Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje
EKOLA group, spol. s r.o.

Oznámení záměru
dle přílohy č. 3 (v rozsahu přílohy č. 4)
zákona č. 100/2001 Sb.,
EKOLA group, spol. s r.o.
Mistrovská 4
108 00 Praha 10
IČO: 63981378
DIČ: CZ 63981378

o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění

Telefon: 274 784 927
Fax: 274 772 002
E-mail: ekola@ekolagroup.cz

Únor 2010

1

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Oznámení záměru
zpra cova né dle § 6 zá ko na č. 100 /200 1 Sb.,
o posuzová ní vliv ů na živo tní pro středí,
v pla tném znění

*

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje

Oznamovatel:

KAMENOLOMY ČR, s. r. o.
Polanecká 849
721 08 Ostrava - Svinov

Zpracovatel oznámení:
EKOLA group, spol. s r. o.
Mistrovská 4
108 00 Praha 10
Zakázkové číslo:

10.0046-04

 EKOLA group, spol . s r. o., únor 2010

– E K O L A group, spol. s r. o. –

2

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

OBSAH
Úvod..............................................................................................................................................................5
A. Údaje o oznamovateli.............................................................................................................................6
B. Údaje o záměru ......................................................................................................................................7
I.

Základní údaje ................................................................................................................................ 7

II. Údaje o vstupech .......................................................................................................................... 13
III. Údaje o výstupech ........................................................................................................................ 16
C. Údaje o stavu životníh prostředí v dotčeném území .........................................................................25
I.

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území................................. 25

II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny ...................................................................................................................................... 25
D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prorstředí .................................................42
I.

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti....................................... 42

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci ............................................................. 73
III. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice........................................... 73
IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.....................73
V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů .. 75
E. Porovnání variant řešení záměru .......................................................................................................79
F. Doplňující údaje...................................................................................................................................82
G. Všeobecbě sruozumitelné shrnutí netechnického charakteru .........................................................83
H. Přílohy...................................................................................................................................................89

Přílohy oznámení
Příloha č. 1

Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o.)

Příloha č. 2

Rozptylová studie (ECO-ENVI-CONSULT, s. r. o.)

Příloha č. 3

Hodnocení zdravotních rizik (RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc., RNDr. Libuše
Bartošová)

Příloha č. 4

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace

Příloha č. 5

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění

Příloha č. 6

Vyjádření správy CHKO Český kras ke vztahu DP Řeporyje k NPP Požáry

– E K O L A group, spol. s r. o. –

3

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Přehled nejdůležitějších používaných zkratek
CO

Oxid uhelnatý

ZPF

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká státní norma

ČR

Česká republika

EIA

Hodnocení vlivů na životní
prostředí

k. ú.

Katastrální území

KN

Katastr nemovitostí

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického
tlaku A

LNA

Lehké nákladní automobily

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NL

Nerozpuštěné látky

NN

Nízké napětí

NO

Nebezpečné odpady

NO

Oxid dusnatý

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

NV

Nařízení vlády

O

Odpady kategorie ostatní

OA

Osobní automobily

PAS

Počáteční akustická situace

PCB

Polychlorované bifenyly

PM10

Suspendované částice frakce PM10

PP

Přírodní památka

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce
lesa

Sb.

