji obslužné komunikace 
v pásu izolační zeleně (IZ), délka tohoto pásu bude činit cca 380 m. Náhradní 
výsadba dřevin bude dále provedena v sz. cípu pozemku parc. č. 2668/1, sz. od 
areálu kompostárny, v ploše IZ (výměra této části bude činit cca 1 800 m2). 
 
 
Logistika a technologie zpracování bioodpadu 
 

   Materiál bude navážen vjezdem na kompostárnu obslužnou komunikací, za 
vjezdem do areálu bude osazena mostová váha (bude řešena jako mobilní ocelová 
nájezdová položená na komunikaci). Následně bude provedeno zvážení a 
zaevidování dodávky vstupního materiálu (zajistí zodpovědný pracovník obsluhy, 
který bude mít kancelář ve zděném objektu obsluhy).  

Následně bude materiál složen na manipulační ploše v příjmovém místě 
odpadů. Zde bude umístěn i mobilní drtič biomasy, na kterém bude možné vybrané 
materiály drtit a částečně homogenizovat. Připravený materiál bude meziskladován 
na manipulační ploše (ta bude ohraničena betonovými boxy) a po naskladnění 
dostatečného množství materiálu bude nakladačem formován nový kompostovací 
krecht. Ten bude vždy formován na první pozici směrem od manipulační plochy. Po 
zformování krechtu bude zapojen provzdušňovací systém, po dobu prvních 4 týdnů v 
odsávacím režimu. Při následném překopávání bude krecht vždy posunut na pozici 
vedle a pak vrácen zpět. Po proběhlém kompostování bude materiál překopávačem 
přesunut na dozrávací plochu, kde bude ponechán a následně přepraven do 
zastřešené části plochy, kde bude separován od kovů a tříděn na potřebné frakce, 
resp. zbaven inertu. Rozdělené frakce kompostu budou skladovány pod zastřešením 
či na volné ploše mezi mobilními betonovými boxy, hrubá frakce bude vracena do 
vsádky nebo odvezena ke spálení. Vytříděné inertní frakce (kameny) budou 
odstraňovány v souladu s platnou legislativou.  

Odvoz kompostu bude prováděn kamiony, z tohoto důvodu je kompostárna 
koncipována jako dokola objezdná. 

Plocha pro kompostování s aktivní aerací a vstupní manipulaci celkem 4.715 
m2 bude realizována jako vodohospodářsky zabezpečená. Plocha pro dozrávání 
kompostu 1.200 m2 bude řešena jako zpevněná.  

 
Celková kapacita kompostárny je plánována ve výši 15.000 t bioodpadu za rok 

v následujícím modelovém složení: 
 

 Množství 
(t) 

Sušina 
(%) 

Sušina 
(t) 

OS 
(%) 

OS 
(t) 

% N v 
sušině 

Obsah N 
(t) 

BRKO  14 000  25  3 500  85  2 975  2,1  73,5  
listí  0  40  0  80  0  1,5  0  
dřevo  1 000  60  600  95  570  0,1  0,6  
Celkem  15 000  4 100   3 545 1,80  74,1  

 
Základní provozní parametry: 

- objemová hmotnost:   0,6 t/m3 
- poměr C:N:     24:1 
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- účinnost odbourání organické sušiny: 60%,  
- výsledná vlhkost kompostu:  40% 
- množství výstupního kompostu:  3.300 t/rok 
 
Procesem řízeného kompostování s provzdušněním dojde k odbourání cca 60 

% organické sušiny. Je uvažováno s 40% vlhkostí výstupního kompostu. V průběhu 
kompostování je nutné zakládku zkrápět, zejména v letních měsících. Vhodné je mít 
v zařízení k dispozici i fólii pro zakrytí zakládek při dlouhotrvajících deštích. Teplota 
zakládky bude měřena wi-fi čidly. 

Po cca 70 dnech výrobního cyklu bude produkováno cca 3.300 tun hotového 
kompostu (cca 6 000 m3). Potřebná skladovací kapacita na ¼ roku je 1500 m3. 

Sběr a dopravu bioodpadů na kompostárnu bude zajišťovat společnost 
Pražské služby a.s., případně další subjekty.  

 
Obr. č. 4: Rozmístění objektů a ploch v rámci areálu kompostárny Horní Lada  
 

 
 
 
Demoliční práce nezbytné pro realizaci záměru 
 
 V rámci realizace záměru nevzniknou nároky na provádění demoličních prací. 
 
 
Vazba záměru na zákon o integrované prevenci 
 
 Záměr svým charakterem a kapacitou nespadá pod působnost zákona č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci. 
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 Z hlediska uvedeného zákona kompostárna spadá bod kategorii 5. Nakládání 
s odpady, bod 5.3.b) Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než 
nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a zahrnující nejméně 
jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod:  

1. biologická úprava, 
2. předúprava odpadu pro tepelné zpracování, 
3. úprava strusky a popela, 
4. úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických a 

elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí. 
 Je-li jedinou z použitých činností úpravy odpadu anaerobní digesce, činí 

prahová hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t za den. 
 

V případě navrhovaného zařízení se předpokládá maximální denní návoz a 
zpracování cca 60 t bioodpadů a odvoz cca 22 t hotového kompostu, což je méně 
než stanovená limitní hodnota 75 t/den. (Pozn. je potřeba zdůraznit, že v případě 
kalkulace množství bioodpadu se jedná o maximální hodnoty, kterých může být 
dosaženo až v průběhu druhého či třetího roku provozu kompostárny)  
 
 
Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a 
dalšími parametry 
 
 Dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, § 2, se nejlepšími 
dostupnými technikami (BAT) rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje 
technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou 
vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších 
závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, 
nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní 
prostředí jako celek, přičemž 
1.  technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení 

navrženo, vybudováno provozováno a vyřazováno z provozu; 
2.  dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím 

zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky 
přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli 
zařízení za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány 
nebo vyráběny v České republice; 

3.  nejlepšími se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí jako celku. 

 
 Závěry o nejlepších technikách pro obory a činnosti zahrnuté v příloze 1 
směrnice ES o IPPC jsou uvedeny v referenčních dokumentech o nejlepších 
dostupných technikách (BREF), které vydává a aktualizuje Společné výzkumné 
středisko při Evropské komisi. 
 
 Provoz Kompostárny Horní Lada představuje dle přílohy č. 3 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, způsob využívání odpadů dle kódu R 3 - Recyklace nebo 
zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně 
kompostování a dalších biologických transformačních procesů). 
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 Na provoz záměru se vztahuje BREF pro zpracování odpadu, konkrétně 
Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se 
stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu (oznámeno pod 
číslem C(2018) 5070). 
 
 S ohledem na charakter zařízení a rozsah nakládání s odpadem byly 
identifikovány následující související prvky BAT dle uvedeného referenčního 
dokumentu (nejsou uvažovány obecné techniky BAT, které se týkají organizace, 
komunikace a řízení). 
 
BAT 13. Nejlepší dostupnou technikou umožňující předcházení emisím pachových 
látek nebo, není-li to možné, jejich snižování, je použití jedné z níže uvedených 
technik nebo jejich kombinace. 

 
 
 

BAT 14. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet vzniku rozptýlených 
emisí do ovzduší, zejména prachu, organických sloučenin a pachových látek, 
případně jejich množství snížit, není-li možné jejich vzniku předejít, je použití vhodné 
kombinace níže uvedených technik. 
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BAT 18. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení vzniku hluku a vibrací 
nebo – není-li to možné – hluk a vibrace omezit, je použití některé z níže uvedených 
technik nebo jejich kombinace. 
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BAT 19. Nejlepší dostupnou technikou, umožňující optimalizovat spotřebu vody, 
snížit objem generovaných odpadních vod a vyloučit nebo – pokud to není 
proveditelné – snížit emise do půdy a vody, je použití vhodné kombinace níže 
uvedených technik. 
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Vyhodnocení souladu s uvedenými BAT 
 
BAT 13 

a) Minimalizace doby zdržení (Minimalizace doby zdržení (potenciálně) 
zapáchajícího odpadu v systémech ukládání nebo manipulace (např. v 
potrubí, nádržích, kontejnerech), zejména za anaerobních podmínek. Je-li to 
vhodné, přijímají se odpovídající opatření pro přejímku sezónních výkyvů 
množství odpadu). – bioodpad je bezprostředně po návozu zapracováván do 
kompostovacích zakládek, doba zdržení je minimalizována – splněno; 

b) Použití chemického čištění – prostor manipulačních ploch bude pravidelně 
čištěn – splněno. 

 
BAT 14 

a) Minimalizace počtu potenciálních zdrojů rozptýlených emisí 
-  upřednostnění využití gravitačního pohybu před použitím čerpadel – 

bioodpad bude sklápěn ze svozové techniky gravitačně – splněno; 
-  omezení výsypné výšky materiálu – splněno; 
-  omezení rychlosti přepravy – v celém areálu kompostárny bude omezena 

dopravní rychlost – splněno; 
c)  Předcházení korozi (vhodný výběr stavebních materiálů) – splněno; 
d)  Zachycování, shromažďování a zpracování rozptýlených emisí 

-  skladování, zpracování a manipulace, pokud jde o odpad a materiály, které 
mohou generovat rozptýlené emise v uzavřených budovách a/nebo 
uzavřeném zařízení – první 4 zakládky budou opatřeny lehkým zastřešením 
pro omezení emisí – splněno; 

-  shromažďování a směrování emisí do vhodného systému snižování emisí 
prostřednictvím systému odsávání vzduchu a/nebo systémů sání vzduchu v 
blízkosti zdrojů emisí – kompostové zakládky budou vybaveny systémem 
odsávání vzduchu na biofiltr, resp. řízenou aerací pro optimální průběh 
kompostovacího procesu a omezení emisí do ovzduší – splněno; 
kompostárna bude dále vybavena systémem BiothysTM (využití gelových 
sorbentů pachových látek v zásobnících, které jsou kombinovány s 
nadzemními ventilátory rozptylujícími sorbent nad pachově rizikovou částí) - 
splněno. 
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f)  Údržba 
-  zajištění přístupu k zařízení, u něhož by mohlo dojít k netěsnosti – splněno 
-  pravidelné kontroly ochranných prostředků, jako jsou lamelové závěsy, 

rychle otevíratelné/uzavíratelné dveře – bude splněno; 
 

g)  Úklid prostor pro zpracování a ukládání odpadu 
-  Zahrnuje techniky, jako je pravidelný úklid a čištění celého prostoru 

zpracování odpadu (kompostovací plocha, přepravní plochy, skladovací 
plochy atd.) – plochy budou pravidelně čištěny – splněno. 

 
BAT 18 

a) Vhodné umístění zařízení a budov (Hlučnost je možné omezit zajištěním větší 
vzdálenosti mezi zdrojem hluku a jeho příjemcem a použitím budov jako 
protihlukových stěn a přemístěním východů nebo vchodů z/do budov) – 
zařízení je situováno v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby – splněno; 

b) Provozní opatření 
-  inspekce a údržba vybavení – bude prováděno – splněno; 
-  zkušená obsluha vybavení – splněno; 
-  neprovozování hlučných činností v noci, pokud je to možné – splněno; 
-  opatření pro regulaci hlučnosti během údržby, přepravy, manipulace a 

zpracování – splněno. 
 
BAT 19 

c) Nepropustný povrch - v závislosti na rizicích, která odpad představuje z 
hlediska kontaminace půdy a/nebo vody, se zajistí nepropustnost celé plochy 
pro zpracování odpadu (např. pro příjem odpadu, manipulaci, skladování, 
zpracování a expedici) vůči příslušným kapalinám – kompostovací plocha 
bude provedena jako vodohospodářsky zabezpečená – splněno; 

f)  Oddělení proudů vody - Každý proud vody (např. povrchová odpadní voda, 
voda použitá při zpracování) se jímá a čistí odděleně podle obsahu 
znečišťujících látek a kombinace technik zpracování. Zejména se oddělují 
nekontaminované odpadní vody od proudů odpadních vod, které vyžadují 
čištění – srážkové nekontaminované vody ze zpevněných ploch budou 
sváděny odvodňovacím rigolem a zasakovány; Dešťové vody z kompostovací 
plochy budou zachycovány v bezodtoké záchytné jímce a vyváženy CAS na 
ČOV – splněno; 

h) Opatření týkající se návrhu a údržby, která umožňují zjištění a opravu 
netěsností – Pravidelné monitorování případných netěsností vychází z rizik a v 
případě nutnosti se provádí oprava zařízení – monitoring zařízení (těsnosti 
jímky, vodohospodářsky zabezpečené plochy) bude pravidelně prováděn – 
splněno. 

 
V rámci zpracování předkládaného oznámení záměru byly identifikovány 

nejlepší dostupné techniky dle referenčního dokumentu, související s činnostmi 
prováděnými v zařízení kompostárna Horní Lada. Z vyhodnocení vyplývá, že 
navržené řešení je v souladu s požadavky BAT, popř. že se na ně daná BAT 
nevztahuje. 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Předpokládaný termín zahájení: 2020 
Předpokládaný termín ukončení: 2021 
 
 
B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 
 

- Městská část Praha 14 
- Hlavní město Praha 

 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 
 

 

• Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Úřad městské části 
Praha 14, odbor životního prostředí a dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 
Praha 9; 

• Souhlas s vynětím pozemku ze ZPF – Úřad městské části Praha 14, odbor 
výstavby a dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9; 

• Souhlas s umístěním a souhlas s provozem zdroje znečišťování ovzduší - 
Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 29/34, 110 00 Praha 1; 

• Územní rozhodnutí – Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, 
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9; 

• Stavební povolení – Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, 
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. 

 
 

 
 
B.II. Údaje o vstupech 
 
Nároky na půdu 

 

Posuzovaný záměr bude lokalizován na pozemcích parc. č. 2668/1, 2669/1, 
2670/1, 2670/12, 2670/13, k.ú. Kyje, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 

Pozemky parc. č. 2668/1, 2669/1, 2670/12 jsou zařazeny jako ostatní plocha 
(způsob využití: jiná plocha, resp. jiná komunikace), jedná se o nevyužívané plochy 
porostlé náletovými dřevinami. 

Pozemek parc. č. 2670/1 je klasifikován jako orná půda (BPEJ 24814: 58 m2, 
BPEJ 22611: 73 798 m2, BPEJ 22 601: 65 m2, BPEJ 22614: 82 831 m2). Jižní část 
tohoto pozemku parc. č. 2670/1, na němž bude realizována příjezdová komunikace, 
bude nutno v nezbytně nutném rozsahu vyjmout ze ZPF. Vynětí pozemku ze ZPF 
bude mít charakter vynětí trvalého, v rámci realizace záměru nebude žádáno o 
dočasná vynětí ze ZPF. Rozsah vynětí ze ZPF je uvažován v celkové výměře cca 
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2.655 m2 (pás komunikace a chodníku šířky 7 m +2 m, délka cca 295 m, tedy 9x295 
= 2.655 m2). 

 
Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění 

funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, 
v platném znění. 

 
 
Odběr a spotřeba vody  
  

Předpokládaný počet zaměstnanců kompostárny bude minimálně 3 
pracovníci. 
 
Pro sociální zázemí se odhaduje spotřeba vody: 
3 pracovníci/směna   3 x 120l/den  360l/den 
 
Odhadovaná roční spotřeba vody pro sociální zázemí bude činit cca 87 m3/rok. 

 
Pro zajištění zásobování areálu pitnou vodou se předpokládá napojení areálu 

kompostárny na vodovodní řad. 
 

 
Nároky na energetické zdroje  
 
 V rámci provozu areálu kompostárny se předpokládá spotřeba elektrické 
energie v úrovni cca 200.000 kWh za rok, přičemž většina této elektrické energie 
bude spotřebována na proces aerace (odsávání, resp. provzdušňování 
kompostovacích zakládek) a třídění, menší část pak bude připadat na osvětlení, 
spotřebu elektrické energie v zázemí obsluhy a pro čerpání vod. 
 Potřeba elektrické energie bude částečně pokryta produkcí energie 
z fotovoltaických panelů umístěných na střeše objektu obsluhy, částečně bude 
pokryta dodávkami elektrické energie z distribuční sítě. 

 
Vytápění objektu bude zajištěno tepelným čerpadlem. 

 
 
Nároky na surovinové zdroje  
 

V rámci provozu kompostárny budou vznikat nároky na spotřebu PHM (nafty) 
pro potřeby provozu drtiče, překopávače, svozové techniky apod. Spotřeba nafty se 
bude pohybovat v řádu stovek l/rok. 

Nároky na jiné surovinové zdroje se v rámci předkládaného záměru 
nepředpokládají. 
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Vyvolaná doprava 
 

Provoz kompostárny o kapacitě 15.000 t za rok bude vyžadovat návoz cca 60 
t bioodpadů denně v pracovní dny o pracovní době a odvoz cca 22 t kompostu 
denně. 
          Jedná se o dopravu průjezdy, např. 10 - 20 nákladních vozidel 3,5 - 7,5 t 
denně. Tato doprava způsobí navýšení intenzity dopravy pomalých vozidel na 
komunikacích Nedokončená a Objízdná do cca 10 % (příjezd-odjezd).  
  Doprava osobními vozy je uvažována v rozsahu cca 20 - 50 osobních vozidel 
za den. 
 
 
Nároky na jiné surovinové zdroje 
 
 Nároky na jiné surovinové zdroje se v rámci předkládaného záměru 
nepředpokládají. 

 
 

Nároky na biologickou rozmanitost 
 
 Záměr je situován do prostoru bývalých venkovních skladů Horní Lada v 
Praze 14. Vlastní kompostovací plocha bude situována v sz. části pozemku 2668/1, 
související objekty (skladovací plocha, hala) budou částečně umístěny na východní 
části pozemků parc. č. 2669/1 a 2670/12, příjezdová komunikace bude vedena po 
jižní hranici pozemků parc. č. 2670/1 a 2670/13.  
 Pozemek parc. č. 2668/1 je zařazen jako ostatní plocha (způsob využití: jiná 
plocha), jedná se o v současné době nevyužívanou plochu porostlou náletovými 
dřevinami. Prostor bezprostředně navazuje na průmyslové areály v této části města 
(okolí ulice Průmyslová), resp. na zemědělsky obdělávané plochy při severní části 
pozemku. Pozemek parc. č. 2669/1 je zařazen jako ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace. Pozemek parc. č. 2670/12 je zařazen jako ostatní plocha 
(způsob využití: jiná plocha). Pozemek parc. č. 2670/1 je klasifikován jako orná půda 
(BPEJ 24814: 58 m2, BPEJ 22611: 73 798 m2, BPEJ 22 601: 65 m2, BPEJ 22614: 
82831 m2). Pozemek parc. č. 2670/13 je zařazen jako ostatní plocha (způsob využití: 
jiná plocha). 
 Náletové dřeviny budou muset být v rámci realizace záměru odstraněny, 
zároveň bude jako kompenzační opatření realizována náhradní výsadba dřevin pro 
eliminaci dopadů na biologickou rozmanitost v zájmovém území.  
 Při sv. hranici kompostárny bude provedeno vysázení pásu izolační zeleně o 
šířce 5 m, tvořené kombinací vyšších stromů (např. topoly) s nižšími dřevinami. Tím 
bude zajištěno odclonění areálu kompostárny od sousedního areálu EUROVIA CS. 
Tento pás bude proveden v délce cca 160 m, pokračovat bude na severní hranici 
areálu kompostárny za skladovací plochou s halou směrem k objektu obsluhy.  
Pás izolační zeleně obdobné skladby (kombinace vysokých stromů, např. topolů, s 
nižšími dřevinami) bude dále proveden při severním okraji obslužné komunikace v 
pásu izolační zeleně (IZ), tímto pásem bude zajištěno odclonění nově zřízené 
obslužné komunikace a zemědělsky využívaných pozemků severně od zařízení. 
Délka tohoto pásu bude činit cca 380 m. Náhradní výsadba dřevin bude dále 
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provedena v sz. cípu pozemku parc. č. 2668/1, sz. od areálu kompostárny, v ploše IZ 
(výměra této části bude činit cca 1 800 m2). 
 