Sbírka

ÚP

Územní plán

ÚPn SÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VZT

Vzduchotechnika

TNA

Těžké nákladní automobily

TOL

Těžké organické látky

TUV

Teplá užitková voda

VZT

Vzduchotechnika

Zemědělský půdní fond
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ÚVOD
Toto oznámení je zpracováno pro záměr vydobytí těžitelných zásob suroviny a rekultivace v dobývacím
prostoru Řeporyje. Oznámení je zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění a jeho přílohou č. 3 (v rozsahu přílohy č. 4) a dalšími souvisejícími zákony
a předpisy.
Navržený záměr předpokládá vydobytí těžitelných zásob v prostoru stávajícího kamenolomu Řeporyje.
Plánovanou těžbou dojde pouze k zahloubení kamenolomu, k novému záboru pozemků nedojde. Cílem
investora je účelné dotěžení ložiska tak, jak mu ukládá zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), v platném znění. Podle horního zákona je organizace povinna zajistit sanaci, která
obsahuje i rekultivaci pozemků dotčených těžbou.
Plán rekultivace původně počítal i s rekultivací bývalého lomu ve východní části dobývacího prostoru (za
stávajícím odvalem). Dnes je však území již poměrně dobře zapojeno do krajiny a probíhá zde přirozená
sukcese, proto bylo od původního plánu upuštěno a počítá se s tím, že do této části území rekultivační úpravy
nezasáhnou.
Objem vytěžitelných zásob vápence je cca 350 100 m3. Předpokládá se dotěžba v průběhu 2 let (2010–2012).
Současná roční expedice kamenolomu představuje cca 300 000 tun vápence za rok. K navýšení roční
expedice materiálu nedojde. V průběhu rekultivace bude v prostoru stávajícího kamenolomu deponováno
3 202 000 m3 zemin.
V průběhu zpracování oznámení byla ve spolupráci s oznamovatelem korigována technická stránka záměru z
hlediska vlivů záměru na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů těžby a
rekultivace na životní prostředí.
Text oznámení je doplněn výkresovou částí (viz kapitola F), která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Množství informací bylo získáno
průzkumem terénu.

– E K O L A group, spol. s r. o.-
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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A. I.

Oznamovatel

KAMENOLOMY ČR, s. r. o.

A. II. IČO

494 52 011

A. III. Sídlo

Polanecká 849
721 08 Ostrava - Svinov

A. IV Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Milan Kubica
Krmelínská 395
724 00 Ostrava – Nová Bělá
mobil: +420 602 718 222
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ÚDAJE O ZÁMĚRU

B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje
Kategorie:

kategorie II
sloupec B

Pořad. číslo:

2.5 – „Těžba ostatních nerostných surovin 10 000 až 1 000 000
tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha“.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Navržený záměr předpokládá vydobytí těžitelných zásob stávajícího DP Řeporyje a jeho rekultivace. K
dotěžení zásob dojde v prostoru stávající těžebny. K novému záboru pozemků nedojde. Navrhované
zahloubení bude prováděno na kótu 282 m n. m. (tj. cca o 8 m níže od úrovně současného plata lomu)
Objem vytěžitelných zásob vápence je cca 350 100 m3. Předpokládá se dotěžba v průběhu 2 let (2010–2012).
Současná roční expedice kamenolomu představuje cca 300 000 tun vápence za rok. Denně je z kamenolomu
expedováno cca 1500 tun materiálu. Se stejnou expedicí se počítá i pro výhledový stav.
K rekultivaci budou použity inertní výkopové zeminy o objemu 3 202 000 m3. Rekultivace se bude časově
překrývat s těžbou (cca 2 roky). První 2 roky v souběhu s těžbou bude rekultivace probíhat pozvolněji,
rekultivační materiál bude zavážen s nižší intenzitou. V prvních dvou letech bude v území uloženo
cca 88 890 m3 inertních zemin. V dalších 15 letech bude v území uloženo cca 3 113 110 m3 inertních zemin.
Celkově bude rekultivace probíhat cca 17 let. Konečná rekultivovaná plocha bude mít výměru 12,12 ha.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hlavní město Praha

Obec:

Praha

Městská část:

Praha-Řeporyje

Katastrální území:

Řeporyje

Parcelní číslo:

1442/2, 1438/1, 1449, 1451/3, 1434/1

Kamenolom Řeporyje je situován v údolí Dalejského potoka, cca 1,5 km jihovýchodně od centra městské
části Řeporyje. Katastrálně náleží ložisko k obci Řeporyje, administrativně spadá pod území hlavního města
Prahy. Ložisko je propojeno místní komunikací dlouhou cca 1 km s obcí Řeporyje. Lom je založen
v severním svahu na pravém břehu Dalejského potoka. Severně od lomu probíhá železniční trať PrahaŘeporyje – Praha-Holyně. V blízkosti lomu se nachází NPP Požáry a Dalejský profil. Širší okolí je součástí
přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Obr. č. 1 Situování záměru – širší vztahy

Řešené území

Zdroj: www.mapy.cz
Obr. č. 2 Situování záměru

Zdroj: www.mapy.cz
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B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je těžba a rekultivace stávajícího DP Řeporyje. Záměrem investora je vydobytí výše
uvedených zásob suroviny (viz kapitola B. I. 2.). Kamenolom Řeporyje je již dnes v provozu. Navrhovanou
těžbou dojde pouze k zahloubení kamenolomu, k novému záboru pozemků nedojde. Rovněž nedojde
k navýšení ročního objemu těžené suroviny.
V předkládaném oznámení je hodnocena kumulace těžby a rekultivačních prací v lomu v průběhu let 2010–
2012. Kumulace s dalšími záměry se nepředpokládá. V tuto dobu budou rekultivační práce probíhat pouze
v omezeném rozsahu tak, aby kumulací těžby a rekultivace nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního
prostředí. Vliv těžby a současné rekultivace v DP Řeporyje na životní prostředí je podrobně vyhodnocen
v kapitole D. I. tohoto oznámení.
Krátkodobá kumulace vlivů dopravy (cca 0,5 roku) může nastat před otevřením nového úseku dálničního
okruhu kolem Prahy. Starý dálniční okruh mezi Slivencem a Třebonicemi bude před otevřením nového
okruhu rekonstruován v úseku cca 7,5 km. Lze očekávat dočasný nárůst dopravy, zejména v Řeporyjích,
Stodůlkách, Jinonicích a Radlicích. Vzhledem k tomu, že tato situace bude pouze krátkodobá a nejsou známy
konkrétní údaje o dopravy odvedené z okruhu, nebyla v rámci oznámení podrobněji řešena.

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Dobývací prostor Řeporyje byl stanoven bývalému n.p. Pragocement rozhodnutím Oborového sdružení
národních podniků zn.: T 2/2-1356-58 ze dne 14. 6. 1958. Na n.p. SKŠ Praha byl dobývací prostor převeden
rozhodnutím ministerstva stavebnictví ČSR č.j. OIP/4-227/1977 ze dne 2. 6. 1977. Osvědčení o převodu DP
vydal Český báňský úřad dne 28. 11. 1977 pod č.j. 5910/1977. Plošný rozsah DP je 11,8066 ha. V citovaném
rozhodnutí o stanovení DP se nevyskytují žádné omezující podmínky.
Plán otvírky přípravy a dobývání pro lom Řeporyje byl schválen rozhodnutím OBÚ Kladno č.j.
957/79/Ing.Vč/Bv ze dne 9. 4. 1979. Platnost tohoto POPD byla prodloužena rozhodnutím OBÚ Kladno č.j.
1253/83/Ing.Vč/Kl ze dne 25. 4. 1983, a to do 30. 6. 1984. Současně platné POPD bylo schváleno OBÚ
Kladno dne 22. 5. 1984 pod č.j. 1523/84/Dr.Ha/Pa.
Ložisko je v rozsahu DP otevřeno dvěma stěnovými lomy. Ty jsou od sebe odděleny umělým valem.
V západní části DP, kde je provozována těžba, je ložisko těženo ve dvou etážích o průměrných úrovních cca
308 m n. m. a 290 m n. m.
Před samotným započetím zahloubení byl na lokalitě Řeporyje vypracován Projekt geologických prací
(Hydrogeologický a ložiskový průzkum dobývacího prostoru Řeporyje – etapa těžebního průzkumu, Ing. Jiří
Frič, duben 2008,). Cílem tohoto průzkumu bylo ověření hydrogeologických poměrů v DP Řeporyje. Na
základě tohoto průzkumu byly provedeny 4 vrty – 2 čerpací a 2 pozorovací a těžební zářez na provedení
hydrogeologických zkoušek. Hloubky všech vrtů byly cca 20 m – na úroveň 269 m n. m.
Hydrogeologický těžební zářez pro dlouhodobou čerpací zkoušku byl proveden za pomocí trhacích prací,
které jsou v lomu prováděny na základě rozhodnutí OBÚ v Kladně – povolení TP. Délka zářezu je cca
130 m, šíře zářezu 10 m (při bázi zahloubení), příčný sklon těžebního řezu bude cca 60°, maximálně 70°.
Zářez byl proveden v podélném sklonu 12 % (9°) do hloubky 15 m z těžební úrovně 289 m n. m. na novou
těžební bázi 274 m n.m.
Na základě výsledků hydrogeologických čerpacích zkoušek a na základě měření úrovně statické hladiny
podzemní vody v hydrogeologickém těžebním zářezu byl vyhotoven Hydrogeologický posudek
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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(Hydrogeologický posudek k provedení zahloubení lomu Řeporyje ze současné těžební úrovně 289 m n. m.
na těžební bázi 279 m n.m., Ing. Jiří Frič, září 2008). Kóta hydrogeologického zářezu byla na základě výše
zmiňovaného hydrogeologického posudku stanovena na úroveň cca 279 m n.m.
V prosinci 2008 byl vypracován Projekt prací těžebního průzkumu stavebního kamene Řeporyje (Projekt
prací těžebního průzkumu stavebního kamene Řeporyje, Ing. Jaroslav Zíma, prosinec 2008, který byl
součástí ohlášení změny POPD dle § 8 odst. 4 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání
výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým
způsobem, ve znění pozdějších předpisů (jehož změna se týká detailního geologického, hydrogeologického a
geotechnického zahloubení lomu).
Do této doby bylo zahloubení prováděno na základě tohoto ohlášení změny POPD, které zaevidoval OBÚ
Kladno pod č.j. 00660/2009/02/001, ze dne 17. 2. 2009.
Cílem investora je účelné dotěžení ložiska tak, jak mu ukládá zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění. Navržený záměr předpokládá vydobytí zbylých
těžitelných zásob v prostoru stávajícího kamenolomu Řeporyje. Plánovanou těžbou dojde pouze
k zahloubení kamenolomu, k novému záboru pozemků nedojde. Podle horního zákona je organizace povinna
zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou.