 
 

B.III. Údaje o výstupech 
 
Odpady 
 

Celkové hodnocení a zatřídění odpadů z posuzovaného záměru je provedeno 
v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Při realizaci 
stavby budou vznikat zejména odpady kategorie O.  

Dle § 9a novelizovaného zákona o odpadech 185/2001 Sb. musí být v rámci 
odpadového hospodářství dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V 
této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů. 
Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona 
odpadem. 

 Nebezpečné odpady z provozu budou odstraňovány na základě smluv 
uzavřených mezi provozovatelem zařízení a osobou oprávněnou k jejich převzetí a 
odstranění. Provozovatel tyto smlouvy jako součást dokumentace ke kolaudačnímu 
řízení zařízení.  
 
 
Odpady vzniklé při výstavbě 
 

V průběhu stavebních prací lze předpokládat vznik omezeného množství 
stavebních odpadů. Jedná se zejména o odpady uvedené v následující tabulce č. 2. 

 
 
Tab. č. 2: Předpokládané druhy odpadů vznikající během výstavby zařízení 

Katalog. 
č. odpadu 

Název druhu odpadů 
(zkráceně) 

Předpokládaný způsob 
nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Materiálové využití 
15 01 04 Kovové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka odpadů 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 01 02 Cihly Recyklace 
17 01 04 Směsné stavební a demoliční odpady Recyklace, skládka 
17 02 01 Dřevo Energetika 
17 02 03 Plast Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené po 170410 Odstranění - skládka, 

recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení Materiálové využití, deponie 

na vlastním pozemku 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 
Odstranění - spalovna 
odpadů, skládka 
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Katalog. 
č. odpadu 

Název druhu odpadů 
(zkráceně) 

Předpokládaný způsob 
nakládání 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 
06 01 a 17 06 03 

Odstranění - spalovna 
odpadů, skládka 

 
Za odstranění odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel 

stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem zařízení) a 
dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. odstranění odpadů vznikajících 
během výstavby zařízení a všech jeho součástí. 

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby v 
prostoru staveniště potřebné podmínky. Odvoz a odstranění odpadů vzniklých 
během výstavby zařízení bude smluvně zajištěno odbornými firmami. Odpady budou 
shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a bez prodlení 
předávány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění. 
 
 
Odpady vznikající při provozu 
 
 V průběhu provozu zařízení budou zejména komunální odpad v souvislosti s 
činností obsluhy zařízení (předpokládá se produkce v řádu desítek kg/rok) a dále 
vytříděný inertní odpad (kamení) z procesu třídění suroviny v množství cca 300 t za 
rok. 
Přehled předpokládaných odpadů vznikajících v rámci provozu kompostárny je 
uveden v následující tabulce č. 3.  
 
 
Tab. č. 3: Předpokládané druhy odpadů vznikající během provozu zařízení  
katalogové 

číslo 
kategorie 
odpadu název odpadu 

předpokládaný 
způsob  

nakládání 
20 01 01 O Papír a lepenka recyklace 
20 01 02 O Sklo recyklace 
20 01 11 O Textilní materiály recyklace 
20 01 39 O Plasty recyklace 
20 03 01 O Směsný komunální odpad skládka, spalovna 
17 05 04 O Zemina a kamení materiálové využití, 

 
  
 Ostatní odpady, které budou vznikat v rámci provozu a využívání zřízených 
provozních a kancelářských prostor (nebezpečné odpady – zářivky, baterie, objemný 
odpad, obaly od barev apod.) budou zaměstnanci provozovatele zařízení 
odstraňovat prostřednictvím osob oprávněných k převzetí všech vznikajících 
odpadů.. 
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Emise do ovzduší 
 

 V rámci realizace kompostárny Horní Lada vzniknou následující zdroje emisí 
do ovzduší. 
 
- Provoz kompostárny 

Tento zdroj zahrnuje vlastní provoz zařízení na zpracování bioodpadů. Zákon č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zařazuje kompostárny a zařízení na biologickou 
úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 t na jednu 
základku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně, jako vyjmenovaný 
stacionární zdroj a stanovuje pro něj technické podmínky provozu (viz. vyhláška 
MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší). Nestanovuje 
pro něj žádné specifické emisní limity. 

 
- Provoz zařízení v areálu kompostárny 

Tento zdroj zahrnuje zejména provoz nezbytné techniky související s procesem 
kompostování (překopávač apod.) 

 
- Vyvolaná automobilová doprava 

Tento zdroj představuje návoz vstupní suroviny (bioodpadu) a odvoz hotového 
kompostu a osobní dopravu pracovníků zařízení. 

 
 
Hluk 

 

 Zdroje hluku z areálu kompostárny je možné rozdělit na: 
-  zdroje stacionární (tj. technologie kompostárny, zahrnující zejména provoz 

traktoru s překopávačem a drtiče), 
-  obslužnou nákladní a osobní automobilovou dopravu v areálu kompostárny 

a na veřejných komunikacích na území města. 
 
 
Množství odpadních vod, míra jejich znečištění 

 
Splaškové vody 
 

Provozem kompostárny bude docházet ke vzniku splaškových vod. Jejich 
množství bude odpovídat spotřebě pitné vody.  

Předpokládaný počet zaměstnanců kompostárny jsou minimálně 3 pracovníci. 
 
Pro sociální zázemí se odhaduje spotřeba vody: 
3 pracovníci/směna   3 x 120l/den  360l/den 
 
 Odhadovaná roční spotřeba vody pro sociální zázemí, resp. produkce 
splaškových vod bude činit cca 87 m3/rok, jedná se o běžné splaškové vody. 

Produkované odpadní splaškové vody budou sváděny do bezodtoké jímky o 
kapacitě 5 m3, která bude pravidelně vyvážena na ČOV. 
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Srážkové vody z plochy kompostárny  
 

Pro zachycené dešťové vody z plochy kompostárny bude vybudována 
záchytná jímka s dostatečnou kapacitou. Výpočet kapacity záchytné jímky: 

 
Vstupy  
Rozloha plochy zaplněné kompostem:  3200  m2  
Podíl zachycených srážek v kompostu:  75  %  
Odpar z ploch zaplněných kompostem:  40  %  
Rozloha manipulační plochy:  1515  m2  
Odpar z manipulační plochy:  25  %  
Průměrné roční srážky (PRS):  525,9  mm  
Součinitel odtoku z výrobních ploch:  0,8   
Nezredukovaná intenzita 15 minutového přívalového deště (r):  0,024  l/(s.m2)  
Výstupy  
Odtok do jímky srážek ze zaplněné plochy:  252,43  m3  
Odtok do jímky z manipulační plochy:  597,55  m3  
Celkový odtok do jímky za rok:  849,99  m3  
Celkový odtok do jímky za dva měsíce:  141,66  m3  
Odtok přívalového deště ze zaplněné plochy:  13,82  m3  
Odtok přívalového deště z manipulační plochy:  26,18  m3  
Objem přívalového deště:  40,00  m3  
Potřebná kapacita jímky:  181,67  m3  
Maximální hladina vody v jímce musí být signalizována na objem:  141,66  m3  

 
Dešťové vody z vodohospodářsky zabezpečené plochy budou zachyceny do 

jímky s kapacitou min. 181,67 m3 , navrhována je jímka o rozměrech 9 x 6 x 4 m (tj. 
240 m3). Zachycené dešťové srážky budou využívány primárně pro zkrápění 
krechtových zakládek kompostu. Do jímky budou svedeny také vody z mycí rampy 
s odvodem vody  přes horkou vpusť a lapol. Přebytečné vody z jímky (nevyužité pro 
zpětné zkrápění kompostových zakládek) budou vyváženy na ČOV, množství těchto 
výluhových vod je odhadováno na cca 200 m3/rok. 

 
 

Rizika havárií 
 

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
C.I. Přehled nejvýznamnějších environmetálních charakteristik 
dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 
 

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není 
dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. 

 Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v 
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky nebo přírodní parky. 

V prostoru plánované kompostárny se nevyskytuje žádný z prvků územního 
systému ekologické stability. 

V dotčeném území byl vyloučen významný vliv na lokality soustavy Natura 
2000. 

Záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. 
 
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve 

smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené 
území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).  

Záměr je umístěn mimo zátopové území. 
 
 
ÚSES 
 

Záměrem nebudou dotčeny prvky ÚSES. Jedná se areál v průmyslovém 
území.  
 
 
Významné krajinné prvky (VKP) 
 

Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její 
typický vzhled nebo přispívá k  držení její stability.  

Významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (dle § 3 písm. b) zákona č. 
114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi 
mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a 
odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů útvarů včetně historických zahrad a 
parků. 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, 
aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 
stabilizační funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody. 
 V zájmovém území se nenachází žádné významné krajinné prvky dle zákona 
č.114/1992Sb. ani registrované. 
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Zvláště chráněná krajinná území 
 

V zájmovém území se nenacházejí zvláště chráněná území ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území 
národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní 
přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné 
plochy.  

Nejbližším zvláště chráněným územím je lokalita V pískovně (cca 2 km svv. od 
záměru), Pražský zlom (2,04 km severně) a Počernický rybník (cca 2,3 km východně 
od záměru). 

Na zájmovém území se nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží 
v chráněném ložiskovém území.  

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná 
území přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.   

 
 

Přírodní parky 
 
  Zájmové území nezasahuje do ploch žádného přírodního parku. 
 Nejbližší přírodní park je park Klánovice – Čihadla (cca 1 km sv.), Smetanka 
(cca 1,1 km severně), Říčanka (cca 4,2 km jihovýchodně od záměru) a Hostivař - 
Záběhlice (cca 3,9 km jižně od zájmového území). 
 
 
Natura 2000 

 
V souvislosti se vstupem  ČR do EU je vymezena tzv. soustava Natura 2000, 

jejímž cílem je zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody. 
Soustava těchto území má zajistit ochranu přírodním stanovištím a rostlinným a 
živočišným druhům významným nikoliv pouze z národního hlediska, ale z pohledu 
celé EU. Povinnost státu vymezit takové lokality vyplývá ze směrnice Rady 
č.79/406/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně „směrnice o ptácích“) a 
směrnice Rady č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“). 

Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu schválila vláda 
České republiky 22.12.2004. 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyly vymezeny žádné evropsky 
významné lokality (NATURA 2000). 

Dle stanoviska odboru životního prostředí (viz příloha č. 4 Oznámení) nemůže 
mít záměr negativní vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti. 

Nejbližší lokalitou systému NATURA 2000 je Blatov a Xaverovský háj (cca 4,4 
km východně od záměru) a Praha - Letňany (cca 5 km severně). 

 
Zájmová lokalita není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

(CHOPAV).  
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Obr. č. 5: Situace - ochrana přírody a krajiny 

 
 

 

 

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 
 
 

Hluk  
 Pro posouzení současné akustické situace ve sledované lokalitě byly použity 
výsledky z hlukové mapy Prahy. Výřez z mapy pro denní dobu s vyznačeným 
areálem kompostárny je na obr. č. 6. 
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Obr. č. 6: Hluk v denní době (6 - 22 h), výřez zájmového území z hlukové mapy 
hl. m. Prahy 

 

  
 Intenzita dopravy po komunikacích, po kterých může být vedena doprava do/z 
kompostárny, a jsou vedeny v blízkosti obytné zástavby (ulice Českobrodská) byla 
převzata z podkladů TSK Praha. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rožmberská a 
Broumarská projede podle těchto podkladů za 24 hodin: 
 17 100 OA, 1 000 Na a 211 autobusů MHD. 
 Ostatní komunikace v lokalitě (s výjimkou Průmyslové) takto sčítány nejsou, 
ale tyto ulice (Nedokončená, Objízdná) vedou v celém případně využívaném profilu 
mimo obytnou zástavbu. 
 Hluk ze silniční a železniční dopravy (železniční trať je vedena severně od 
posuzované lokality) překračuje v území v denní době hladinu akustického tlaku 
LAeq,16h = 55 dB pouze v okolí nejfrekventovanějších komunikací (ulice Průmyslová, 
Nedokončená, Objízdná). V zástavbě sídliště Jahodnice je hluk v denní době kolem 
50 dB. 
 Vlastní areál kompostárny je dostatečně vzdálen od nejbližší obytné zástavby. 
Nejbližší obytnou zástavbu představuje sídliště Praha 14 Jahodnice (mezi ulicemi 
Manželů Dostálových a Travnou), cca 500 m východně od záměru. Mezi sídlištěm a 
ulicí Nedokončenou leží zahrádkářská osada Jahodnice. 
 
 
Ovzduší 
 
 V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší se 
pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní 
znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které zveřejňuje ve formátu shapefile 
ČHMÚ na svých internetových stránkách. 
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Tab. č. 4: Průměrné imisní koncentrace za roky 2012-2016 
Znečišťující 
látka 

doba 
průměrování 

jednotka lokalita Jahodnice (V 
od lokality) 

Kyje (S od 
lokality) 

NO2 rok µg/m3 26,7 23,3 24,3 

PM10 rok µg/m3 23,9 23,6 23,7 

 24h, 36. max. µg/m3 42,0 41,3 41,6 

PM2,5 rok µg/m3 16,7 16,8 16,7 

 

 Imisní pozadí amoniaku není v regionu zjišťováno. Vzhledem k tomu, že 
posuzovaný záměr bude v lokalitě pravděpodobně jediným význačnějším zdrojem 
emisí této látky, lze výsledné imisní příspěvky amoniaku považovat za popis celkové 
imisní situace v lokalitě. 
 V regionu jsou měřeny imise NO2 nejblíže ve stanici ČHMÚ Praha 10 – 
Průmyslová. Výsledky z této stanice však jsou pouze orientační vzhledem ke 
vzdálenosti a charakteru posuzované lokality. 
 
Výsledky imisního monitoringu: 
Praha 10 - Průmyslová (ČHMÚ, 2017)  
- max. hodinové koncentrace NO2:  139,8 µg/m3. 

  
 
Klimatická charakteristika 
 

Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 245 m n.m. Řešené území leží dle 
Atlasu podnebí v klimatickém regionu MT 2 – podnebí mírně teplé, mírně suché, 
převážně s mírnou zimou. Průměrná roční teplota 7-8 °C, průměrný roční úhrn 
srážek v mm činí 500 – 550.  

 
 

Meteorologické údaje 

 Meteorologické údaje potřebné pro výpočet a hodnocení imisní situace jsou 
obsaženy ve větrné růžici pro lokalitu (viz tab. č. 5), která byla zpracována v Českém 
hydrometeorologickém ústavu Praha. Růžice uvádí zastoupení jednotlivých směrů 
větru, jeho rychlost ve 3 kategoriích a rozdělení tříd stability atmosféry v lokalitě. 

Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně: 

I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, 
tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, 
především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. 

II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také 
doprovázena inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v 
nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. 

III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v 
neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních 
hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. 
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IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby 
inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy 
nepanuje významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v našich 
podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy. 

V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, 
která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace 
znečisťujících látek. Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v 
době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. 

Zastoupení jednotlivých směrů větrů je značně nerovnoměrné a odpovídá morfologii 
terénu v oblasti. Nejčastější je vítr západního směru - Z (16,4 %), JZ (19,9 %) a SZ 
(14,5 %). Nejméně jsou zastoupeny větry severní (7,45 %) a severovýchodní 
(5,05%). Bezvětří představuje pouze 4,6 % celkového časového fondu. 
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá přes 
50,3 % meteorologických situací. Při nich jsou rozptylové podmínky obecně dobré. 
Zastoupení stabilní a velmi stabilní atmosféry dosahuje 12 %. Malý vertikální rozptyl 
kontaminantů v těchto třídách vytváří nepříznivé podmínky pro imisní situaci v 
blízkosti nízkých zdrojů. 
 
Tab. č. 5: Odhad větrné růžice ve výšce 10 m nad povrchem (četnosti v %) 
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Geomorfologické poměry 
 

Z geomorfologického hlediska lze území popsat následovně:  
 

systém:  Hercynský  
provincie:  Česká vysočina  
subprovincie: Poberounská soustava  
oblast:  Brdská oblast  
celek:   Pražská plošina  
podcelek:  Říčanská plošina  
okrsek:  Úvalská plošina 

 
Území patří do soustavy Českého masivu, krystalinikum a prevariské 

paleozoikum. Geologická oblast středočeská, bohemikum. Typ hornin tvoří zpevněný 
sediment. Zastoupené horniny jsou jílovec, prachovec.  

 
 

Hydrologické poměry 
 

Zájmové území přísluší z hlediska vodopisného členění do hlavního povodí 
řeky Labe, do oblasti povodí Dolní Vltavy, do povodí 3. řádu řeka Vltava od Berounky 
po Rokytku potoka (číslo hydrogeologického pořadí 1-12-01-034).  

 

V dotčeném území se nenachází ochranné pásmo vodního zdroje ani 
chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
 

Výřez z vodohospodářské mapy je uveden v následujícím obrázku č. 7. 
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Obr. č. 7: Výřez ze základní vodohospodářské mapy 

 
 
 
Geologické poměry 
 

 Přímé geologické podloží je tvořeno tmavošedými jílovci a prachovci 
bohdaleckého souvrství o stáří svrchní ordovik, které jsou součástí Barrandienu 
pražské pánve. Jižně vystupují na povrch zelenavé jílovce a jílovité břidlice 
králodvorského souvrství, severně pak prachovce a tmavé břidlice souvrství 
záhořanského. 
 Zpevněné sedimenty bohdaleckého souvrství tvoří podloží a zároveň 
vystupují na povrch v celém širším okolí, pouze lokálně jsou překryty kvartérními 
sedimenty. Z těchto jsou v širším okolí zastoupeny nezpevněné písčito-hlinité až 
hlinito-písčité deluviální sedimenty, dále hlíny, písky a štěrky fluviálního až 
deluviofluviálního původu. Všechny tyto sedimenty vyplňují deprese, nebo místní 
erozní báze. Nejblíže zájmovému území, prakticky tvoří jeho JZ hranici, jsou uloženy 
antropogenní navážky.  
 

Výřez z geologické mapy je uveden v následujícím obrázku č. 8. 
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Obr. č. 8: Geologická mapa 
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Hydrogeologické poměry 
 
 Zájmové území z hlediska hydrogeologie základní vrstvy náleží k 
hydrogeologickému rajonu č. 6250 -  Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků 
Vltavy, jeho rozloha činí 1181,54 km2. Hlavním povodím rajonu je povodí řeky Labe, 
dílčí příslušné povodí  náleží řece Vltavě v jejímu dolnímu úseku (Dolní Vltava). 
Hydrogeologický rajón se nachází v terciérních a křídových pánevních sedimentech. 
 
 Podzemní vody jsou vázány na zvrásněné puklinové kolektory v ordovických 
horninách se zvýšenou propustností v přípovrchové zóně zvětralin a rozpojení puklin. 
Proudění podzemních vod je přibližně SV směrem k drenážní bázi Hostavického 
potoka. Transmisivita hornin činí T= 6,6.10-6 - 4.10-4 m2.s-1, sy=0,92. Přibližná 
vydatnost vodních zdrojů je při snížení cca 5 m od 0,1 do 1 l/s. 
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Podzemní vody spadají z hlediska kvality a využití pro zásobování obyvatelstva do II. 
kategorie, tj. vody vyžadující složitější úpravu. Kritickou složkou zhoršující kvalitu 
podzemních vod je vysoký obsah dusičnanů a celkově vysoká mineralizace. 

 
Hydrogeologická mapa zájmového území je uvedena v následujícím obrázku č. 9. 

 
 

Obr. č. 9: Hydrogeologická mapa 
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Příroda a krajina 
 
 V zájmovém území se nenachází žádné významné krajinné prvky dle zákona 
č.114/1992Sb. ani registrované.  
 V zájmovém území se nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v 
chráněném ložiskovém území.  

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná 
území přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
  Zájmové území nezasahuje do ploch žádného přírodního parku. 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyly vymezeny žádné evropsky 
významné lokality (NATURA 2000).  

Dle stanoviska odboru životního prostředí (viz příloha č. 4 Oznámení) nemůže 
mít záměr negativní vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti. 
 
 
Flóra a fauna 
 
 Na zájmovém území byl proveden orientační průzkum. 
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Flóra 
 

Na lokalitě navrženého záměru nebyl nalezen žádný zvláště chráněný 
rostlinný nebo živočišný druh uvedený v přílohách číslo II a III vyhlášky číslo 
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. 

Na daném pozemku se uchytily tyto náletové dřeviny. Jedná se o stromové 
porosty vrby jívy (Salix caprea), vrby křehké (Salix fragilis), topolu osika (Populus 
tremula L.).) a  břízy bělokoré (Betula pendula Roth). Dále keřový porost vrby jívy 
(Salix caprea L.),  myrobalánu  (Prunus cerasifera Ehrh.), slivoně trnité (Prunus 
spinosa L.), jalovce obecného (Juniperus communis L.), skalníku  rozprostřeného 
(Cotonoaster horizontalis Decaine), tavolníku prostředního (Tavola intermedia 
F.W.Schmidt), pustorylu věncového (Philadelphus coronarius L.), muchovníku 
(Amelanchier sp.), mochnovce křovitého (Potentila fructicosa), ptačího zobu 
(Ligustrum vulgare L.), zimolezu tatarského (Lonicera tatarica L.). 

Dále se v zájmovém území nacházejí malé plochy sadových úprav s výsadbou 
stromů a keřů jehličnanů: borovice lesní (Pinus sylvestris), smrku pančičova (Picea 
omorica), jalovce obecného (Juniperus communis L.). Listnáčů: tavolníku 
prostředního (Tavola intermedia), ptačího zobu (Ligustrum vulgare), pustorylu 
věncového (Philadelphus coronarius L.), zimolezu tatarského (Lonicera tatarica ), 
třešně obecné (Prunus anium), břízy bělokoré (Betula pendula).  

 
Fauna 
 

Prohlídkou byli na daném pozemku zastiženi tito zástupci následujících druhů: 
• Hmyz (Insecta) – mravenec obecný (Lasius niger), mravenec žlutý (Lasius flavus), 

hrobařík černý (Necrophorus humator), střevlík obecný (Pterostichus vulgaris), 

• Měkkýši (Molusca) –hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovka keřová (Cepaea 
hortensis) 

• Ptáci (Aves) - bažant obecný (Phasianus colchicus), kos černý (Turdus merula), 
vrabec polní (Passer montanus ), drozd zpěvný (Turdus ericetorum). 

• Savci (Mammalia) – hraboš polní (Microtus arvalis), ježek obecný (Erinaceus 
eoropaeus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus),  krtek obecný (Talpa europea). 
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D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 
významnosti  
 
Vliv na ovzduší 
  
 Provoz připravované kompostárny Horní Lada v k.ú. Kyje bude mít na imisní 
situaci v okolí areálu a v nejbližší obytné zástavbě nevýznamný vliv, imisní přitížení 
emisemi z provozu kompostárny budou nízké. Nelze očekávat ani případné 
obtěžování obyvatel pachovými látkami z vlastního procesu kompostování.  
 Imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek a oxidu dusičitého z provozu 
kompostárny se v nejbližší obytné zástavbě budou pohybovat v případě ročních 
koncentrací na úrovni zlomu procenta příslušného imisního limitu, v případě 
krátkodobých koncentrací v desetinách procenta limitní hodnoty (pro NO2) a do 3 % 
v případě denních koncentrací PM10.  
 
 
Hluk 
 

Hladina akustického tlaku A LAeq,T z pohybu vozidel v areálu a provozu 
zařízení v ploše kompostárny bude v nejbližších chráněných venkovních prostorech 
obytné zástavby sídliště Jahodnice v denní době pod hodnotou 35 dB. Na hranici 
zahrádkářské kolonie nepřekročí hluk z kompostárny hodnotu 40 dB. To znamená, 
že bude s výraznou rezervou pod denní limitní hodnotou 50 dB, v noční době 
kompostárna nebude provozována. 

Doprava do kompostárny bude vedena po nejbližších komunikacích (ulice 
Nedokončená, Ob-jízdná, případně Českobrodská). Z těchto komunikací vede v 
blízkosti obytné zástavby nebo přímo obytnou zástavbou pouze Českobrodská ulici. 
Vzhledem ke stávající vysoké frekvenci dopravy v této ulici nevyvolá přitížení 
dopravy o dopravu do kompostárny zvýšení hladiny akustického tlaku v jejím okolí, a 
to ani v nejméně příznivém případě, že by veškerá doprava do kompostárny byla 
vedena po této komunikaci. 

 
 

Vliv na vody 
 

Splaškové vody 
 

Provozem kompostárny bude docházet ke vzniku splaškových vod. Jejich 
produkce bude činit cca 87 m3/rok, jedná se o běžné splaškové vody. 

Produkované odpadní splaškové vody budou sváděny do bezodtoké jímky o 
kapacitě 5 m3, která bude pravidelně vyvážena na ČOV. 
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Srážkové vody z plochy kompostárny  
 

Dešťové vody z vodohospodářsky zabezpečené plochy budou zachyceny do 
jímky s kapacitou min. 181,67 m3 , navrhována je jímka o rozměrech 9 x 6 x 4 m (tj. 
240 m3). Voda z jímky bude využívána primárně pro zkrápění krechtových zakládek 
kompostu. Do jímky budou svedeny také vody z mycí rampy s odvodem vody  přes 
horkou vpusť a lapol. Přebytečné vody z jímky (nevyužité pro zpětné zkrápění 
kompostových zakládek) budou vyváženy na ČOV, množství těchto výluhových vod 
je odhadováno na cca 200 m3/rok. 

 
 
Vliv na půdu 
 

Posuzovaný záměr bude lokalizován na pozemcích parc. č. 2668/1, 2669/1, 
2670/1, 2670/12, 2670/13, k.ú. Kyje, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 

Pozemky parc. č. 2668/1, 2669/1, 2670/12 jsou zařazeny jako ostatní plocha 
(způsob využití: jiná plocha, resp. jiná komunikace), jedná se o nevyužívané plochy 
porostlé náletovými dřevinami. 

Pozemek parc. č. 2670/1 je klasifikován jako orná půda (BPEJ 24814: 58 m2, 
BPEJ 22611: 73 798 m2, BPEJ 22 601: 65 m2, BPEJ 22614: 82 831 m2). Jižní část 
tohoto pozemku p.č. 2670/1, na němž bude realizována příjezdová komunikace, 
bude nutno v nezbytně nutném rozsahu vyjmout ze ZPF. Vynětí pozemku ze ZPF 
bude mít charakter vynětí trvalého, v rámci realizace záměru nebude žádáno o 
dočasná vynětí ze ZPF. Rozsah vynětí ze ZPF je uvažován v celkové výměře cca 
2.655 m2 (pás komunikace a chodníku šířky 7 m +2 m, délka cca 295 m, tedy 9x295 
= 2.655 m2). 

 
Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění 

funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. 

Realizací záměru se nenaruší žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací 
prostor. K ovlivnění podloží nedojde. 

 
 

Vliv na přírodu, floru a faunu 
 
 V zájmovém území se nenachází žádné významné krajinné prvky dle zákona 
č.114/1992Sb. ani registrované.  
 V zájmovém území se nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v 
chráněném ložiskovém území.  

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná 
území přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
 Zájmové území nezasahuje do ploch žádného přírodního parku. 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyly vymezeny žádné evropsky 
významné lokality (NATURA 2000).  

Dle stanoviska odboru životního prostředí (viz příloha č. 4 Oznámení) nemůže 
mít záměr negativní vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti. 
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V rámci realizace záměru bude třeba odstranit náletové dřeviny v prostoru 
budoucí stavby, odstraněno bude muset být 31 ks stromů: 
 

- 14x Bříza bělokorá (Betula pendula Roth) - obvod kmene 22-95 cm, výška 5,5 
- 13 m 

- 8x Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) - obvod kmene 25-83 cm, výška 5-9 m 
- 2x Dub letní (Quercus robur L.) - obvod kmene 39-120 cm, výška 9-9,5 m 
- 1x Borovice lesní (Pinus sylvestris L.) - obvod kmene 65 cm, výška 7 m 
- 1x Javor jasanolistý (Acer negundo L.) - obvod 50 cm, výška 7 m 
- 1x Javor klen (Acer pseudoplatanus L.) - obvodu 47 cm, výška 7 m 
- 1x Vrba jíva (Salix caprea L.) - obvodu 65 cm, výška 8 m 
- 1x Topol osika (Populus tremula L.) - obvod 100 cm, výška 9 m 
- 1x Jabloň (Mallus Mil.) - obvodu 45 cm, výška 5 m 
- 1x Topol (Populus x.) - obvod 33 cm, výška 5 m 

 
Dále bude odstraněno cca 14 stromových a keřových porostů zejména vrby 

jívy (Salix caprea L.), topolu (Populus x), myrobalánu (Prunus cerasifera Ehrh.) a 
slivoně trnité (Prunus spinosa L.). Plošná výměra těchto porostů se pohybuje od cca 
12 m2 do cca 860 m2. 

 
 

Vliv na krajinný ráz 
 

Záměr svým rozsahem nebude představovat významný zásah do krajinného 
rázu lokality. 

 
 
 
D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

 
Emise do ovzduší 
 
 V rámci zpracování oznámení záměru byla vypracována rozptylová studie 
(EkoMod, Mgr. R. Smetana, 10/2018). Cílem rozptylové studie je zhodnotit vliv 
provozu kompostárny na ovzduší v blízkém okolí a prokázat, zda provoz 
kompostárny neovlivní nadměrně emisemi z provozu nejbližší obytné lokality. 
Hodnoceno je i ovlivnění blízkých obytných lokalit generovanou automobilovou 
dopravou do/z kompostárny. 
 
 Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, platné 
od roku 1998 a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. 
Metodika vychází z rovnice difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní 
difúze, popisující rozptyl příměsí z kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární 
atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin vychází z Gaussova normálního rozdělení 
trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění vzduchu převládá transport 
znečišťujících látek nad difúzí.  
 Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu 
zdrojů. Do výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat 
krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů 
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a doby překročení zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a 
zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby 
překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti 
větru i různé třídy teplotní stability atmosféry. 
 Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a 
průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek. Pro PM10 umožňuje výpočet 24-
hodinových koncentrací. V souladu s platnou legislativou zajišťuje výpočet imisních 
koncentrací NO2 a PM10. 
 
 Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity v příloze č. 1 
k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.  
 
Tab. č. 6: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí pro vybrané látky  

Znečišťující 
látka 

doba 
průměrování 

imisní limit maximální počet 
překročení 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m3  18 

1 kalendářní rok 40 µg/m3  - 

Částice PM10 24 hodin 50 µg/m3 35 

1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg/m3 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m3 - 
 

Pro amoniak není stanoven zákonný imisní limit. 
 
 Provoz kompostárny se předpokládá (dovoz bioodpadu rostlinného původu a 
odvoz vyrobeného kompostu) v pracovní dny, cca 250 dní v roce. 
 
 Doprava vyvolaná záměrem kompostárny je stanovena z předpokládané 
kapacity zařízení, to je maximálně 15 tis. t za rok. To bude představovat návoz cca 
60 t bioodpadů denně v pracovní dny a odvoz cca 22 t kompostu denně.  
Odhad denní frekvence dopravy do kompostárny:   
 10 – 20 NA (nosnost 3,5 – 5 t), 
 25 – 60 OA. 
Pro potřebu rozptylové studie je předpokládaná maximální frekvence této dopravy, to 
je průjezd 40 NA a 100 OA denně (příjezd-odjezd). 
 
 
Zdroje znečišťování ovzduší 
 
- Provoz kompostárny 
 
 Zákon o ovzduší zařazuje kompostárny a zařízení na biologickou úpravu 
odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 t na jednu základku nebo 
větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně jako vyjmenovaný stacionární zdroj a 
stanovuje pro něj technické podmínky pro-vozu (vyhláška č. 415/2012 Sb.). 
Nestanovuje pro něj specifické emisní limity. 
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- Emise tuhých látek  
 Kompostovací procesy způsobují emise a disperzi prachu, zejména 
organického původu. Emise a disperze bioaerosolů z kompostovacích zařízení 
provází veškeré mechanické rozrušení a manipulaci s materiálem (třídění, mletí, 
obracení brázd, prosévání, přesun materiálu atd.). 
Emisní faktory pro kompostárny jsou uvedeny v následující tabulce č. 7. 
 
 
Tab. č. 7: Návrh emisních faktorů – kompostování 

Kompostovací zařízení TZL PM10 PM2,5 

kg/t vysušeného materiálu 

souhrnný 0,5 0,225 0,175 
 
Při denní produkci kompostárny 22 t kompostu denně to představuje emise 
 PM10   4,95 kg za den, to je 0,0573 g/s PM10, 
 PM2,5  3,85 kg za den, to je 0,0446 g/s PM25. 
 
 
- Emise amoniaku 
 U kompostáren je kromě tuhých látek nejvýznamnější emise pachových látek, 
která nesmí způsobovat obtěžování obyvatelstva. Emise amoniaku nebo methanu na 
kompostárně svědčí o špatné technologii. Tomu by mělo zabránit striktní dodržování 
předepsaných technologických postupů při kompostování. 
 Intenzita zápachu při kompostování je závislá na aeraci zrajícího kompostu. 
Zápašnými emisemi se vyznačují komposty s nedostatečnou výměnou plynů, 
komposty s nízkou pórovitostí a převlhčené komposty, a to v důsledku vytváření 
anaerobních podmínek. 
 Amoniak je do ovzduší uvolňován hlavně v úvodní fázi rozkladu (cca 3 týdny), 
především při překopávání kompostu. 
 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší přistupuje k problematice 
pachových látek výrazně odlišným způsobem, než předchozí zákon č. 86/2002 Sb. 
V ustanovení § 2 písm. b) zákona je definována znečišťující látka jako: 
 
 „látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské 
zdraví nebo životní prostředí nebo obtěžuje zápachem“. 
 
Znečišťující látky tedy v sobě podle stávající právní úpravy zahrnují i látky, které 
obtěžují zápachem (tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení 
znečišťující látky se v podstatě všechny nástroje zákona o ochraně ovzduší určené 
k regulaci znečišťujících látek vztahují i na regulaci zápachu. Pachové látky z tohoto 
důvodu nejsou v zákoně upraveny speciálně, ale uplatňuje se na ně obecná úprava 
nástrojů k regulaci znečištění a znečišťování. Obtěžování zápachem lze regulovat 
zejména v rámci závazných podmínek provozu stanovených v povolení zdroje. 
V rámci povolení provozu a zejména v rámci provozního řádu, který je součástí 
povolení, může orgán ochrany ovzduší stanovit konkrétní technické podmínky 
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provozu, založené na nejlepších dostupných technikách, vedoucí ke snížení emisí 
pachových látek. 
 Pro odhad emisí amoniaku byly použity výsledky z měření amoniaku ve 
srovnatelné kompostárně JENA u Turska. Měření bylo provedeno na zakládce o 
objemu 43 m3 (hmotnost 18,06 t). Výsledek měření: emise NH3 za kompostovací 
cyklus 6,05 kg NH3. 
 Kapacita hodnoceného zařízení je maximálně 15 000 t bioodpadu ročně. 
Zakládání materiálu bude probíhat postupně, cca 60 t/den, to je 300 t za týden. 
Během 3 týdnů (období úvodní fáze rozkladu) to bude 900 t uloženého bioodpadu, 
ve kterém bude souběžně probíhat úvodní fáze kompostování. 
 V průběhu úvodní fáze rozkladu (cca 3 týdny) tak bude podle výsledků měření 
publikovaného ve studii uvolněno do ovzduší 300,1 kg NH3. Tomu odpovídá 
hmotnostní tok emisí NH3 z kompostovací plochy v tomto období 0,166 g/s. 
 Emise amoniaku z provozu kompostárny budou hlavním zdrojem případného 
obtěžování zápachem. Amoniak je bezbarvý, čpavý plyn. Působí na dýchací cesty 
dráždivými účinky. Při koncentraci 3000 mg/m3 způsobuje edém plic a rychlou smrt.  
Pro čichový práh amoniaku je uváděno mnoho hodnot, odvozených různými 
experimentátory a v posledním souhrnném hodnocení amoniaku ve vztahu ke 
vnitřnímu ovzduší, které publikovalo spojené evropské výzkumné centrum Evropské 
komise, jsou udány čichové prahy v širokém rozmezí 0,1 - 72 mg/m3.   
 100 µg/m3  - nejnižší uváděná hodnota pro nejcitlivější osoby, 
 1 mg/m3 (1044 µg/m3) - zjistitelný práh čichem, 

14 mg/m3 - přípustný expoziční limit amoniaku v pracovním prostředí pro 8 
hodin 

 150 mg/m3 - snesitelná po dobu 60 minut bez následků, 
 1500 mg/m3 - pobyt nad 30 minut je nebezpečný životu, 
 3000 mg/m3 - rychlá smrt. 
 
 
- Provoz zařízení v areálu kompostárny  
 
 Pro manipulaci s materiálem a překopávání bude sloužit traktor přídavným 
zařízením. Běžná spotřeba traktoru při těchto pracích je cca 10 l nafty za 1 hodinu 
činnosti. Předpokládaný provoz traktoru s přídavným překopávačem je cca 50 % 
provozní doby. 

 Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory, uvádí 
emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových vznětových motorech. 
 
Tab. č. 8: Emisní faktory pro použití kapalných paliv ve spalovacích motorech 
[kg/t] 

Motor NOx TZL 

vznětový 50 1 
 
 Pro přepočet TZL na PM10 a PM2,5 byl použit poměr mezi emisními faktory 
těchto látek pro dieselmotory při rychlosti 5 km/h (model MEFA 13). 
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Tab. č. 9: Emise při spalování motorové nafty  

Spotřeba NOx PM10 PM2,5 

g/s 

1 kg/h 0,0139 0,000264 0,000207 

10 l/h 0,1142 0,002172 0,001702 
Pozn. Hustota motorové nafty při teplotě 15 °C je 800 - 845 kg/m3    
 

 
- Automobilová doprava 
 
 Intenzita generované automobilové dopravy je odhadnuta maximálně 20 NA a 
60 OA. 
 Rychlost vozidel v ploše kompostárny bude maximálně 20 km/h, po příjezdové 
komunikaci k napojení na Nedokončenou ulici je uvažována rychlost 40 km/h. 
 Celkový objem emisí z dopravy v ploše kompostárny vychází z emisních 
faktorů pro automobilovou dopravu pro rok 2020 (MEFA 13) a předpokládané délky 
pojezdu vozidel v ploše kompostárny cca 300 m. 
 