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Skrývka
Skrývkové práce nebudou prováděny (jedná se o zahloubení plata lomu). Vydobytá surovina skladovaná na
současném platě lomu (290 m n. m.) bude postupně přemisťována tak, jak si bude vyžadovat postup těžby.
Dobývání suroviny
Těžební práce budou prováděny stávající dobývací metodou pomocí trhacích prací velkého a malého
rozsahu. Podle dosavadních zkušeností zajišťuje tato metoda dostatečnou bezpečnost a racionální vydobytí
ložiska. Trhací práce velkého rozsahu budou po dobu platnosti tohoto POPD prováděny podle platného
generelního projektu a trhací práce malého rozsahu podle platného technologického postupu.
Rozpojená surovina bude z rozvalu odtěžována pomocí vhodného stroje a nakládána buď na nákladní auta
k převozu do násypky mobilní úpravny, případně k odběratelům, nebo nakládána přímo do násypky mobilní
úpravny.
Technologie použité k dobývání suroviny jsou podrobně specifikovány v kapitole B. III. 4 oznámení.
Úprava suroviny
Na lokalitě není stabilní úpravárenská linka. Úprava nerostné suroviny je prováděna pouze pomocí mobilní
linky. Do násypky mobilní úpravny je rubanina nakládána přímo dobývacím strojem, při větší vzdálenosti je
doprava zajišťována pomocí kolových nakladačů nebo nákladních aut.
Surovina je zpracovávána drcením a následným tříděním na jednotlivé velikostní a kvalitativní druhy
kameniva (frakce) v mobilní úpravárenské lince. Mobilní linka je provozována dodavatelsky. Mobilní
úpravna bývá umístěna v příslušné těžební etáži v bezprostřední blízkosti místa dobývání a průběžně je
přemísťována podle potřeby. Nárazově je v kamenolomu používáno druhé drtící zařízení pro výrobu
speciální frakce.

– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Množství výsledných produktů úpravy a zušlechťování je závislé na požadavcích odbytu odběratelů. Drcené
kamenivo je ukládáno na zemních skládkách, na příslušných pracovních etážích.
Technologickým odpadem je především nekvalitní část rubaniny a drobné „kamenivo“ – frakce 0-4 mm
s velkým obsahem odplavitelných částic. Případný těžební odpad bude nabídnut odběratelům.
Technologie použité k úpravě suroviny jsou podrobně specifikovány v kapitole B. III. 4 oznámení.
Expedice suroviny
Se zřizováním dalších výsypek a odvalů se neuvažuje. Materiál získaný z dobývání bude expedován
odběratelům. V případě nerovnoměrného odbytu může na přechodné období dojít k nahromadění některé
výsledné frakce. Dočasně neprodejné výrobky (výsledné frakce z technologického zařízení) budou ukládány
na jednotlivých těžebních řezech tak, aby nebránily dalším těžebním postupům.
Jednotlivé frakce budou pomocí vynášecích pásů mobilní linky sypány do takové výšky, aby odebírání hmot
mohlo být prováděno pomocí kolových nakladačů. Sklon svahu těchto skládek bude odpovídat sypnému
úhlu dané frakce.
Nároky na dopravu vznikající expedicí suroviny jsou podrobně specifikovány v kapitole B. II. 4 oznámení.
Sanace, rekultivace a budoucí využití území
Po vytěžení ložiska budou vytěžené plochy následně sanovány a rekultivovány.
Rekultivace zájmového území má za cíl:
1. Zabezpečení závěrných svahů lomu a svahů výsypek, zamezení eroze
2. Optické uzavření lomu, nenásilné napojení navážky na okolní terén
3. Zvýšení celkové pestrosti živé a neživé přírody
4. Podpora vegetace ve vybraných místech
5. Minimalizace šíření ruderálních druhů rostlin
6. Zpřístupnění prostoru pro veřejnost
Technická rekultivace lomu Řeporyje bude spočívat v zavážení vytěženého prostoru lomu inertním
materiálem (výkopovými zeminami). Rekultivace bude zahájena v souběhu s dotěžováním prostoru (cca
2010). Hlavní komunikace budou ponechány a upraveny pro zajištění přístupu na rekultivované plochy.
Konečný tvar terénu bude získán zavážkou prostoru inertním materiálem (výkopové zeminy, výklizy,
skrývky) popř. odpady využitelnými na povrchu terénu. Podmínky využití odpadů na povrchu terénu
upravuje vyhláška č. 294/2005 Sb. (hlava V § 12–14 a příloha č. 11 této vyhlášky). Zavážka bude tvarována
tak, aby její povrch plynule navazoval na povrch terénu na okrajích vytěženého prostoru a povrch severní
výsypky.
Plán rekultivace původně počítal s vytvořením terasovitých svahů ve východní části dobývacího prostoru (za
stávajícím odvalem), které by byly ozeleněny travní směsí a doplněny skupinami dřevin a křovin. Dnes je
však území již poměrně dobře zapojeno do krajiny a probíhá zde přirozená sukcese, proto bylo od původního
plánu upuštěno a počítá se s tím, že do této části území rekultivační úpravy nezasáhnou. Výkres původního
plánu rekultivace je přílohou v kapitole F tohoto oznámení.
Technickou rekultivaci zobrazuje Situace rekultivace (dle původního plánu rekultivace), která je přílohou
v kapitole F oznámení.
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Plochy po provedení technické rekultivace a po překrytí povrchu humózním horizontem budou vhodné
k vytvoření přírodního prostředí typu travních porostů. Po provedení finálních sanačních prací tedy dojde
v ploše horního plata k zatravnění plochy výsevem směsi vhodných druhů travin a bylin. Po vzejití travního
porostu budou vysázeny skupiny dřevin a keřů a bude prováděna jejich údržba. Podrobný postup biologické
rekultivace včetně návrhu druhů bylin a dřevin je uveden v kapitole D. I. 6. oznámení.
Biologickou rekultivaci zobrazuje Situace biologické rekultivace (dle původního plánu rekultivace), která je
přílohou v kapitole F oznámení.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení dotěžby:

2010

Termín dokončení dotěžby:

2012

Termín zahájení rekultivace:

2010

Termín dokončení rekultivace:

2027

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Praha

Obec:

Praha

Katastrální území:

Řeporyje

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
POPD – Plán otvírky přípravy a dobývání schvaluje obvodní báňský úřad (OBÚ v Kladně) dle § 27 zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění.

– E K O L A group, spol. s r. o. –
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B. II. Údaje o vstupech

B. II. 1. Půda
Navrhované dotěžení zásob DP Řeporyje se uskuteční ve stávajícím prostoru kamenolomu. Nedojde
k novému záboru půdy. Zemědělský půdní fond ani pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou dotčeny.
Zahloubení těžby se uskuteční na pozemcích uvedených v následující tabulce. Tyto pozemky však nebudou
těžbou nově dotčeny, neboť zde těžební činnost probíhá již dnes.
Tab. č. 1 Pozemky v k. ú. Řeporyje dotčené navrženým zahloubením těžby
Parcela číslo

Výměra (m2)

Druh pozemku

Využití pozemku

1442/2

88 016

ostatní plocha

jiná plocha

1438/1

93 214

ostatní plocha

jiná plocha

1449

5 782

ostatní plocha

dobývací prostor

1451/3

17 833

orná půda

-

1434/1

7 872

ostatní plocha

jiná plocha

Navržený záměr předpokládá rekultivaci celého vytěženého prostoru. Rekultivací rovněž nedojde k novému
záboru půdy. Zemědělský půdní fond ani pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou dotčeny.
Rekultivace se uskuteční na pozemcích uvedených v následující tabulce.
Tab. č. 2 Pozemky v k. ú. Řeporyje dotčené rekultivací DP Řeporyje
Parcela číslo