 
Tab. č. 10: Emisní faktory automobilové dopravy (podélný sklon vozovky 1%) 

Parametr rychlost typ 
vozidla 

NOx PM10 PM2,5 

km/h g/km/voz 

emisní faktor 20 OA 0,3152 0,0303 0,0188 

20 NA 3,6595 0,4964 0,3878 

40 OA 0,2398 0,0291 0,0178 

40 NA 2,5893 0,3404 0,2572 

e.f. 
resuspenze 

- OA - 0,0397 0,0096 

- NA - 0,4438 0,1074 
 
 
Tab. č. 11: Emise z automobilové dopravy v areálu kompostárny a na příjezdu 

Parametr jednotka NOx PM10 PM2,5 

hm. tok emisí (vč. 
resuspenze) 

g/s 0,000379 0,000043 0,000032 

příjezdová komunikace g/m/s 0,00000368 0,00000110 0,00000050 
 
 
Referenční body 

 Jako podklady pro hodnocení imisní situace v okolí posuzovaného záměru 
byly provedeny výpočty imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla 
použita výpočetní síť o rozměrech 1,6 x 1,2 km se stranou čtverce 20 m. Vypočítané 
hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě s krokem 10 metrů metodou nejmenší 
křivosti a z nich pak sestrojena izoliniová mapa maximálních krátkodobých 
koncentrací amoniaku. 
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 Areál kompostárny leží mimo obytnou zástavbu. Pro podrobnější zhodnocení 
imisních příspěvků posuzovaného záměru bylo vybráno 6 referenčních bodů, 
představujících nejbližší obytnou zástavbu (body 1 - 5) a hranici zahrádkářské 
kolonie Jahodnice (bod 6). V těchto bodech byl proveden výpočet podrobný výpočet 
krátkodobých imisních koncentrací.  

Referenční body:   
1. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1210   
2. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1208   
3. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1306   
4. Štěrboholy, Nedokončená č.p. 78 
5. Kyje, Mílovská č.p. 436 
6. hranice zahrádkářské osady 

 
 Umístění referenčních bodů je patrné z následujícího obrázku č. 10. 
 
Obr. č. 10: Umístění referenčních bodů 
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Hodnocení imisní situace 
 
- Amoniak 
 
 Výpočtem rozptylu amoniaku z areálu kompostárny bylo prokázáno, že 
krátkodobé imisní koncentrace amoniaku v nejbližší zástavbě (tab. č. 12) se budou 
pohybovat do 30 µg/m3, to znamená, že hodnoty špičkových koncentrací překročí 
hodnotu 100 µg/m3 maximálně do vzdálenosti 200 m od hranice kompostárny, 
v nejbližší obytné zástavbě i v ploše zahrádkářské kolonie budou s dostatečnou 
rezervou pod nejnižší uváděnou hodnotu čichového prahu. 
 
 
Tab. č. 12: Hodinové a špičkové koncentrace NH3 v ref. bodech 

Ref. bod koncentrace NH3  [µg/m3] 

hodinová špičková 

1 18,2 41,9 

2 19,4 44,6 

3 16,8 38,7 

4 20,3 46,7 

5 15,8 36,3 

6 27,0 62,1 

čichový práh 100 
 
 Špičkové koncentraci 100 µg/m3 odpovídá maximální krátkodobá koncentrace 
43,5 µg/m3.  
 Provoz kompostárny nezpůsobí v nejbližší obytné zástavbě překročení 
přípustné míry obtěžování zápachem. 
 
 
- Tuhé znečišťující látky PM10 
 
 Zdrojem tuhých znečišťujících látek bude v prvé řadě vlastní provoz 
kompostárny – nakládání s bioodpadem a s kompostem. Dalším zdrojem bude 
spalování nafty v motoru traktoru a nákladních a osobních automobilů.  
 Denní koncentrace PM10 budou v okolí záměru v jednotkách µg/m3, v nejbližší 
obytné zástavbě mohou dosáhnout hodnot do 1,5 µg/m3, to je maximálně do 3 % 
denního limitu. 
 Vzhledem k imisní situaci v území, kde se 36. nejvyšší denní koncentrace 
pohybuje do 42 µg/m3, nepovede toto imisní přitížení situace v lokalitě k jejímu 
významnějšímu zhoršení a v žádném případě nezpůsobí překračování imisního limitu 
50 µg/m3. 
 Roční koncentrace PM10 budou nízké. Hodnoty v desetinách µg/m3 a 
maximálně do 0,05 µg/m3 v obytné zástavbě budou výrazně pod hodnotou imisního 
limitu a ani v součtu se stávajícím imisním pozadím v lokalitě, které se pohybuje do 
24 µg/m3, nezpůsobí ohrožení limitní hodnoty 40 µg/m3. 
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- Tuhé znečišťující látky PM2,5 
 
 Stejně jako v případě frakce tuhých látek PM10 budou roční koncentrace PM10 

nízké. Hodnoty v desetinách µg/m3 a maximálně do 0,025 µg/m3 v obytné zástavbě 
budou výrazně pod hodnotou imisního limitu a ani v součtu se stávajícím imisním 
pozadím v lokalitě, které se pohybuje do 17 µg/m3, nezpůsobí ohrožení stávající 
limitní hodnoty 25 µg/m3 ani navrhovaného limitu 20 µg/m3. 
 
 
- Oxid uhličitý NO2 
 
 Oxidy dusíku budou emitovány při spalování pohonných hmot v motorech 
automobilů a traktoru s překopávačem. Maximální hodinové koncentrace oxidu 
dusičitého NO2 mohou dosáhnout v nejbližší obytné zástavbě hodnot do 1,5 µg/m3. 
Tato hodnota je na úrovni 0,75% krátkodobého imisního limitu a situaci v nejbližší 
obytné zástavbě v podstatě neovlivní. 
Roční koncentrace NO2 ze zdrojů kompostárny jsou zcela zanedbatelné, nejvyšší 
hodnoty přízemních koncentrací se budou v nejbližším okolí areálu pohybovat 
v setinách µg/m3, v nejbližší obytné zástavbě budou maximálně v tisícinách µg/m3 a 
jsou zde na úrovni zlomku promile ročního imisního limitu 40 µg/m3. 
 
 
Přehled imisních příspěvků záměru 
 
 V následující tabulce č. 13 jsou porovnány nejvyšší očekávané imisní 
koncentrace ze zdrojů záměru s imisními limity. Do přehledu je vždy zvolena nejvyšší 
vypočítaná koncentrace v referenčních bodech. 
 
Tab. č. 13: Porovnání imisních koncentrací ze zdrojů záměru s limity a imisním 
pozadím 
Zneč. látka doba 

průměrování 
max. 

zjištěná 
koncentrace 

imisní 
pozadí 

(Jahodnice) 

přírůstek 
k imisnímu 

pozadí 

podíl 
záměru na 

imisním 
limitu 

µg/m3 % % 

NO2 1 hodina2) 1,20 139,81) 0,86 0,6 

 rok 0,0025 25,3 0,01 0,006 

PM10 24 hodin2) 1,4 41,3 3,4 2,8 

 rok 0,025 23,6 0,11 0,06 

PM2,5 rok 0,023 16,8 0,14 0,09 

1) koncentrace naměřená na stanici ČHMÚ Praha 10 – Průmyslová. 
2) sčítání krátkodobých koncentrací (hodinových, denních) není korektní, hodnot 

je obecně dosahováno při odlišných meteorologických podmínek (rychlost a 
směr větru, zvrstvení atmosféry) 

 
 



 
 Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. - Kompostárna Horní Lada  

 

 

EKORA s.r.o.___________________________________________________________________ 
Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4 
Tel./fax: +420 267 914 573, e-mail: ekora@ekora.cz 
 

57

Závěr Rozptylové studie 
 
 Provoz připravované kompostárny Horní Lada v k.ú. Kyje bude mít na imisní 
situaci v okolí areálu a v nejbližší obytné zástavbě nevýznamný vliv. Imisní přitížení 
emisemi z provozu kompostárny budou nízké. Nelze očekávat ani případné 
obtěžování obyvatel pachovými látkami z vlastního procesu kompostování.  
 Imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek a oxidu dusičitého z provozu 
kompostárny se v nejbližší obytné zástavbě budou pohybovat v případě ročních 
koncentrací na úrovni zlomu procenta příslušného imisního limitu, v případě 
krátkodobých koncentrací v desetinách procenta limitní hodnoty (pro NO2) a do 3 % 
v případě denních koncentrací PM10.  
 Vzhledem k nízkému až zanedbatelnému vlivu provozu navržené kompostárny 
na kvalitu ovzduší v lokalitě kde bude umístěna, doporučuje zpracovatel Rozptylové 
studie příslušnému orgánu ochrany ovzduší vydat souhlasné závazné stanovisko 
k žádosti o umístění posuzovaného zdroje znečištění ovzduší – kompostárny Horní 
Lada s maximální roční kapacitou 15 tis. t bioodpadu. 
 
 
Hluk 

 
 Pro posouzení hlukové zátěže vyvolané realizací záměru Kompostárna Horní 
Lada byla vypracována Hluková studie (EKOMOD, Mgr. R. Smetana, 10/2018). Tato 
Hluková studie tvoří přílohu č. 6 předkládaného oznámení záměru. 

Hluková studie hodnotí akustickou situaci po realizaci záměru výpočtem. 
Posouzen je stav v okolí kompostárny, ovlivněný vlastním provozem v areálu 
záměru, a dále vliv generované dopravy na akustickou situaci v okolí příjezdových 
komunikací. Situace po realizaci záměru byla zjišťována výpočtem ve výhledovém 
roce 2020. 

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku 
byl použit program HLUK+ firmy JpSoft ver. 12.03 profi12 „Výpočet hladiny hluku ve 
venkovním prostředí“, licence č. 5902 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). 
Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání 
Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy.   

Vzhledem k tomu, že se při prokazování plnění hygienických limit odpočítává 
odrazivost příslušné fasády dle normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického 
návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty 
uváděny po korekci na odraz fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového 
programu. 

Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním 
prostředí průmyslovými zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné 
v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb – stavební 
akustika“ (VÚPS Praha, 1985). 

V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají 
se hodnoty akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku 
A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.  
  Výhledový stav po realizaci plánovaného záměru byl zjišťován výpočetním 
postupem. K výpočtům bylo použito výše popsaného programu HLUK+. 



 
 Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. - Kompostárna Horní Lada  

 

 

EKORA s.r.o.___________________________________________________________________ 
Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4 
Tel./fax: +420 267 914 573, e-mail: ekora@ekora.cz 
 

58

Vzhledem k charakteru posuzované lokality (možnost sněhové pokrývky 
v zimní době) byl pro výpočet obecně předpokládán terén odrazivý.   

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referenčních bodech byly 
stanovovány 2 m před fasádou domů ve výšce obytných místností. Izofony byly 
počítány ve výšce 5 m nad terénem. Výsledky výpočtu jsou prezentovány pro 
vybrané referenční body v tabulkové formě.  
 
 
Zdroje hluku 
 
 Zdroje hluku z areálu kompostárny je možné rozdělit na: 

-  zdroje stacionární (tj. technologie kompostárny, zahrnující zejména traktor 
s překopávačem a drtič) 

-  obslužnou nákladní a osobní automobilovou dopravu v areálu kompostárny 
a na veřejných komunikacích. 

 
 
Tab. č. 14: Přehled zdrojů hluku (technologie kompostárny) 
Technologie počet hladina ak. 

výkonu LpA 

hladina ak. 
tlaku LpA  

využití 
provozní 

doby 

dB % 

traktor (s překopávačem) 1 104 - 50 

mobilní drtič biomasy Doppstadt AK 
235 (sdílený s jinými provozy 
investora) 

1 - 75,0 / 5 m 1) 50 

1) převzato z výsledků měření hluku obdobného zařízení (kompostárna Turnov) 
 
 
Referenční body 
 

Areál kompostárny leží mimo obytnou zástavbu. Pro posouzení vlivu provozu 
kompostárny na okolní chráněné prostory bylo vybráno 6 referenčních bodů, 
představujících nejbližší obytnou zástavbu (body 1 - 4) a hranici zahrádkářské 
kolonie Jahodnice (bod 5 a 6). 

V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže hlukem z dopravy v 
areálu a po veřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů v areálu. Referenční 
body jsou zobrazeny na obr. č. 11 a v mapě hlukových pásem. 

 
Referenční body:   

1. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1210   
2. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1208  
3. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1306  
4. Kyje, MŠ ul. Manželů Dostálových 
5. - 6. hranice zahrádkářské osady 
 
Umístění referenčních bodů je patrné z následujícího obrázku č. 11. 
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Obr. č. 11: Lokalizace referenčních bodů 

 
 
 
Vliv provozu kompostárny 
 

Vlastní areál kompostárny je dostatečně vzdálen od nejbližší obytné zástavby. 
Nejbližší obytnou zástavbu představuje sídliště Praha 14 Jahodnice (mezi ulicemi 
Manželů Dostálových a Travnou), cca 500 m východně od záměru. Mezi sídlištěm a 
ulicí Nedokončenou leží zahrádkářská osada Jahodnice. 

Areál kompostárny leží mimo obytnou zástavbu. Pro posouzení vlivu provozu 
kompostárny na okolní chráněné prostory bylo vybráno 6 referenčních bodů, 
představujících nejbližší obytnou zástavbu (body 1 - 4) a hranici zahrádkářské 
kolonie Jahodnice (bod 5 a 6). 

Výsledky výpočtu v referenčních bodech jsou uvedeny v následující tabulce č. 
14, hluková pásma v denní době jsou v příloze Hlukové studie. 
 
Tab. č. 15: Výpočet hladiny akustického tlaku A LAeq,t v referenčních bodech 

Bod č. doprava stac. zdroje celkem 

den – LAeq,8h [dB] 

1 <20 33,9 34,0 

2 <20 34,7 34,7 

3 <20 33,1 33,1 

4 <20 33,7 33,7 

5 <20 38,6 38,7 

6 <20 36,2 36,2 

 
Nejbližší chráněná obytná zástavba leží v dostatečné vzdálenosti od záměru, 

hladina akustického tlaku ze zdrojů záměru zde ve dne nepřekročí hodnotu 35 dB. 



 
 Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. - Kompostárna Horní Lada  

 

 

EKORA s.r.o.___________________________________________________________________ 
Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4 
Tel./fax: +420 267 914 573, e-mail: ekora@ekora.cz 
 

60

Na hranici zahrádkářské kolonie (nejedná se o chráněný venkovní prostor) 
nepřekročí hluk z kompostárny hodnotu 40 dB. 
 
 
Vliv generované dopravy na zástavbu v ulici Českobrodské 
 

Jedinou komunikací, kde by mohl být generovanou dopravou ovlivněn hluk 
v obytné zástavbě, je Českobrodská ulice. Ostatní případně využívané komunikace 
v lokalitě (Nedokončená, Objízdná) vedou v celém využívaném úseku mimo obytnou 
zástavbu. 

Vliv generované dopravy v Českobrodské ulici byl hodnocen pro nejméně 
příznivý případ, že celá generovaná doprava (příjezd, odjezd) bude vedena touto 
ulicí. 
 
Tab. č. 16: Intenzita dopravy v Českobrodské ulici 

Doprava  OA NA+bus 

celodenní voz/24 h 17 100 1 211 

v denní době (6-22 h) 

voz/16 h 

16 139 1 115 

generovaná  120 40 

celkem v denní době (6-
22 h) 

12 259 1 155 

 
Hladina akustického tlaku v denní době LAeq,16h v ref. vzdálenosti 7,5 m od osy 

komunikace: 
- stávající doprava, bez generované dopravy:  LAeq,16h = 65,6 dB, 
- doprava včetně generované dopravy:   LAeq,16h = 65,6 dB. 

 
Vzhledem ke stávající vysoké frekvenci dopravy v Českobrodské ulici 

nevyvolá přitížení této dopravy o dopravu do kompostárny zvýšení hladiny 
akustického tlaku v okolí této komunikace. A to ani v nejméně příznivém případě, že 
by veškerá doprava do kompostárny byla vedena po této komunikaci. 
 
 
Závěr Hlukové studie 
 

Hodnocení hlukové zátěže z provozu v areálu bylo provedeno výpočtem na 
3D modelu. 

Hladina akustického tlaku A LAeq,T z pohybu vozidel v areálu a provozu 
zařízení v ploše kompostárny bude v nejbližších chráněných venkovních prostorech 
obytné zástavby sídliště Jahodnice v denní době pod hodnotou 35 dB. Na hranici 
zahrádkářské kolonie nepřekročí hluk z kompostárny hodnotu 40 dB. To znamená, 
že bude s výraznou rezervou pod denní limitní hodnotou 50 dB, v noční době 
kompostárna nebude provozována. 

Doprava do kompostárny bude vedena po nejbližších komunikacích (ulice 
Nedokončená, Objízdná, případně Českobrodská). Z těchto komunikací vede 
v blízkosti obytné zástavby nebo přímo obytnou zástavbou pouze Českobrodská 
ulice. Vzhledem ke stávající vysoké frekvenci dopravy v této ulici nevyvolá přitížení 
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dopravy o dopravu do kompostárny zvýšení hladiny akustického tlaku v jejím okolí, a 
to ani v nejméně příznivém případě, že by veškerá doprava do kompostárny byla 
vedena po této komunikaci. 

Z výsledků hlukové studie vyplývá, že vliv záměru - kompostárny Horní Lada 
v k.ú. Kyje - na akustickou situaci v nejbližší ovlivněné obytné zástavbě bude 
nevýznamný. 

 
 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice 

 
Vzhledem k velikosti, charakteru a umístění záměru se nepředpokládá 

existence vlivů překračujících státní  hranici. 
 
 

D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, 
pokud je to vzhledem k záměru možné 
 

Z hlediska vlivu na životní prostředí se záměr nachází v dostatečné 
vzdálenosti několika set metrů od trvale obydlené obytné zástavby a jeho provoz (při 
dodržování základních technologických pravidel a výběru vhodné technologie se 
zvýšenou ochranou okolí) nemůže negativně na tuto obytnou zástavbu působit.  

 
 Návrh technologického řešení kompostárny předpokládá využití nejlepších 
dostupných technik – při zakládání kompostovacích zakládek bude využito aktivní 
aerace s odsáváním, resp. provzdušňováním biologického odpadu. Vzdušnina 
odsávaná z krechtů bude v první fázi kompostovacího cyklu odváděna na biofiltr pro 
eliminaci zápachu. 

Areál kompostárny bude dále vybaven systémem pro eliminaci zápachu 
pomocí gelových sorbentů (např. systém BiothysTM, kterou v ČR zastupuje 
společnost Regitas s.r.o.). Jedná se o využití gelových sorbentů pachových látek v 
zásobnících, které jsou kombinovány s nadzemními ventilátory rozptylujícími sorbent 
nad pachově rizikovou částí (např. zóna příjmu odpadů apod.). Celý systém je tvořen 
kontejnerem pro umístění zásobníku gelového sorbentu, čerpadly, řídicí technikou a 
vysokootáčkovými ventilátory. 
 

Při sv. hranici kompostárny bude provedeno vysázení pásu izolační zeleně o 
šířce 5 m, tvořené kombinací vyšších stromů (např. topoly) s nižšími dřevinami. Tím 
bude zajištěno odclonění areálu kompostárny od sousedního areálu EUROVIA CS. 
Tento pás bude proveden v délce cca 160 m, pokračovat bude na severní hranici 
areálu kompostárny za skladovací plochou s halou směrem k objektu obsluhy.  

Pás izolační zeleně obdobné skladby (kombinace vysokých stromů, např. 
topolů, s nižšími dřevinami) bude dále proveden při severním okraji obslužné 
komunikace v pásu izolační zeleně (IZ), tímto pásem bude zajištěno odclonění nově 
zřízené obslužné komunikace a zemědělsky využívaných pozemků severně od 
zařízení. Délka tohoto pásu bude činit cca 380 m.  
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Náhradní výsadba dřevin bude dále provedena v sz. cípu pozemku parc. č. 
2668/1, sz. od areálu kompostárny, v ploše IZ (výměra této části bude činit cca 1 800 
m2). 

 
 

D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů 
záměru na životní prostředí 

 

Při hodnocení bylo používáno standardních metod i všech dostupných 
vstupních informací. Jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí byly hodnoceny a 
stanovených limitů, které jsou obsaženy v zákonech, prováděcích vyhláškách a 
technických normách.  

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky a neurčitosti 
ve znalostech, které by významně snižovaly vypovídací schopnost tohoto oznámení.  

 
 

D.6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo 
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a 
hlavních nejistot z nich plynoucích 

 
Při zpracování oznámení byly využity podklady, které měl zpracovatel 

k dispozici, oznámení a jeho závěry odpovídají kvalitě těchto podkladů.  
 

Využity byly následující materiály: 
• Studie proveditelnosti (Bioprofit s.r.o., květen 2018) 
• Rozptylová studie Kompostárna Horní Lada (EkoMod, Mgr. Radomír 

Smetana, 10/2018), ), zpracovaná na základě příslušných metodik a 
výpočtových modelů 

• Hluková studie (EkoMod, Mgr. Radomír Smetana, 10/2018), zpracovaná na 
základě příslušných metodik a výpočtových modelů 

• Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR - Mapa pětiletých 
průměrů 2012-2016 (Internetová stránka ČHMÚ Praha) 

• Hluková mapa Prahy (http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-
prostredi/cs/hlukova-mapa) 
 
Uvedené použité materiály mohou být zatíženy určitými nejistotami, tyto 

nejistoty však nepovažujeme za zásadní ve vztahu k závěrům oznámení. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY 
PŘEDLOŽENY) 

 
Předkládané Oznámení záměru řešilo pouze jedinou variantu umístění 

kompostárny vyplývající z podmínek majetkoprávních vztahů, územního plánu, a 
přírodních poměrů.  

Alternativní „nulová“ varianta není preferována investorem, neboť neřeší 
efektivní a ekologické nakládání se vznikajícím bioodpadem. 

 
 

 
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Viz přílohy. 
 

F.2. Další podstatné informace oznamovatele 
Viz přílohy. 
 
 
 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 

V případě předkládaného oznámení se jedná o záměr č. 10.1 ve smyslu 
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., kategorie II v působnosti krajského úřadu -  
Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok. 

Předmětem záměru je výstavba zařízení pro zpracování bioodpadů 
kompostováním. Pro zařízení je tak jako hlavní vstupní materiál uvažován rostlinný 
odpad z údržby městské zeleně z území hl. m. Prahy a odděleně sbíraný BRKO od 
obyvatel města. 

 
Celková kapacita kompostárny je plánována ve výši 15.000 t bioodpadu za 

rok. 
 
Vlastní kompostovací plocha bude situována v sz. části pozemku 2668/1, k.ú. 

Kyje. Související objekty (skladovací plocha, hala) budou částečně umístěny na 
východní části pozemků parc. č. 2669/1 a 2670/12, příjezdová komunikace bude 
vedena po jižní hranici pozemků parc. č. 2670/1 a 2670/13. 

Všechny dotčené pozemky (2668/1, 2669/1, 2670/1, 2670/12, 2670/13, k.ú. 
Kyje) jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 

Pozemky parc. č. 2668/1, 2669/1, 2670/12 jsou zařazeny jako ostatní plocha 
(způsob využití: jiná plocha, resp. jiná komunikace), jedná se o nevyužívané plochy 
porostlé náletovými dřevinami. 

Pozemek parc. č. 2670/1 je klasifikován jako orná půda (BPEJ 24814: 58 m2, 
BPEJ 22611: 73 798 m2, BPEJ 22 601: 65 m2, BPEJ 22614: 82 831 m2). Jižní část 
tohoto pozemku parc. č. 2670/1, na němž bude realizována příjezdová komunikace, 
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bude nutno v nezbytně nutném rozsahu vyjmout ze ZPF. Vynětí pozemku ze ZPF 
bude mít charakter vynětí trvalého, v rámci realizace záměru nebude žádáno o 
dočasná vynětí ze ZPF. Rozsah vynětí ze ZPF je uvažován v celkové výměře cca 
2.655 m2 (pás komunikace a chodníku šířky 7 m +2 m, délka cca 295 m, tedy 9x295 
= 2.655 m2). 

 
Pro zpracování bioodpadů bude v rámci kompostárny Horní Lada využita 

technologie krechtového kompostování v pásových hromadách s aktivním 
provzdušněním pomocí kanálků instalovaných ve vodohospodářsky zabezpečené 
ploše, do kterých je vháněn/odsáván vzduch z centrálního technologického 
kontejneru napojeného na biofiltr. 

Z důvodu omezení výluhů a zápachu bude možné plochu kompostárny pro 
první 4 týdny procesu zakrýt lehkou plachtovou halou s odsáváním vnitřního prostoru 
na biofiltr. Aktivní řízená aerace optimalizuje průběh kompostování a zkracuje jeho 
dobu, překopávání udržuje strukturu materiálu v optimálním stavu a zabraňuje vzniku 
preferenčních cest provzdušnění apod. V prvních 4 týdnech procesu je možné 
provádět tzv. pasivní odsávání na biofiltr, které dle provozních zkušeností s touto 
technologií výrazně omezuje možnost vzniku zápachu. 

Překopávání kompostu bude zajišťováno traktorem neseným čelním 
překopávačem (např. TracTurn), resp. bočním překopávačem.  

Základním objektem areálu kompostárny Horní Lada bude vlastní 
kompostovací plocha s rozměry cca 40x80 m, tedy 3.200 m2.  

Pro uskladnění naváženého biologického materiálu na vstupu do zařízení a 
pro manipulaci s tímto materiálem je vyčleněna plocha o výměře 1.515 m2 (při 
východní hranici areálu kompostárny). 

Tato plocha o celkové výměře 4.715 m2 (3.200 m2 +1.515 m2) bude provedena 
jako vodohospodářsky zabezpečená. 

Další plochou vyčleněnou v rámci areálu kompostárny bude dozrávací plocha 
kompostu, kde již kompost leží bez překopání, výměra této plochy činí cca 1.200 m2. 
(plocha navazující východně na kompostovací plochu). 

Při severním okraji kompostárny se budou nacházet plochy pro finální 
separaci, sítování a skladování kompostu. Zastřešená část této plochy pro bude mít 
výměru 900 m2, otevřená část pak 480 m2.  

Další otevřená skladovací plocha kompostu bude činit 1.350 m2 (při východní 
hranici areálu).  

V severní části areálu bude dále zřízena manipulační plocha (1.275 m2) a 
odstavná plocha techniky (670 m2) s mycí plochou. 

V severní části areálu bude umístěn rovněž zděný objekt zázemí kompostárny 
o půdorysné ploše 200 m2 (20x10 m) se sedlovou střechou, který bude v přízemí 
obsahovat dílnu s garáží, vrátnici, sociální zázemí a sklady. V prvním patře bude 
umístěna dvojice kanceláří, laboratoř a prezentační místnost. Na střeše objektu 
budou umístěny fotovoltaické panely pro zajištění částečné energetické nezávislosti 
objektu. Vytápění bude zajištěno tepelným čerpadlem.  

Vedle objektu se nachází ještě odstavná plocha - parkoviště s mycí plochou, 
přímo navazující na areálové komunikace.  

 Areál bude vybaven 18 m mostovou silniční váhou a mycí rampu s odvodem 
vod přes horkou vpusť a lapol do jímky dešťových vod. 
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Pro zachycené dešťové vody bude v areálu vybudována záchytná jímka 
s minimálním kapacitou 185 m3, navrhována je jímka z armovaného betonu o objemu 
216 m3 (9 x 6 x 4 m). V jímce bude usazeno čerpadlo na zpětné vlhčení kompostu. 
Voda bude využívána i pro zkrápění kompostu. 

 
Kompostovací proces bude prováděn v běžných kompostovacích hromadách 

– krechtech. Maximální velikost krechtů je cca 5 m na šířku a 2,5 m na výšku při 
délce 80 m. Uvažuje se trojúhelníkový průřez krechtu s plochou 6,5 m2.  
 Na vodohospodářsky zabezpečenou plochu lze umístit celkem 8 
kompostovacích krechtů s celkovým max. objemem materiálu cca 4.160 m3 materiálu 
(2496 tun při objemové hmotnosti zakládky cca 0,6 t/m3). V podloží kompostárny 
bude umístěno celkem 8 provzdušňovacích kanálků napojených na 4 ventilátory pro 
negativní odsávání a 4 ventilátory pro vhánění vzduchu. Bude osazena ventilační 
stanice vzduchu s biofiltrem 70 m2 s předřazenou pračkou vzduchu 10.000 m3/hod. a 
chladícím ventilátorem.  

Překopávání bude realizováno bočním překopávačem s nutností přesunu 
hromady nebo mostovým překopávačem. Překopávání bude prováděno 1x týdně, u 
dozrávání pak 1x za 14 dní. 

Aktivní ochrana před zápachem bude řešena, kromě aktivní aerace/odsávání 
kompostovacích krechtů, např. systémem BiothysTM, kterou v ČR zastupuje 
společnost Regitas s.r.o. Jedná se o využití gelových sorbentů pachových látek v 
zásobnících, které jsou kombinovány s nadzemními ventilátory rozptylujícími sorbent 
nad pachově rizikovou částí (např. příjem odpadů apod.). Celý systém s názvem 
Smellmeister G36 pracuje s kontejnerem pro umístění zásobníku, čerpadla a řídící 
techniky a vysokootáčkovými ventilátory. 

Při sv. hranici kompostárny bude provedeno vysázení pásu izolační zeleně o 
šířce 5 m, tvořené kombinací vyšších stromů (např. topoly) s nižšími dřevinami. Tím 
bude zajištěno odclonění areálu kompostárny od sousedního areálu EUROVIA CS. 
Tento pás bude proveden v délce cca 160 m, pokračovat bude na severní hranici 
areálu kompostárny za skladovací plochou s halou směrem k objektu obsluhy.  

Pás izolační zeleně obdobné skladby (kombinace vysokých stromů, např. 
topolů, s nižšími dřevinami) bude dále proveden při severním okraji obslužné 
komunikace v pásu izolační zeleně (IZ), tímto pásem bude zajištěno odclonění nově 
zřízené obslužné komunikace a zemědělsky využívaných pozemků severně od 
zařízení. Délka tohoto pásu bude činit cca 380 m.  

Náhradní výsadba dřevin bude dále provedena v sz. cípu pozemku parc. č. 
2668/1, sz. od areálu kompostárny, v ploše IZ (výměra této části bude činit cca 1 800 
m2). 

Dopravně bude areál kompostárny Horní Lada napojen v souladu s platným 
územním plánem nově zřízenou obslužnou komunikací vedoucí po severním okraji 
areálu kompostárny východním směrem k ulici Nedokončená, následně pak 
severním směrem na ulici Objízdnou a po ní na ulici Průmyslovou. Podmínkou 
realizace záměru je zřízení světelné křižovatky Průmyslová – Objízdná a světelně 
řízeného přechodu na Průmyslové „U Perlitu“.  

 
Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění 

funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. Realizací záměru se 
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nenaruší žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění podloží 
nedojde. 

V zájmovém území se nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v 
chráněném ložiskovém území. 

V zájmovém území se nenachází žádné významné krajinné prvky dle zákona 
č.114/1992Sb. ani registrované.  

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná 
území přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

Zájmové území nezasahuje do ploch žádného přírodního parku. 
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyly vymezeny žádné evropsky 

významné lokality (NATURA 2000).  
Dle stanoviska odboru životního prostředí (viz příloha č. 4 Oznámení) nemůže 

mít záměr negativní vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti. 
 

V rámci zpracování oznámení záměru byla vypracována rozptylová studie 
(EkoMod, Mgr. R. Smetana, 10/2018). Cílem rozptylové studie je zhodnotit vliv 
provozu kompostárny na ovzduší v blízkém okolí a prokázat, zda provoz 
kompostárny neovlivní nadměrně emisemi z provozu nejbližší obytné lokality. 
Hodnoceno je i ovlivnění blízkých obytných lokalit generovanou automobilovou 
dopravou do/z kompostárny. Tato Rozptylová studie tvoří přílohu č. 5 předkládaného 
oznámení záměru. 
 V rámci realizace kompostárny Horní Lada vzniknou následující zdroje emisí 
do ovzduší. 
-  Provoz kompostárny (tento zdroj zahrnuje vlastní provoz zařízení na zpracování 

bioodpadů) 
-  Provoz zařízení v areálu kompostárny (tento zdroj zahrnuje zejména provoz 

nezbytné techniky související s procesem kompostování - překopávač apod.) 
-  Vyvolaná automobilová doprava (tento zdroj představuje návoz vstupní suroviny 

(bioodpadu) a odvoz hotového kompostu a osobní dopravu pracovníků zařízení). 

 Areál kompostárny leží mimo obytnou zástavbu. Pro podrobnější zhodnocení 
imisních příspěvků posuzovaného záměru bylo vybráno 6 referenčních bodů, 
představujících nejbližší obytnou zástavbu (body 1 - 5) a hranici zahrádkářské 
kolonie Jahodnice (bod 6). V těchto bodech byl proveden výpočet podrobný výpočet 
krátkodobých imisních koncentrací.  
 Ze závěrů Rozptylové studie vyplývá, že provoz připravované kompostárny 
Horní Lada v k.ú. Kyje bude mít na imisní situaci v okolí areálu a v nejbližší obytné 
zástavbě nevýznamný vliv. Imisní přitížení emisemi z provozu kompostárny budou 
nízké. Nelze očekávat ani případné obtěžování obyvatel pachovými látkami 
z vlastního procesu kompostování.  
 Imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek a oxidu dusičitého z provozu 
kompostárny se v nejbližší obytné zástavbě budou pohybovat v případě ročních 
koncentrací na úrovni zlomu procenta příslušného imisního limitu, v případě 
krátkodobých koncentrací v desetinách procenta limitní hodnoty (pro NO2) a do 3 % 
v případě denních koncentrací PM10.  
 Vzhledem k nízkému až zanedbatelnému vlivu provozu navržené kompostárny 
na kvalitu ovzduší v lokalitě kde bude umístěna, doporučuje zpracovatel Rozptylové 
studie příslušnému orgánu ochrany ovzduší vydat souhlasné závazné stanovisko 
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k žádosti o umístění posuzovaného zdroje znečištění ovzduší – kompostárny Horní 
Lada s maximální roční kapacitou 15 tis. t bioodpadu. 
 
 Pro posouzení hlukové zátěže vyvolané realizací záměru Kompostárna Horní 
Lada byla vypracována Hluková studie (EkoMod, Mgr. R. Smetana, 10/2018). Tato 
Hluková studie tvoří přílohu č. 6 předkládaného oznámení záměru. 

Hluková studie hodnotí akustickou situaci po realizaci záměru výpočtem. 
Posouzen je stav v okolí kompostárny, ovlivněný vlastním provozem v areálu 
záměru, a dále vliv generované dopravy na akustickou situaci v okolí příjezdových 
komunikací. Situace po realizaci záměru byla zjišťována výpočtem ve výhledovém 
roce 2020. Zdroje hluku z areálu kompostárny je možné rozdělit na zdroje stacionární 
(tj. technologie kompostárny, zahrnující zejména traktor s překopávačem a drtič) a 
obslužnou nákladní a osobní automobilovou dopravu v areálu kompostárny a na 
veřejných komunikacích. 

Areál kompostárny leží mimo obytnou zástavbu. Pro posouzení vlivu provozu 
kompostárny na okolní chráněné prostory bylo vybráno 6 referenčních bodů, 
představujících nejbližší obytnou zástavbu (body 1 - 4) a hranici zahrádkářské 
kolonie Jahodnice (bod 5 a 6). V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže 
hlukem z dopravy v areálu a po veřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů v 
areálu.  

Vlastní areál kompostárny je dostatečně vzdálen od nejbližší obytné zástavby. 
Nejbližší obytnou zástavbu představuje sídliště Praha 14 Jahodnice (mezi ulicemi 
Manželů Dostálových a Travnou), cca 500 m východně od záměru. Mezi sídlištěm a 
ulicí Nedokončenou leží zahrádkářská osada Jahodnice. 

Nejbližší chráněná obytná zástavba leží v dostatečné vzdálenosti od záměru, 
hladina akustického tlaku ze zdrojů záměru zde ve dne nepřekročí hodnotu 35 dB. 
Na hranici zahrádkářské kolonie (nejedná se o chráněný venkovní prostor) 
nepřekročí hluk z kompostárny hodnotu 40 dB. 

Jedinou komunikací, kde by mohl být generovanou dopravou ovlivněn hluk 
v obytné zástavbě, je Českobrodská ulice. Ostatní případně využívané komunikace 
v lokalitě (Nedokončená, Objízdná) vedou v celém využívaném úseku mimo obytnou 
zástavbu. 

Vliv generované dopravy v Českobrodské ulici byl hodnocen pro nejméně 
příznivý případ, že celá generovaná doprava (příjezd, odjezd) bude vedena touto 
ulicí. 

Vzhledem ke stávající vysoké frekvenci dopravy v Českobrodské ulici 
nevyvolá přitížení této dopravy o dopravu do kompostárny zvýšení hladiny 
akustického tlaku v okolí této komunikace, a to ani v nejméně příznivém případě, že 
by veškerá doprava do kompostárny byla vedena po této komunikaci. 

Z výsledků hlukové studie vyplývá, že vliv záměru - kompostárny Horní Lada 
v k.ú. Kyje - na akustickou situaci v nejbližší ovlivněné obytné zástavbě bude 
nevýznamný. 
 

Navržené technické a technologické řešení je v souladu s požadavky na 
obdobné stavby. Stavební řešení respektuje stávající platnou legislativu v České 
republice.  
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Závěr 
 
 Na základě skutečností uvedených v tomto oznámení záměru lze konstatovat, 
že negativní vlivy vyvolané realizací záměru „Kompostárna Horní Lada“ budou 
zanedbatelné (expozice emisemi, hlukem, vliv na krajinný ráz, vliv na ZPF, vliv na 
floru a faunu), případně budou eliminovány přijetím příslušných technických opatření 
(opatření proti zápachu – řízená aerace, odsávání vzdušniny přes biofiltr, použití 
systému pachových sorbentů). 
 Realizace záměru „Kompostárna Horní Lada“ nebude mít žádné významné 
negativní vlivy na životní prostředí. 