Výměra (m2)

Druh pozemku

Využití pozemku

1442/2

88 016

ostatní plocha

jiná plocha

1438/1

93 214

ostatní plocha

jiná plocha

1449

5 782

ostatní plocha

dobývací prostor

1451/3

17 833

orná půda

-

1434/1

7 872

ostatní plocha

jiná plocha

297

ostatní plocha

neplodná půda

1450
1451/4

56 649

orná půda

-

1451/5

13 885

orná půda

-

1451/9

18

orná půda

-

1451/10

16

orná půda

-

ostatní plocha

ostatní komunikace

1678

1 234

B. II. 2. Voda
Sociální zařízení kamenolomu je zásobováno vodou ze studny. Studna se nachází na pozemku ve vlastnictví
těžební organizace, v k.ú. Řeporyje, parcelní číslo 1442/2. Rozhodnutí o povolení nakládání s podzemními
vodami vydal Stavební odbor Městské části Praha 13, dne 19. 9. 2007, pod č.j. P13-44613/2007. Pitná voda
je do lomu dodávána v barelech či jako voda balená.

– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Zkrápění dopravních cest je v případě potřeby prováděno pomocí automobilové cisterny. Pro toto zkrápění je
používána důlní voda ze zahloubení.
Významné nároky na spotřebu vody při stávající těžbě nevznikají a v souvislosti s navrženým záměrem
nevzroste spotřeba vody ani do budoucna.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Provoz lomu má a bude mít i ve výhledu nároky na spotřebu elektrické energie (osvětlení provozních
místností, vytápění provozních budov) a na spotřebu pohonných a mazacích hmot pro provoz třídícího
zařízení a kolových nakladačů (nafta, motorové, převodové, mazací a hydraulické oleje).
Spotřeba energie a surovin bude adekvátní těžbě.
Elektrifikace lomu je zajištěna transformátorem o příkonu 430 kVA, ke kterému jde vnější vedení 22kV.
Zásobování kamenolomu pohonnými hmotami provádí odborná firma. V kamenolomu nejsou skladovány
pohonné hmoty ani oleje. Spotřebu pohonných hmot pro mechanizaci v lomu udává následující tabulka.
Tab. č. 3 Spotřeba pohonných hmot pro mechanizaci v lomu v roce 2009
Nasazení stroje

Celoroční

Zařízení

Spotřeba nafty (l/rok)

Bagr CAT 322

20819

Bagr VOLVO EC 240

26978

Nakladač CAT 950G

29211

Nakladač CAT 950G

24441

Třídič POWERSCREEN 1400

9196

Třídič POWERSCREEN 1400

10214

Drtič HARTL 1370I

61862

Třídič POWERSCREEN 600

1134

Čelisťový drtič HARTL

2119

Kuželový drtič MAXTRACK

579

Sezónní
Nakladač VOLVO 120E

1136

Nakaldač CAT 962H

10543

Celkem

198232

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Hlavní osou širšího řešeného území je Pražský okruh, který prochází jižně ve vzdálenosti cca 500 m od
dobývacího prostoru Řeporyje. Z Řeporyjí a z Ořecha je nájezd na Pražský okruh možný pouze ulicí
Ořešskou. Další důležitá dopravní tepna (ulice K Barrandovu) je z Řeporyjí a z Ořecha dostupná ulicí
K Austisu.
Veškerá doprava vyjíždí z kamenolomu po obslužné komunikaci a napojuje se na ulici K Zadní Kopanině.
doprava je vedena mimo obec Řeporyje, neboť do Řeporyjí je zákaz vjezdu pro nákladní vozidla. Po projetí
nadjezdu přes Pražský okruh využívá obslužná doprava dvě možnosti:
a)
přibližně 70 % dopravy odbočí vpravo, projede obcí Ořech a napojí se na Pražský okruh, směr Plzeň
nebo Praha

– E K O L A group, spol. s r. o. –

14

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

b)
přibližně 30 % dopravy odbočí vlevo a po ulici K Austisu se napojí na ulici K Barrandovu, směr
Plzeň nebo Praha
Současné intenzity dopravy na komunikaci K Zadní Kopanině byly převzaty od ÚDI (TSK hl. m. Prahy,
2008). Intenzity dopravy v dotčené lokalitě pro denní dobu uvádí následující tabulka. V noční době není
kamenolom v provozu.
Tab. č. 4 Intenzity dopravy na sledovaných komunikacích v denní době (6–22 h)
Současný stav
Úsek
Na požáru, K Holému vrchu