 

Datum zpracování oznámení: 14.11.2018  
 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení: 
     Ing. Tomáš Medřický 
     Přemyslovská 853/1 
     130 00 Praha 3 
     Tel.: 606 793 538 
     e-mail: medricky@ekora.cz 
 
 
 
Podpis zpracovatele: 
 
 
Řešitelský tým: 
     Ing. Lenka Pavlíková (pavlikova@ekora.cz) 
     Mgr. Petr Švorc (svorc@ekora.cz) 
     Mgr. Radomír Smetana (Hluková studie,  
      Rozptylová studie) 

Ing. Dagmar Smetanová (Hluková studie) 
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Katastrální mapa zájmového území 
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2668/1⇗

Obec: Praha [554782]⇗

Katastrální území: Kyje [731226]

Číslo LV: 1613

Výměra [m2]: 89104

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno užívání

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.10.2018 10:00:00.

© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=lkpee8...

1 z 1 29. 10. 2018 11:40



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2669/1⇗

Obec: Praha [554782]⇗

Katastrální území: Kyje [731226]

Číslo LV: 1613

Výměra [m2]: 506

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.10.2018 10:00:00.

© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=0OUF6...

1 z 1 29. 10. 2018 11:39



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2670/1⇗

Obec: Praha [554782]⇗

Katastrální území: Kyje [731226]

Číslo LV: 1613

Výměra [m2]: 156752

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: orná půda

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

24814⇗ 58

22611⇗ 73798

22601⇗ 65

22614⇗ 82831

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.10.2018 10:00:00.

© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=XaV4x1...

1 z 1 29. 10. 2018 11:36



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2670/12⇗

Obec: Praha [554782]⇗

Katastrální území: Kyje [731226]

Číslo LV: 1613

Výměra [m2]: 16791

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.10.2018 10:00:00.

© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=vjZgynb...

1 z 1 29. 10. 2018 11:37



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2670/13⇗

Obec: Praha [554782]⇗

Katastrální území: Kyje [731226]

Číslo LV: 1613

Výměra [m2]: 4702

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 29.10.2018 10:00:00.

© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=QGfgx...

1 z 1 29. 10. 2018 11:35
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Příloha č. 2 

 
Lokalizace záměru  
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 
  



 
 
 
 
 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 

1/4 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

 

 EKORA s.r.o. 
 Ing. Tomáš Medřický 
 Sinkulova 48/329 
 140 00  Praha 4 
 Datovou schránkou 

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
085/2018 Ing. Šárka Zátková 
Č. j.: 236 004 834 
MHMP 1832437/2018 Počet listů/příloh: 4/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP 1473098/2018  14.11.2018 
 
Vyjádření k záměru „Kompostárna Horní Lada“ na části pozemku parc. č. 2668/1 v k.ú. 
Kyje  
 
Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy obdržel podáním ze dne 17.9.2018 žádost 
o vyjádření k výše uvedenému záměru pro účely posouzení podlimitního záměru dle zákona 
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kterou 
podala společnost EKORA s.r.o., IČO 61681369, Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4. Podání 
bylo doplněno o upravenou dokumentaci dne 14.11.2018. 
 
Jako podklad pro vydání vyjádření byla žadatelem předložena zjednodušená dokumentace, 
obsahující stručnou charakteristiku záměru, mapu širšího okolí záměru a situační zákres do 
ortofotomapy (dále jen „dokumentace“). Dokumentace byla upravena tak, že záměr není v ploše 
DU oplocen. 
 
Předmětem výše uvedeného záměru je umístění areálu kompostárny na pozemku parc.č. 2668/1, 
k.ú. Kyje, který je tvořen v současnosti nevyužívanou ostatní plochou a bezprostředně navazuje 
na průmyslové areály v této části města (okolí ul. Průmyslová), resp. navazuje na zemědělsky 
obdělávané plochy při severní části pozemku. Součástí areálu kompostárny bude dle předložené 
dokumentace kompostovací a dozrávací plocha o výměře cca 4400 m2, dále objekt „zázemí pro 
obsluhu“, skladovací plocha s halou, aerační kontejner s příslušenstvím (biofiltr, jímka), mycí 
plocha, váha, manipulační, odstavné a skladovací plochy. Areál kompostárny bude oplocen, 
součástí oplocení bude jedna vjezdová brána. Oplocení bude vedeno po hranici plochy VN. 
Dopravní napojení bude vedeno po pozemcích parc.č. 2670/13, 2670/1, 2670/12 a 2669/1 v k.ú. 
Kyje a bude navazovat na ul. Nedokončenou. Dopravní napojení je navrženo v intravilánové 
úpravě s jednostranným chodníkem (š. 2 m) při jižní straně a stromořadím při severní straně. 
Vozovka komunikace je navržena v šířce 7 m (2x3,5m).  
 
Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jako orgán územního plánování (dále jen 
„úřad územního plánování“) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), vydává ve smyslu přílohy č. 3, 3a a 4 části H zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
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vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření:  
 
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000, 
včetně platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 
dne 6. 9. 2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12. 10. 2018, se 
předložený záměr nachází v zastavitelném území v ploše s využitím VN –nerušící výroby a 
služeb, bez stanoveného kódu míry využití plochy, a dále v nezastavitelném území v ploše DU - 
urbanisticky významné plochy a dopravní spojení a v ploše IZ – izolační zeleň. 
 
Využití pozemků musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 
32/1999 Sb. HMP, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ze dne 26. 10. 
1999, ve znění všech pozdějších předpisů, tj. s přílohou č. 1 (Regulativy plošného a 
prostorového uspořádání území hlavního města Prahy) dle opatření obecné povahy č. 55/2018, 
pro které platí: 
 
VN - nerušící výroby a služeb 
Hlavní využití: 
Plochy sloužící pro umístění výroby a služeb všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, 
které nesmějí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a 
zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru. 
Přípustné využití: 
Dvory pro údržbu pozemních komunikací, veterinární zařízení, zařízení záchranného 
bezpečnostního systému, archivy a depozitáře, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní 
plochou nepřevyšující 300 m2, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení, 
ambulantní zdravotnická zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, 
zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, sběrné dvory, manipulační plochy. 
Školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum (související s hlavním 
využitím). 
Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší 
komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technická infrastruktura. 
Podmíněně přípustné využití: 
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací 
zařízení pro zaměstnance, služební byty. 
Dále lze umístit: lakovny, klempírny, truhlárny, stavby pro zpracování plodin, sklady hnojiv 
a chemických přípravků pro zemědělství, kompostárny a zařízení k recyklaci odpadů, obchodní 
zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, sportovní zařízení. Pro 
podmíněně přípustné využití platí, že využití nebude svými vlivy narušovat provoz a užívání 
staveb a zařízení v okolí a zhoršovat životní prostředí nad přijatelnou míru. 
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s 
podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a 
úkoly územního plánování. 
 
IZ - izolační zeleň 
Hlavní využití: 
Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných 
ploch. 
Přípustné využití: 
Výsadby dřevin a travní porosty. 
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, liniová 
vedení technické infrastruktury. 
Podmíněně přípustné využití: 
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Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, 
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, plošná zařízení technické infrastruktury, při 
zachování dominantního plošného podílu zeleně. 
Stavby pro provoz a údržbu, související s hlavním a přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná 
a městská zeleň a Pěstební plochy - sady, zahrady a vinice za podmínky, že s nimi posuzovaná 
plocha bezprostředně sousedí. 
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti 
dotčených pozemků. 
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s 
podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a 
úkoly územního plánování. 
 
DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství 
Hlavní využití: 
Plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a další plochy plnící funkci 
veřejných prostranství. 
Přípustné využití: 
Náměstí, shromažďovací a pěší prostory. 
Obslužné a nemotoristické komunikace funkční skupiny C5 a D5, cyklistické stezky, pěší 
komunikace, lávky. 
Upravené zpevněné plochy podél vodních ploch, náplavky a tělesa hrází, snížená nábřeží. 
Drobné vodní plochy, drobná obchodní zařízení a služby sloužící pro provoz a obsluhu 
veřejných prostranství, technická infrastruktura, nezbytná zařízení související s provozováním 
vodních ploch, zařízení přístavišť osobní lodní dopravy. 
Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. 
Zeleň související s hlavním využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací 
a odstavné plochy, podzemní parkoviště. 
Přesah hlavního a přípustného využití ze sousedící plochy do navrhované plochy veřejného 
prostranství v rozsahu nezbytně nutném k uskutečnění záměru za podmínky, že bude plocha 
veřejného prostranství ve stejném rozsahu nahrazena plošně souvisejícím, kompozičně 
zdůvodněným veřejným prostranstvím v rámci navazující zastavitelné plochy a že se jedná 
výhradně o vlastnicky sjednocené rozvojové nebo transformační plochy nebo že budou dotčené 
pozemky přerozděleny doloženou dohodou o parcelaci. 
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití. 
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v 
rozporu s cíli a úkoly územního plánování. 
 
Charakteristiku ploch, základní regulativy prostorového uspořádání a další informace o 
Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy lze najít na webových stránkách 
http://upn.praha.eu. 
 
Závěr: 
Všechny navržené stavby, zpevněné plochy a oplocení budou umístěny v ploše VN. 
Administrativa, skladovací plochy, odstavné a manipulační plochy a oplocení jsou v souladu 
s hlavním, resp. přípustným využitím plochy VN. Kompostovací a dozrávací plocha, resp. 
samotná plocha kompostárny je v ploše VN podmíněně přípustná. Prostor kompostárny se bude 
nacházet v blízkosti průmyslových areálů a zemědělských ploch. Nejbližší obytná zástavba 
(sídliště Praha 14 Hostavice) se nachází cca 420 m východně od záměru a navíc je oddělena 
areálem Eurovia CS a.s. Z výše uvedeného lze předpokládat, že nebude docházet ke zhoršování 

http://upn.praha.eu/
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životního prostředí a znehodnocování a ohrožování navazujících ploch a využití. Záměr lze tedy 
akceptovat. 

Obslužná přístupová komunikace bude umístěna v ploše IZ a bude napojena do areálu v ploše 
DU. V ploše IZ je navržená vozidlová komunikace podmíněně přípustná. Vzhledem k tomu, že 
neexistuje jiná možnost napojení kompostárny a v rámci projektu je navržena výsadba 
stromořadí mezi novou komunikací a plochou ZVO, čímž bude vytvořena izolace mezi plochou 
VN a ZVO, navíc v současné době se na ploše IZ nenachází vzrostlá zeleň, je tedy žádoucí, aby 
byla izolační zeleň založena, je možné umístění přístupové obslužné komunikace v ploše IZ 
akceptovat. V ploše DU lze umístit obslužné komunikace funkční skupiny C (obslužné 
komunikace ve stávající i nové výstavbě, přičemž jimi mohou být i průtahy silnic III. a 
v odůvodněných případech II. třídy). Navržená komunikace v ploše DU bude navazovat na 
dopravní napojení celého areálu kompostárny na ul. Nedokončenou (vedeno v ploše IZ). 
Komunikace bude plnit obslužnou funkci a zpřístupňovat území a areál kompostárny. Umístění 
komunikace v ploše DU lze tedy vzhledem k výše uvedenému akceptovat a není v rozporu 
s platným územním plánem hl. m. Prahy. 
 
Vzhledem k výše uvedenému a po pečlivém zvážení všech relevantních aspektů úřad územního 
plánování konstatuje soulad záměru s platným Územním plánem SÚ hl. m. Prahy. 
 
 
Výše uvedený záměr byl posouzen výhradně z hledisek územního plánování. Jeho soulad s 
dalšími předpisy a nařízeními posoudí příslušné orgány státní správy   a další subjekty, které se 
k záměru vyjadřují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Čemus  
ředitel odboru 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1. Adresát   DS 
2. MHMP, UZR/ Zátková 
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Stanovisko orgánu ochrany přírody k možným významným vlivům 
záměru na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a 

na zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka  
a přírodní rezervace 
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 140 00  Praha 4 
       

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
084/2018 Ing. Magdalena Stehlíková 
Č. j.: 236 004 217 
MHMP 1512928/2018 Počet listů/příloh: 1/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP 1472981/2018  25.09.2018 
 
 
„Studie proveditelnosti – kompostárna Horní Lada – II. etapa, Praha 14“ - stanovisko 
orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí  
  
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí (dále jen OCP MHMP), jako příslušný orgán 
ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanovením § 31 odst. 1 
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na 
základě žádosti společnosti EKORA s.r.o.,  IČO: 61681369, Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4 
možnosti vlivu záměru „Studie proveditelnosti – kompostárna Horní Lada – II. etapa, 
Praha 14“ na lokality soustavy Natura 2000 a vydává stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona v 
tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv a to samostatně nebo ve spojení s 
jinými koncepcemi nebo záměry na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast v 
územní působnosti OCP MHMP.  
OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému záměru 
v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti 
OCP MHMP.   
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 - Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 
- Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, 
CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, 
CZ0113773 - Praha - Petřín.   
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Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny.  
Do vzdálenosti 0,5 km od navrženého záměru se nenachází žádná evropsky významná lokalita v 
působnosti OCP MHMP. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že 
hodnocený záměr se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a záměr může mít 
pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území záměru a jeho nejbližšího okolí. Návrh záměru 
tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření 
na území evropsky významných lokalit. Záměr neovlivní porosty dřevin na území evropsky 
významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno.  
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy 
Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj 
https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště 
chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu 
na EVL v působnosti OCP MHMP.  
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  
  
 
  
Ing. Ivan  B e d n á ř  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 
- podepsáno elektronicky - 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1. spis 
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1. Úvod 

Investor, Magistrát hlavního města Prahy, oddělení odpadů, připravuje v k.ú. Kyje na p.p.č. 2668/1 
výstavbu a provozování kompostárny ke zpracování biologického odpadu, výrobě a využití kom-
postu. 

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší 
než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně jsou podle zá-
kona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší vyjmenovaný stacionární zdroj a pro vydání závazného 
stanoviska k umístění tohoto stacionárního zdroje ovzduší musí žadatel předložit jako součást žá-
dosti rozptylovou studii. 

Cílem předkládané rozptylové studie je zhodnotit vliv provozu kompostárny na ovzduší v blízkém 
okolí a prokázat, zda provoz kompostárny neovlivní nadměrně emisemi z provozu nejbližší obytné 
lokality. Hodnoceno je i ovlivnění blízkých obytných lokalit generovanou automobilovou dopra-
vou do/z kompostárny. 

 

2. Podklady  

2.1 Podklady předané objednatelem 

[1] Studie proveditelnosti – Kompostárna Horní Lada – II. etapa, Praha 14. BIOPROFIT s.r.o., 
Lišov 05/2018. 

2.2 Podklady zhotovitele 

[2] Výpočtový program SYMOS 97, verze 2013. 

[3] Větrná růžice pro lokalitu Praha-Kyje. 

2.3 Literatura 
[4] Váňa J.: Vliv kompostáren na životní prostředí. Odpady 12/2003. 
[5] Keder J.: Odhad pachové zátěže adaptovaným rozptylovým modelem SYMOS’97. In: 

Ochrana ovzduší, č. 6/2006, str. 14-17. 
[6] Jelínek A. et al: Omezování negativních vlivů zemědělské techniky na pracovní a životní 

prostředí. Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 2000. 

2.4 Legislativní a metodické podklady 

[7] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

[8] Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  

[9] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke zpracování rozptylových studií. Příloha 
č. 1: Metodická příručka k modelu SYMOS97 – aktualizace 2013. 

[10] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke zpracování rozptylových studií. Příloha 
č. 2: Metodika výpočtu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých znečišťujících 
látek. 

[11] Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky č. 415/2012 Sb. 
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[12] Stanovení emisních faktorů a imisních příspěvků stacionárních zdrojů. Závěrečná zpráva 
k prvnímu dílčímu úkolu – Zpracování návrhu emisních faktorů pro MŽP. TESO Praha a.s., 
Praha 02/2015. 
 

3. Metodika výpočtu 

3.1 Použitý výpočetní program 
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ [9], platné od roku 1998 a 
upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice difúze, 
založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z kontinuálního 
zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin vychází z Gaussova nor-
málního rozdělení trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění vzduchu převládá transport 
znečišťujících látek nad difúzí.  

Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do výpočtu 
zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné 
koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení zvolených hraničních 
koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu prů-
měrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností 
směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability atmosféry. 

Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových kon-
centrací a průměrných ročních koncentrací znečišťujících lá-
tek. Pro PM10 umožňuje výpočet 24hodinových koncentrací. 
V souladu s platnou legislativou zajišťuje výpočet imisních 
koncentrací NO2 a PM10. 

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem licence programu 
SYMOS97v2013, verze 7.0. 

 

3.2 Imisní limity  

Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 
Sb. o ochraně ovzduší [7].  

 

Tabulka 1  Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí pro vybrané látky  

Znečišťující látka doba průměrování imisní limit maximální počet pře-
kročení 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m3  18 

1 kalendářní rok 40 µg/m3  - 

Částice PM10 24 hodin 50 µg/m3 35 

1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg/m3 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m3 - 

 

Pro amoniak není stanoven zákonný imisní limit. 
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4. Vstupní údaje 

4.1 Stručný popis záměru 

Zařízení bude umístěno na pozemku p.č. 2668/1 k.ú. Kyje, který je ve vlastnictví Hlavního města 
Prahy. Na základě studie proveditelnosti bylo zvoleno umístění připravované kompostárny v seve-
rozápadní části tohoto pozemku (obr. č. 1). Umístění je řešeno v souladu s platným ÚP HMP. 

Kapacita záměru je uvažována v rozsahu 10 – 15 tis. t bioodpadu rostlinného původu za rok. 

Nejbližší obytnou zástavbu představuje sídliště Praha 14 Jahodnice (mezi ulicemi Manželů Dostá-
lových a Travnou), cca 500 m východně od záměru. Mezi sídlištěm a ulicí Nedokončenou leží 
zahrádkářská osada Jahodnice. 

Dopravní napojení pozemku pro navrhovanou kompostárnu bude novou komunikací po severo-
západní hranici areálu EUROVIA CS a.s., která vyústí do Nedokončené ulice a po ní bude doprava 
vedena na Českobrodskou ulici nebo dále Objízdnou ulicí na Průmyslovou ulici (obr. č. 2). 

 

 

Obr. č. 1  Kompostárna Horní Lada, umístění areálu (zdroj: mapy.cz) 
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Obr. č. 2  Kompostárna Horní Lada – situace, dopravní napojení (zdroj: [1]) 

 

4.2 Provoz technologie 

Pro zpracování bioodpadu bude využita technologie krechtového kompostování v pásových hro-
madách, ale s aktivním provzdušněním pomocí kanálků instalovaných ve vodohospodářsky zabez-
pečené ploše, do kterých je vháněn/odsáván vzduch z centrálního technologického kontejneru na 
pojeného na biofiltr.  

Vlastní kompostovací plocha bude mít rozměry 40 x 80 m, dozrávací plocha, kde již kompost leží 
bez překopání je cca 1 200 m2.  

Kompostovací proces bude prováděn v běžných kompostovacích hromadách – krechtech. Maxi-
mální velikost krechtů je cca 5 x 80 m s výškou 2,5 m. Na vodohospodářsky zabezpečenou plochu 
lze umístit celkem 8 kompostovacích krechtů s celkovým objemem materiálu cca 4 160 m3 (2 496 
t při objemové hmotnosti zakládky cca 0,6 t/m3). 

Z důvodu omezení výluhu nebo zápachu apod. může být plocha kompostárny pro první 4 týdny 
provozu zakrytá lehkou plachtovou halou s odsáváním vnitřního prostoru na biofiltr. 

Překopávání kompostu se předpokládá traktorem neseným čelním překopávačem, umožňujícím 
umístit krechty bezprostředně vedle sebe bez nutnosti tvořit průjezdovou uličku. 