Výhledový stav

Všechna vozidla

Nákladní vozidla

Všechna vozidla

Nákladní vozidla

Lom

Ostatní

Lom

Ostatní

Lom

Ostatní

Lom

Ostatní

110

-*

100

-*

130

-*

120

-*

K Zadní Kopanině
110
5746
100
316
130
5746
120
316
* intenzity ostatní dopravy na příjezdové komunikaci k lomu jsou zanedbatelné, proto s nimi nebylo
ve výpočtu uvažováno

Expedice materiálu probíhá pouze ve všední dny (po-čt 6:30-17:00, pá 6:30-15:00). Denně se expeduje v
průměru 1 500 tun. Expedici provádí převážně soupravy a návěsy s průměrnou tonáží 30 tun. Doprava
suroviny generovaná těžbou představuje cca 50 nákladních vozidel denně (tj. 100 pohybů denně). Do lomu
přijede denně cca 5 osobních automobilů zaměstnanců kamenolomu (tj. 10 pohybů denně).
Vzhledem k tomu, že po dobu prvních dvou let bude v souběhu s těžbou probíhat i rekultivace, je třeba jako
zátěž území dopravou uvažovat i vozidla přivážející inertní materiál. V území určeném pro rekultivaci bude
celkem deponováno 3 202 000 m3. K zavážení použita budou převážně využívána nákladní vozidla
s nosností 30 t. Intenzita dopravy bude v prvních dvou letech 10 NA/den (tj. 20 pohybů/den).
Ve zbylých 15 letech, kdy bude prováděna pouze rekultivace a těžba již nepoběží, bude intenzita dopravy
cca 50 NA/den (tj. 100 pohybů denně).
Příjezdová/odjezdová trasa vozidel zavážejících inertní materiál bude shodná jako v případě expedice
suroviny (uvažován je i stejný rozpad na komunikační síti).
Infrastruktura
V prostoru DP Řeporyje se nenachází žádná budova. Administrativní budova, ve které je umístěna kancelář
závodního lomu, expedice a sociální zařízení, se nachází mimo DP Řeporyje, západně od DP. S využitím
této stavby pro provozní účely se uvažuje i nadále.
Ochranná pásma
Do zájmového území nezasahují žádná ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.

– E K O L A group, spol. s r. o. –
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B. III. Údaje o výstupech

B. III. 1. Ovzduší
Záměr představuje ovlivnění imisní zátěže emisemi z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění
ovzduší. Přílohou č. 2 oznámení je podrobná rozptylová studie, kde jsou popsány použité emisní faktory pro
liniové zdroje a problematika sekundární prašnosti.
V následujících odstavcích jsou popsány emise z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění ovzduší
ve výhledovém období 2010–2012, kdy bude probíhat těžba a zároveň rekultivace. Emise pro samotnou
rekultivaci probíhající v letech 2012–2027 nejsou uváděny, neboť budou vždy nižší. Ve výpočtu rozptylové
studie je uvažován nejhorší možný stav.
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Hlavním bodovým zdrojem znečišťování ovzduší je provoz drtiče HARTL, který je v provozu do 1607
hodin ročně po dobu cca 250 dnů. Emisní faktor byl uvažován dle „Stanovení emisních faktorů pro TZL u
prašných plošných zdrojů a technologií“, které emise TZL na plošných zdrojích snižují; DEAL, s. r.o.; Praha
2008. Roční emise potom představuje 12,690 t.
Tab. č. 5 Emise z celoročního provozu drtiče Hartl
PM10
-1