Přeměna organických látek při kompostování probíhá ve 3 fázích. 

Fáze rozkladu – je provázena uvolňováním tepla a zahříváním substrátu. Vlivem intenzivní tvorby 
organických kyselin se zvyšuje jeho kyselost. Při tomto procesu dýcháním mikroorganizmů vzniká 
oxid uhličitý. Při nadbytku dusíku se v kompostu uvolňuje amoniak. Doba trvání této fáze při in-
tenzivním provzdušňování trvá 2 – 3 týdny. 

Fáze přeměny – vyznačuje se poklesem teploty a změnou složení mikroorganizmů. V této fázi je 
třeba udržovat dobré aerobní podmínky, aby kompost nezkysl. 

Fáze dozrávání – tvoří se nové humusové látky, kyselost substrátu se snižuje a tak dochází ke 
zvýšení stability kompostu. V této fázi by se již neměl v kompostu vyskytovat amoniak, má výraz-
nou vůni po zahradní nebo lesní zemině. Teplota kompostu klesá na teplotu okolí. 
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4.3 Provozní doba 

Provoz kompostárny (dovoz bioodpadu a odvoz kompostu) bude probíhat v pracovní dny, cca 250 
dní v roce. 

 

 

Obr. č. 3  Kompostárna Horní Lada – schéma kompostárny (zdroj: [1]) 

 

 

4.4 Generovaná doprava 

Doprava vyvolaná záměrem kompostárny je stanovena z předpokládané kapacity zařízení, to je 
maximálně 15 tis. t za rok. To bude představovat návoz cca 60 t bioodpadů denně v pracovní dny 
a odvoz cca 22 t kompostu denně.  

Odhad denní frekvence dopravy do kompostárny:   

 10 – 20 NA (nosnost 3,5 – 5 t), 

 25 – 60 OA. 

Pro potřebu rozptylové studie je předpokládaná maximální frekvence této dopravy, to je průjezd 
40 NA a 100 OA denně (příjezd-odjezd). 
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5. Zdroje znečištění ovzduší 

5.1 Provoz kompostárny 

Zákon o ovzduší zařazuje kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované 
kapacitě rovné nebo větší než 10 t na jednu základku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu 
ročně jako vyjmenovaný stacionární zdroj a stanovuje pro něj technické podmínky provozu (vy-
hláška č. 415/2012 Sb.). Nestanovuje pro něj specifické emisní limity. 

 

5.1.1 Emise tuhých látek  

Kompostovací procesy způsobují emise a disperzi prachu, zejména organického původu. Emise a 
disperze bioaerosolů z kompostovacích zařízení provází veškeré mechanické rozrušení a manipu-
laci s materiálem (třídění, mletí, obracení brázd, prosévání, přesun materiálu atd.). 

Emisní faktory pro kompostárny byly převzaty z materiálu [12]. 

 

Tabulka 2  Návrh emisních faktorů – kompostování 

Kompostovací zařízení TZL PM10 PM2,5 

kg/t vysušeného materiálu 

souhrnný 0,5 0,225 0,175 

 

Při denní produkci kompostárny 22 t kompostu denně to představuje emise 

 PM10   4,95 kg za den, to je 0,0573 g/s PM10, 

 PM2,5  3,85 kg za den, to je 0,0446 g/s PM25. 

 

5.1.2 Emise amoniaku 

U kompostáren je kromě tuhých látek nejvýznamnější emise pachových látek, která nesmí způso-
bovat obtěžování obyvatelstva. Emise amoniaku nebo methanu na kompostárně svědčí o špatné 
technologii. Tomu by mělo zabránit striktní dodržování předepsaných technologických postupů 
při kompostování. 

Intenzita zápachu při kompostování je závislá na aeraci zrajícího kompostu. Zápašnými emisemi 
se vyznačují komposty s nedostatečnou výměnou plynů, komposty s nízkou pórovitostí a převlh-
čené komposty, a to v důsledku vytváření anaerobních podmínek. 

Amoniak je do ovzduší uvolňován hlavně v úvodní fázi rozkladu (cca 3 týdny), především při pře-
kopávání kompostu. 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší přistupuje k problematice pachových látek výrazně od-
lišným způsobem, než předchozí zákon č. 86/2002 Sb. 

V ustanovení § 2 písm. b) zákona je definována znečišťující látka jako „látka, která svou přítomností 
v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí nebo obtěžuje zápachem“. 

Znečišťující látky tedy v sobě podle stávající právní úpravy zahrnují i látky, které obtěžují zápachem 
(tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení znečišťující látky se v podstatě všechny 
nástroje zákona o ochraně ovzduší určené k regulaci znečišťujících látek vztahují i na regulaci zá-
pachu. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou v zákoně upraveny speciálně, ale uplatňuje se na ně 
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obecná úprava nástrojů k regulaci znečištění a znečišťování. Obtěžování zápachem lze regulovat 
zejména v rámci závazných podmínek provozu stanovených v povolení zdroje. V rámci povolení 
provozu a zejména v rámci provozního řádu, který je součástí povolení, může orgán ochrany 
ovzduší stanovit konkrétní technické podmínky provozu, založené na nejlepších dostupných tech-
nikách, vedoucí ke snížení emisí pachových látek. 

Pro odhad emisí amoniaku byly použity výsledky z měření amoniaku ve srovnatelné kompostárně 
JENA u Turska, publikované ve studii [4]. Měření bylo provedeno na zakládce o objemu 43 m3 
(hmotnost 18,06 t).   

Výsledek měření: emise NH3 za kompostovací cyklus 6,05 kg NH3. 

 

5.1.3 Odhad emisí NH3 v kompostárně Horní Lada 

Kapacita kompostárny je maximálně 15 000 t bioodpadu ročně. Zakládání materiálu bude probíhat 
postupně, cca 60 t/den, to je 300 t za týden. Během 3 týdnů (období úvodní fáze rozkladu) to bude 
900 t uloženého bioodpadu, ve kterém bude souběžně probíhat úvodní fáze kompostování. 

V průběhu úvodní fáze rozkladu (cca 3 týdny) tak bude podle výsledků měření publikovaného ve 
studii [4] uvolněno do ovzduší 300,1 kg NH3. Tomu odpovídá hmotnostní tok emisí NH3 z kom-
postovací plochy v tomto období 0,166 g/s. 

 

5.1.4 Amoniak 

Emise amoniaku z provozu kompostárny budou hlavním zdrojem případného obtěžování zápa-
chem. Amoniak je bezbarvý, čpavý plyn. Působí na dýchací cesty dráždivými účinky. Při koncen-
traci 3000 mg/m3 způsobuje edém plic a rychlou smrt.  

Pro čichový práh amoniaku je uváděno mnoho hodnot, odvozených různými experimentátory a v 
posledním souhrnném hodnocení amoniaku ve vztahu ke vnitřnímu ovzduší, které publikovalo 
spojené evropské výzkumné centrum Evropské komise, jsou udány čichové prahy v širokém roz-
mezí 0,1 - 72 mg/m3 3).   

100 µg/m3  - nejnižší uváděná hodnota pro nejcitlivější osoby, 

1 mg/m3 (1044 µg/m3) - zjistitelný práh čichem 1) 2), 
14 mg/m3 - přípustný expoziční limit amoniaku v pracovním prostředí pro 8 hodin 
150 mg/m3 - snesitelná po dobu 60 minut bez následků, 
1500 mg/m3 - pobyt nad 30 minut je nebezpečný životu, 
3000 mg/m3 - rychlá smrt. 

1)
 Nagata Y., Measurement of Odor Threshold by Triangle Odor Bag Method, Bulletin of Japan Environmental Sanitation 
Center, (1990), 17, pp. 77-89 

2)
 Některé prameny uvádějí hodnoty až 35 mg/m3 (Marhold J.:Přehled průmyslové toxikologie, Praha 1964) a vyšší 

3)
 European Commision, Joint Reserch Centre, The INDEX Project: Critical Appraisal of the Setting and Implementation 
of Indore Exposure Limits in the EU, Final Report, 331 pp, 2005 
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5.2 Provoz zařízení v areálu kompostárny  

Pro manipulaci s materiálem a překopávání bude sloužit traktor přídavným zařízením. Běžná spo-
třeba traktoru při těchto pracích je cca 10 l nafty za 1 hodinu činnosti. Předpokládaný provoz 
traktoru s přídavným překopávačem je cca 50 % provozní doby. 

Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory [11], uvádí emisní faktory 
pro použití kapalných paliv v pístových vznětových motorech. 
 

Tabulka 3  Emisní faktory pro použití kapalných paliv ve spalovacích motorech [kg/t] 

Motor NOx TZL 

vznětový 50 1 
 

Pro přepočet TZL na PM10 a PM2,5 byl použit poměr mezi emisními faktory těchto látek pro die-
selmotory při rychlosti 5 km/h (model MEFA 13). 

 

Tabulka 4  Emise při spalování motorové nafty  

Spotřeba NOx PM10 PM2,5 

g/s 

1 kg/h 0,0139 0,000264 0,000207 

10 l/h 0,1142 0,002172 0,001702 

Pozn. Hustota motorové nafty při teplotě 15 °C je 800 - 845 kg/m3    

 

5.3 Automobilová doprava 

Intenzita generované automobilové dopravy je odhadnuta v kapitole 4.4. – maximálně 20 NA a 60 
OA. 

Rychlost vozidel v ploše kompostárny bude maximálně 20 km/h, po příjezdové komunikaci k na-
pojení na Nedokončenou ulici je uvažována rychlost 40 km/h. 

Celkový objem emisí z dopravy v ploše kompostárny vychází z emisních faktorů pro automobilo-
vou dopravu pro rok 2020 (MEFA 13) a předpokládané délky pojezdu vozidel v ploše kompostárny 
cca 300 m. 

 

Tabulka 5  Emisní faktory automobilové dopravy (podélný sklon vozovky 1%) 

Parametr rychlost typ vozi-
dla 

NOx PM10 PM2,5 

km/h g/km/voz 

emisní faktor 20 OA 0,3152 0,0303 0,0188 

20 NA 3,6595 0,4964 0,3878 

40 OA 0,2398 0,0291 0,0178 

40 NA 2,5893 0,3404 0,2572 

e.f. resuspenze - OA - 0,0397 0,0096 

- NA - 0,4438 0,1074 
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Tabulka 6  Emise z automobilové dopravy v areálu kompostárny a na příjezdu 

Parametr jednotka NOx PM10 PM2,5 

hm. tok emisí (vč. resuspenze) g/s 0,000379 0,000043 0,000032 

příjezdová komunikace g/m/s 0,00000368 0,00000110 0,00000050 

 

 

6. Charakteristika lokality 

6.1 Meteorologické údaje 

Meteorologické údaje potřebné pro výpočet a hodnocení imisní situace jsou obsaženy ve větrné 
růžici pro lokalitu (tabulka 7), která byla zpracována v Českém hydrometeorologickém ústavu 
Praha.  Růžice uvádí zastoupení jednotlivých směrů větru, jeho rychlost ve 3 kategoriích a rozdělení 
tříd stability atmosféry v lokalitě. 

Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně: 

I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba vol-
ných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. 
Maximální rychlost větru 2 m/s. 

II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena in-
verzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v 
průběhu celého roku. 

III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené 
síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v čas-
ných ranních a večerních hodinách. 

IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, 
neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční svit. 
Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost 
výskytu než ostatní třídy. 

V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může 
způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. Nej-
vyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita sluneč-
ního svitu. 

Zastoupení jednotlivých směrů větrů je značně nerovnoměrné a odpovídá morfologii terénu v ob-
lasti. Nejčastější je vítr západního směru - Z (16,4 %), JZ (19,9 %) a SZ (14,5 %). Nejméně jsou 
zastoupeny větry severní (7,45 %) a severovýchodní (5,05%). Bezvětří představuje pouze 4,6 % 
celkového časového fondu. 

Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá přes 50,3 % meteo-
rologických situací. Při nich jsou rozptylové podmínky obecně dobré. Zastoupení stabilní a velmi 
stabilní atmosféry dosahuje 12 %. Malý vertikální rozptyl kontaminantů v těchto třídách vytváří 
nepříznivé podmínky pro imisní situaci v blízkosti nízkých zdrojů. 
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Tabulka 7  Odhad větrné růžice ve výšce 10 m nad povrchem (četnosti v %) 
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6.2 Současná imisní situace v lokalitě 

V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší [8] se pro hodnocení 
stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní znečištění konstruovaných 
v síti 1 x 1 km, které zveřejňuje ve formátu shapefile ČHMÚ na svých internetových stránkách. 

 

Tabulka 8  Průměrné imisní koncentrace za roky 2012-2016 

Znečišťující 
látka 

doba průmě-
rování 

jednotka lokalita Jahodnice (V 
od lokality) 

Kyje (S od lo-
kality) 

NO2 rok µg/m3 26,7 23,3 24,3 

PM10 rok µg/m3 23,9 23,6 23,7 

 24h, 36. max. µg/m3 42,0 41,3 41,6 

PM2,5 rok µg/m3 16,7 16,8 16,7 

 

Imisní pozadí amoniaku není v regionu zjišťováno. Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr bude 
v lokalitě pravděpodobně jediným význačnějším zdrojem emisí této látky, lze výsledné imisní pří-
spěvky amoniaku považovat za popis celkové imisní situace v lokalitě. 
V regionu jsou měřeny imise NO2 nejblíže ve stanici ČHMÚ Praha 10 – Průmyslová. Výsledky 
z této stanice však jsou pouze orientační vzhledem ke vzdálenosti a charakteru posuzované lokality. 
Výsledky imisního monitoringu: 

 Praha 10 - Průmyslová (ČHMÚ, 2017) – max. hodinové koncentrace NO2  139,8 µg/m3. 

  

      

6.3 Referenční body 

Jako podklady pro hodnocení imisní situace v okolí posuzovaného záměru byly provedeny výpočty 
imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 1,6 x 
1,2 km se stranou čtverce 20 m. Vypočítané hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě s kro-
kem 10 metrů metodou nejmenší křivosti a z nich pak sestrojena izoliniová mapa maximálních 
krátkodobých koncentrací amoniaku. 

Areál kompostárny leží mimo obytnou zástavbu. Pro podrobnější zhodnocení imisních příspěvků 
posuzovaného záměru bylo vybráno 6 referenčních bodů, představujících nejbližší obytnou zá-
stavbu (body 1 – 5) a hranici zahrádkářské kolonie Jahodnice (bod 6). V těchto bodech byl prove-
den výpočet podrobný výpočet krátkodobých imisních koncentrací.  

Výsledky výpočtu pro tyto body jsou v tabulce v textu.  

 

Referenční body:   

1. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1210  4. Štěrboholy, Nedokončená č.p. 78 
 2. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1208  5. Kyje, Mílovská č.p. 436 
 3. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1306  6. hranice zahrádkářské osady 
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Obr. č. 4  Referenční body 
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7. Hodnocení imisní situace 

7.1 Pachové látky – amoniak 

Zdroje pachu z provozu kompostárny může být amoniak, uvolňovaný při kompostování ve fázi 
rozkladu. 

Model SYMOS počítá jako krátkodobé koncentrace hodinové koncentrace. Během tohoto inter-
valu může koncentrace pachové látky fluktuovat kolem této průměrné hodnoty v širokém rozmezí. 
Smyslová reakce člověka na pach je velmi rychlá, obvykle v řádu milisekund, nejdéle v řádu trvání 
jednoho nádechu. Intenzita vjemu je určena špičkovými hodnotami koncentrací, nikoliv průměr-
nou hodnotou. Na hodinové koncentrace je proto zavedena korekce na poměr „Špička/Průměr“ 
(Peak-to-Mean, P/M Ratio). 

Na základě provedeného rozboru bylo v rámci řešení projektu VaV740/2/02 navrženo využití 
modelu SYMOS modifikovaného s ohledem na specifika vnímání pachových látek. Navržená hod-
nota koeficientu pro přepočet průměrných hodinových koncentrací pachových látek na špičkové 
koncentrace P/M pro objemový zdroj a blízkou a vzdálenou oblast je 2,3 [5]. 

Výpočtem rozptylu amoniaku z areálu kompostárny bylo prokázáno, že krátkodobé imisní kon-
centrace amoniaku v nejbližší zástavbě (tabulka 9, mapa hodinových imisních koncentrací na obr. 
č. 5) se budou pohybovat do 30 µg/m3, to znamená, že hodnoty špičkových koncentrací překročí 
hodnotu 100 µg/m3 maximálně do vzdálenosti 200 m od hranice kompostárny, v nejbližší obytné 
zástavbě i v ploše zahrádkářské kolonie budou s dostatečnou rezervou pod nejnižší uváděnou hod-
notu čichového prahu. 

 

Tabulka 9  Hodinové a špičkové koncentrace NH3 v ref. bodech 

Ref. bod koncentrace NH3  [µg/m3] 

hodinová špičková 

1 18,2 41,9 

2 19,4 44,6 

3 16,8 38,7 

4 20,3 46,7 

5 15,8 36,3 

6 27,0 62,1 

čichový práh 100 

 

Špičkové koncentraci 100 µg/m3 odpovídá maximální krátkodobá koncentrace 43,5 µg/m3 (vyzna-
čena na obr. č. 5 červenou izolinií).  

Provoz kompostárny nezpůsobí v nejbližší obytné zástavbě překročení přípustné míry obtěžování 
zápachem. 
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7.2 Tuhé znečišťující látky – PM10 

Zdrojem tuhých znečišťujících látek bude v prvé řadě vlastní provoz kompostárny – nakládání 
s bioodpadem a s kompostem. Dalším zdrojem bude spalování nafty v motoru traktoru a náklad-
ních a osobních automobilů.  

Denní koncentrace PM10 budou v okolí záměru v jednotkách µg/m3, v nejbližší obytné zástavbě 
mohou dosáhnout hodnot do 1,5 µg/m3, to je maximálně do 3 % denního limitu. 

Vzhledem k imisní situaci v území, kde se 36. nejvyšší denní koncentrace pohybuje do 42 µg/m3, 
nepovede toto imisní přitížení situace v lokalitě k jejímu významnějšímu zhoršení a v žádném pří-
padě nezpůsobí překračování imisního limitu 50 µg/m3. 

Roční koncentrace PM10 budou nízké. Hodnoty v desetinách µg/m3 a maximálně do 0,05 µg/m3 
v obytné zástavbě budou výrazně pod hodnotou imisního limitu a ani v součtu se stávajícím imis-
ním pozadím v lokalitě, které se pohybuje do 24 µg/m3, nezpůsobí ohrožení limitní hodnoty 40 
µg/m3. 
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7.3 Tuhé znečišťující látky – PM2,5 

Stejně jako v případě frakce tuhých látek PM10 budou roční koncentrace PM10 nízké. Hodnoty v de-
setinách µg/m3 a maximálně do 0,025 µg/m3 v obytné zástavbě budou výrazně pod hodnotou 
imisního limitu a ani v součtu se stávajícím imisním pozadím v lokalitě, které se pohybuje do 17 
µg/m3, nezpůsobí ohrožení stávající limitní hodnoty 25 µg/m3 ani navrhovaného limitu 20 µg/m3. 
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7.4 Oxid dusičitý NO2 

Oxidy dusíku budou emitovány při spalování pohonných hmot v motorech automobilů a traktoru 
s překopávačem. Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého NO2 mohou dosáhnout 
v nejbližší obytné zástavbě hodnot do 1,5 µg/m3. Tato hodnota je na úrovni 0,75 % krátkodobého 
imisního limitu a situaci v nejbližší obytné zástavbě v podstatě neovlivní. 

Roční koncentrace NO2 ze zdrojů kompostárny jsou zcela zanedbatelné, nejvyšší hodnoty přízem-
ních koncentrací se budou v nejbližším okolí areálu pohybovat v setinách µg/m3, v nejbližší obytné 
zástavbě budou maximálně v tisícinách µg/m3 a jsou zde na úrovni zlomku promile ročního imis-
ního limitu 40 µg/m3. 
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7.5 Přehled imisních příspěvků záměru 

V následující tabulce jsou porovnány nejvyšší očekávané imisní koncentrace ze zdrojů záměru 
s imisními limity. Do přehledu je vždy zvolena nejvyšší vypočítaná koncentrace v referenčních bo-
dech (viz tabulky T1 až T3). 

 

Tabulka 10  Porovnání imisních koncentrací ze zdrojů záměru s limity a imisním pozadím 

Zneč. látka doba průmě-
rování 

max. zjiš-
těná kon-
centrace 

imisní po-
zadí (Jahod-

nice) 

přírůstek 
k imisnímu 

pozadí 

podíl zá-
měru na 

imisním li-
mitu 

µg/m3 % % 

NO2 1 hodina2) 1,20 139,81) 0,86 0,6 

 rok 0,0025 25,3 0,01 0,006 

PM10 24 hodin2) 1,4 41,3 3,4 2,8 

 rok 0,025 23,6 0,11 0,06 

PM2,5 rok 0,023 16,8 0,14 0,09 
1)
 koncentrace naměřená na stanici ČHMÚ Praha 10 – Průmyslová. 

2)
 sčítání krátkodobých koncentrací (hodinových, denních) není korektní, hodnot je obecně 

dosahováno při odlišných meteorologických podmínek (rychlost a směr větru, zvrstvení at-
mosféry) 
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8. Závěr  

Provoz připravované kompostárny Horní Lada v k.ú. Kyje bude mít na imisní situaci v okolí areálu 
a v nejbližší obytné zástavbě nevýznamný vliv. Imisní přitížení emisemi z provozu kompostárny 
budou nízké. Nelze očekávat ani případné obtěžování obyvatel pachovými látkami z vlastního pro-
cesu kompostování.  

Imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek a oxidu dusičitého z provozu kompostárny se v nej-
bližší obytné zástavbě budou pohybovat v případě ročních koncentrací na úrovni zlomu procenta 
příslušného imisního limitu, v případě krátkodobých koncentrací v desetinách procenta limitní 
hodnoty (pro NO2) a do 3 % v případě denních koncentrací PM10.  

Vzhledem k nízkému až zanedbatelnému vlivu provozu navržené kompostárny na kvalitu ovzduší 
v lokalitě kde bude umístěna, doporučuji příslušnému orgánu ochrany ovzduší vydat souhlasné 
závazné stanovisko k žádosti o umístění posuzovaného zdroje znečištění ovzduší – kompostárny 
Horní Lada s maximální roční kapacitou 15 tis. t bioodpadu. 
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1. Úvod 

Investor, Magistrát hlavního města Prahy, oddělení odpadů, připravuje v k.ú. Kyje na p.p.č. 2668/1 
výstavbu a provozování kompostárny ke zpracování biologického odpadu, výrobě a využití kom-
postu. 

Předkládaná hluková studie hodnotí akustickou situaci po realizaci záměru výpočtem. Posouzen je 
stav v okolí kompostárny, ovlivněný vlastním provozem v areálu záměru, a dále vliv generované 
dopravy na akustickou situaci v okolí příjezdových komunikací. Situace po realizaci záměru byla 
zjišťována výpočtem ve výhledovém roce 2020. 

 

2. Podklady  

2.1 Podklady předané objednatelem 

[1] Studie proveditelnosti – Kompostárna Horní Lada – II. etapa, Praha 14. BIOPROFIT s.r.o., 
Lišov 05/2018. 

[2] Mapové podklady k záměru. 

2.2 Podklady zhotovitele 
[3] Výpočtový program HLUK+ verze 12.03 profi12, licence 5902. 
[4] Smetana R.: Kompostárna Turnov. Hluková studie. Liberec 04/2015. 

2.3 Legislativní podklady a literatura 

[5] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů. 

[6] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
[7] http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa 
[8] https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-dopravy 

 

 

 

3. Legislativa 

3.1 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [6] stanoví hygienické limity následovně (vybrané odstavce). 

 

§ 12 

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném ven-
kovním prostoru 

(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekviva-
lentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. V denní 
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době 
pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a 
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pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou 
denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

(2) …. 

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého pro-
vozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, 
které jsou uvedeny v tabulce č. 1 část A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk 
se přičte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy 
na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce –5 dB. 

(4) – (8) …. 
(9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s 
se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanove-
nému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Část A 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech 
staveb a v chráněném venkovním prostoru 

Druh chráněného prostoru Korekce [dB] 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdra-
votnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjim-
kou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťují-

cích vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků 
a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z  dopravy na drahách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. 
třídy a účelových komunikacích. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích 
I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem 
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách 
v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže. 
 
 

3.2 Důsledky pro posuzovaný záměr 

Tabulka 1  Přehled hodnot hyg. limitů platných pro posuzovaný záměr LAeq,T [dB] 



Kompostárna Horní Lada  – hluková studie                                                                               EkoMod 

 5

Zdroj hluku denní doba noční doba 

Hluk z areálu (stacionární zdroje, vnitroareálová doprava) 50 40 

doprava po silnicích III. třídy a MK III. třídy 55 45 

 

Pro dopravu na veřejných komunikacích je v denní době hodnoceno celých 16 hodin 06-22 hod 
(LAeq,16h), pro hluk z areálu, včetně vnitroareálové dopravy, je v denní době hodnoceno nejhlučněj-
ších souvislých 8 hodin (LAeq,8h). V noční době nebude záměr provozován. 

 

 

4. Vstupní údaje 

4.1 Stručný popis záměru 

Zařízení bude umístěno na pozemku p.č. 2668/1 k.ú. Kyje, který je ve vlastnictví Hlavního města 
Prahy. Na základě studie proveditelnosti bylo zvoleno umístění připravované kompostárny v seve-
rozápadní části tohoto pozemku (obr. č. 1). Umístění je řešeno v souladu s platným ÚP HMP. 

Kapacita záměru je uvažována v rozsahu 10 – 15 tis. t bioodpadu rostlinného původu za rok. 

Nejbližší obytnou zástavbu představuje sídliště Praha 14 Jahodnice (mezi ulicemi Manželů Dostá-
lových a Travnou), cca 500 m východně od záměru. Mezi sídlištěm a ulicí Nedokončenou leží 
zahrádkářská osada Jahodnice. 

 

4.2 Provozní doba 

Provoz kompostárny (dovoz bioodpadu a odvoz kompostu) bude probíhat v pracovní dny, cca 250 
dní v roce. 

 

4.3 Dopravní řešení 

Doprava vyvolaná záměrem kompostárny je stanovena z předpokládané kapacity zařízení, to je 
maximálně 15 tis. t za rok. To bude představovat návoz cca 60 t bioodpadů denně v pracovní dny 
a odvoz cca 22 t kompostu denně.  

Odhad denní frekvence dopravy do kompostárny:   

 10 – 20 NA (nosnost 3,5 – 5 t), 

 25 – 60 OA. 

Pro potřebu rozptylové studie je předpokládaná maximální frekvence této dopravy, to je průjezd 
40 NA a 100 OA denně (příjezd-odjezd). 

Rychlost vozidel v ploše kompostárny bude maximálně 20 km/h, po příjezdové komunikaci k na-
pojení na Nedokončenou ulici je uvažována rychlost 40 km/h. 

Dopravní napojení pozemku pro navrhovanou kompostárnu bude novou komunikací po severo-
západní hranici areálu EUROVIA CS a.s., která vyústí do Nedokončené ulice a po ní bude doprava 
vedena na Českobrodskou ulici nebo dále Objízdnou ulicí na Průmyslovou ulici (obr. č. 2). 
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Obr. č. 1  Kompostárna Horní Lada, umístění areálu (zdroj: mapy.cz) 

 

 
Obr. č. 2  Kompostárna Horní Lada – situace, dopravní napojení (zdroj: [1]) 
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Obr. č. 3  Kompostárna Horní Lada – schéma kompostárny (zdroj: [1]) 

 

4.4 Popis technologie 

Pro zpracování bioodpadu bude využita technologie krechtového kompostování v pásových hro-
madách, ale s aktivním provzdušněním pomocí kanálků instalovaných ve vodohospodářsky zabez-
pečené ploše, do kterých je vháněn/odsáván vzduch z centrálního technologického kontejneru na 
pojeného na biofiltr.  

Vlastní kompostovací plocha bude mít rozměry 40 x 80 m, dozrávací plocha, kde již kompost leží 
bez překopání je cca 1 200 m2.  

Kompostovací proces bude prováděn v běžných kompostovacích hromadách – krechtech. Maxi-
mální velikost krechtů je cca 5 x 80 m s výškou 2,5 m. Na vodohospodářsky zabezpečenou plochu 
lze umístit celkem 8 kompostovacích krechtů s celkovým objemem materiálu cca 4 160 m3 (2 496 
t při objemové hmotnosti zakládky cca 0,6 t/m3). 

Překopávání kompostu se předpokládá traktorem neseným čelním překopávačem, umožňujícím 
umístit krechty bezprostředně vedle sebe bez nutnosti tvořit průjezdovou uličku. 

V příjmovém místě odpadů na vstupní manipulační ploše bude umístěn mobilní drtič biomasy, na 
kterém bude možné vybrané materiály drtit a částečně homogenizovat. 

 

4.5 Doprava v území 

Intenzita dopravy po komunikacích, po kterých může být vedena doprava do/z kompostárny, a 
jsou vedeny v blízkosti obytné zástavby (ulice Českobrodská) byla převzata z podkladů TSK Praha 
[8]. 

V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rožmberská a Broumarská projede podle těchto podkladů za 
24 hodin: 

 17 100 OA, 1 000 Na a 211 autobusů MHD. 

Ostatní komunikace v lokalitě (s výjimkou Průmyslové) takto sčítány nejsou, ale tyto ulice (Nedo-
končená, Objízdná) vedou v celém případně využívaném profilu mimo obytnou zástavbu. 
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5. Zdroje hluku 

Zdrojem hluku z areálu kompostárny je technologie traktor s překopávačem) a obslužná nákladní 
a osobní doprava v ploše kompostárny a na veřejných komunikacích. 
 

5.1 Stacionární zdroje hluku 

 
Tabulka 2  Přehled zdrojů hluku (technologie kompostárny) 

Technologie počet hladina ak. 
výkonu LpA 

hladina ak. 
tlaku LpA  

využití pro-
vozní doby 

dB % 

traktor (s překopávačem) 1 104 - 50 

mobilní drtič biomasy Doppstadt AK 
235 (sdílený s jinými provozy investora) 

1 - 75,0 / 5 m 1) 50 

1) převzato z výsledků měření hluku obdobného zařízení (kompostárna Turnov) 

 

5.2 Automobilová doprava 

Rozsah generované automobilové dopravy – viz kapitola 4.3. 
Doprava bude probíhat pouze v denní době. 
 
 

6. Podmínky pro řešení studie 

6.1 Metodika výpočtu 

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku byl použit program 
HLUK+ firmy JpSoft ver. 12.03 profi12 „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence 
č. 5902 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy 
vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy.   

Program dále mj. umožňuje: 

� výpočet průmyslových zdroj po frekvencích (v oktávovém nebo třetinooktávovém spektru) 
podle ČSN ISO 9613, 

� možnost zadání rozsáhlých plošných zdrojů, výpočet součinitele útlumu atmosférou ze za-
daných parametrů (teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak), 

� a další. 

Vzhledem k tomu, že se při prokazování plnění hygienických limit odpočítává odrazivost příslušné 
fasády dle normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráně-
ném venkovním prostoru staveb č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i vý-
sledné hodnoty uváděny po korekci na odraz fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového 
programu. 

Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými 
zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a po-
suzování průmyslových staveb – stavební akustika“ (VÚPS Praha, 1985). 
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V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají se hodnoty akustic-
kého tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A.  

 

6.2 Obecné charakteristiky 

Výhledový stav po realizaci plánovaného záměru byl zjišťován výpočetním postupem. K výpočtům 
bylo použito výše popsaného programu HLUK+. 

Vzhledem k charakteru posuzované lokality (možnost sněhové pokrývky v zimní době) byl pro 
výpočet obecně předpokládán terén odrazivý.   

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referenčních bodech byly stanovovány 2 m před fasá-
dou domů ve výšce obytných místností. Izofony byly počítány ve výšce 5 m nad terénem. Výsledky 
výpočtu jsou prezentovány pro vybrané ref. body v tabulkové formě.  

Poznámka: Opis zadání úloh z programu HLUK+ zde není prezentován. Soubory s opisem za-
dání a výsledků jsou k dispozici u autorů studie a budou na vyžádání poskytnuty.  

 

6.3 Referenční body 

Areál kompostárny leží mimo obytnou zástavbu. Pro posouzení vlivu provozu kompostárny na 
okolní chráněné prostory bylo vybráno 6 referenčních bodů, představujících nejbližší obytnou zá-
stavbu (body 1 – 4) a hranici zahrádkářské kolonie Jahodnice (bod 5 a 6). 

V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže hlukem z dopravy v areálu a po veřejných 
komunikacích a ze stacionárních zdrojů v areálu. Referenční body jsou zobrazeny na obr. č. 4 a 
v mapě hlukových pásem. 

 

Referenční body:   

1. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1210 4. Kyje, MŠ ul. Manželů Dostálových  
2. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1208 5. – 6. hranice zahrádkářské osady 
3. Kyje, ul. Manželů Dostálových č.p. 1306  
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Obr. č.  4  Model lokality, referenční body 
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7. Hodnocení hlukové zátěže 

7.1 Současná situace v území 

Pro posouzení současné akustické situace ve sledované lokalitě byly použity výsledky z hlukové 
mapy Prahy [7]. Výřez z mapy pro denní dobu s vyznačeným areálem kompostárny je na obr. č. 5.  

 

 

Obr. č. 5  Hluk v denní době (6 – 22 h), výřez z hlukové mapy Prahy 

 

Hluk ze silniční a železniční dopravy (železniční trať je vedena severně od posuzované lokality) 
překračuje v území v denní době hladinu akustického tlaku LAeq,16h = 55 dB pouze v okolí nejfrek-
ventovanějších komunikací (ulice Průmyslová, Nedokončená, Objízdná). V zástavbě sídliště Jahod-
nice je hluk v denní době kolem 50 dB. 

 

7.2 Vliv provozu kompostárny 

Vlastní areál kompostárny je dostatečně vzdálen od nejbližší obytné zástavby. Nejbližší obytnou 
zástavbu představuje sídliště Praha 14 Jahodnice (mezi ulicemi Manželů Dostálových a Travnou), 
cca 500 m východně od záměru. Mezi sídlištěm a ulicí Nedokončenou leží zahrádkářská osada 
Jahodnice. 

Areál kompostárny leží mimo obytnou zástavbu. Pro posouzení vlivu provozu kompostárny na 
okolní chráněné prostory bylo vybráno 6 referenčních bodů, představujících nejbližší obytnou zá-
stavbu (body 1 – 4) a hranici zahrádkářské kolonie Jahodnice (bod 5 a 6). 

Výsledky výpočtu v referenčních bodech jsou v tabulce 6, hluková pásma v denní době jsou v pří-
loze. 
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Tabulka 3  Výpočet hladiny akustického tlaku A LAeq,t v referenčních bodech 

Bod č. doprava stac. zdroje celkem 

den – LAeq,8h [dB] 

1 <20 33,9 34,0 

2 <20 34,7 34,7 

3 <20 33,1 33,1 

4 <20 33,7 33,7 

5 <20 38,6 38,7 

6 <20 36,2 36,2 

 

Nejbližší chráněná obytná zástavba leží v dostatečné vzdálenosti od záměru, hladina akustického 
tlaku ze zdrojů záměru zde ve dne nepřekročí hodnotu 35 dB. Na hranici zahrádkářské kolonie 
(nejedná se o chráněný venkovní prostor) nepřekročí hluk z kompostárny hodnotu 40 dB. 

 

7.3 Vliv generované dopravy na zástavbu v ulici Českobrodské 

Jedinou komunikací, kde by mohl být generovanou dopravou ovlivněn hluk v obytné zástavbě, je 
Českobrodská ulice. Ostatní případně využívané komunikace v lokalitě (Nedokončená, Objízdná) 
vedou v celém využívaném úseku mimo obytnou zástavbu. 

Vliv generované dopravy v Českobrodské ulici byl hodnocen pro nejméně příznivý případ, že celá 
generovaná doprava (příjezd, odjezd) bude vedena touto ulicí. 

 
Tabulka 4  Intenzita dopravy v Českobrodské ulici 

Doprava  OA NA+bus 

celodenní voz/24 h 17 100 1 211 

v denní době (6-22 h) 

voz/16 h 

16 139 1 115 

generovaná  120 40 

celkem v denní době (6-22 h) 12 259 1 155 

 

Hladina akustického tlaku v denní době LAeq,16h v ref. vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace: 

 stávající doprava, bez generované dopravy  LAeq,16h = 65,6 dB, 

 doprava včetně generované dopravy   LAeq,16h = 65,6 dB. 

 

Vzhledem ke stávající vysoké frekvenci dopravy v Českobrodské ulici nevyvolá přitížení této do-
pravy o dopravu do kompostárny zvýšení hladiny akustického tlaku v okolí této komunikace. A 
to ani v nejméně příznivém případě, že by veškerá doprava do kompostárny byla vedena po této 
komunikaci. 
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8. Závěr a doporučení 

Posuzovaným záměrem je provoz kompostárny ke zpracování biologického odpadu, výrobě a vy-
užití kompostu v k.ú. Kyje na p.p.č. 2668/1. 

Hodnocení hlukové zátěže z provozu v areálu bylo provedeno výpočtem na 3D modelu. 

Hladina akustického tlaku A LAeq,T z pohybu vozidel v areálu a provozu zařízení v ploše kom-
postárny bude v nejbližších chráněných venkovních prostorech obytné zástavby sídliště Jahodnice 
v denní době pod hodnotou 35 dB. Na hranici zahrádkářské kolonie nepřekročí hluk z kom-
postárny hodnotu 40 dB. To znamená, že bude s výraznou rezervou pod denní limitní hodnotou 
50 dB, v noční době kompostárna nebude provozována. 

Doprava do kompostárny bude vedena po nejbližších komunikacích (ulice Nedokončená, Ob-
jízdná, případně Českobrodská). Z těchto komunikací vede v blízkosti obytné zástavby nebo přímo 
obytnou zástavbou pouze Českobrodská ulici. Vzhledem ke stávající vysoké frekvenci dopravy v 
této ulici nevyvolá přitížení dopravy o dopravu do kompostárny zvýšení hladiny akustického tlaku 
v jejím okolí, a to ani v nejméně příznivém případě, že by veškerá doprava do kompostárny byla 
vedena po této komunikaci. 

 

Doporučení 

Z výsledků hlukové studie vyplývá, že vliv záměru – kompostárny Horní Lada v k.ú. Kyje – na 
akustickou situaci v nejbližší ovlivněné obytné zástavbě bude nevýznamný a lze doporučit přísluš-
nému orgánu ochrany zdraví obyvatel vydat souhlasné závazné stanovisko k navrhovanému zá-
měru. 
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