Drcení HARTL

g.s

kg.den-1

t. rok-1

3,264

50,760

12,690

Dalším bodovým zdrojem znečišťování ovzduší je provoz mobilní drtící linky TURBO CHIEETAN 1 400.
Tato linka je využívána pouze výjimečně při výrobě speciální frakce. Linka v provozu do cca 100 hodin
ročně po dobu cca 13 dnů. Ve výpočtu rozptylové studie bylo využito autorizovaného protokolu o měření
emisí č. 152a/08 (viz rozptylová studie).
Tab. č. 6: Emise ze sezónního provozu mobilní drtící linky
PM10
-1

g.s

kg.den-1 t. rok-1

Drcení TURBO CHIEETAN 0,647 17,923 0,233

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Automobily v dobývacím prostoru
Plošné zdroje jsou spojeny jak s těžbou, tak s návozem rekultivačního materiálu do prostoru dobývacího
prostoru. Uvažuje se celkově 120 pohybů TNA/den (100 pohybů – těžba, 20 pohybů – rekultivace). Dále se

počítá s 10 pohyby OA zaměstnanců.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad, že 1
minuta volnoběhu odpovídá ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu
TNA/den a době volnoběhu 30 sekund a při použití výše uvedených emisních faktorů lze sumarizovat
hmotnostní toky znečišťujících látek.
– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Tab. č. 7 Sumy emisí z plošného zdroje – nákladních automobilů v dobývacím prostoru
NOx
-1

g.s
Plocha

Benzen
-1

-1

kg.den

0,0140727

-1

t. rok

g.s

g.s
Plocha

2,991E-05

-1

kg.den

-1

t. rok

g.s

0,6079394 0,1519849 4,15E-05 0,0017927 0,0004482 0,0006341

Sekundární prašnost
-1

PM10

-1

-1

kg.den

kg.den-1

t. rok-1

0,027393 0,0068483

PM10 + sekundární prašnost
-1

g.s-1

t. rok

kg.den-1

t. rok-1

0,0012923 0,0003231 0,000664 0,0286853 0,0071713

Těžební technika
Bilance emisí z provozu těžebních mechanismů vychází ze spotřeb nafty pro mechanizaci v lomu.
Mezi plošné zdroje patří těžební technika a bilancované spotřeby nafty s tím, že celoroční provoz je
charakterizován 250 pracovními dny, sezónní provoz je charakterizován provozem osmihodinovým po dobu
cca 13 dnů. Spálením predikovaného množství nafty bude vyprodukováno množství emisí uvedené
v následující tabulce.
Tab. č. 8 Bilance emisí z plošného zdroje – provoz těžebních mechanismů
NOx
-1

g.s

Benzen
-1

kg.den

-1

-1

t. rok

PM10

-1

g.s

kg.den

-1

t. rok

-1

g.s

kg.den-1

t. rok-1

celoroční 0,1911752 8,2587666 2,0646917 0,000102142 0,0044125 0,0011031 0,0176705080,76336596 0,1908415
sezonní

0,4312332 12,419516 0,1614537 0,000230401 0,0066355 8,626E-05 0,0398593111,14794815 0,0149233

Rekultivační technika
Bilance emisí z provozu rekultivačních mechanismů vychází ze spotřeb nafty pro mechanizaci v rámci
rekultivačních prací v lomu. Budou použity shodné mechanismy jako v rámci těžby.
Mezi plošné zdroje patří těžební technika a bilancované spotřeby nafty s tím, že pro celoroční provoz je
charakterizován 250 pracovními dny o 13 hodinách provozu. Spálením predikovaného množství nafty bude
vyprodukováno množství emisí uvedené v následující tabulce.
Tab. č. 9 Bilance emisí z plošného zdroje – provoz rekultivační techniky
NOx
-1

g.s

Benzen
-1

kg.den

-1

-1

t. rok

PM10
-1

g.s

kg.den

-1

t. rok

-1

g.s

kg.den-1

t. rok-1

celoroční 0,1911752 8,2587666 2,0646917 0,000102142 0,0044125 0,0011031 0,017670508 0,76336596 0,1908415

Těžba vápenců
Ročně je v kamenolomu těženo cca 300 000 t materiálu. Pro těžbu materiálu byl uvažován emisní faktor dle
podkladu „Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií, které
emise TZL na plošných zdrojích snižují“ (DEAL, s. r.o. Praha 2008). Roční emise PM10 potom představuje
0,510 t.
Tab. č. 10 Bilance emisí z plošného zdroje – těžba vápenců
PM10
1

g.s-

kg.den-1

t. rok-1
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PM10
1

přesyp kameniva, skladování v deponiích

g.s-

kg.den-1

t. rok-1

0,046

2,000

0,510

Manipulace s rekultivačními materiály
Roční potřeba rekultivačních materiálů představu 80 000 t za rok. Dle následujícího vzorce a při zohlednění
průměrné rychlosti větru 3,063 m.s-1 a průměrné vlhkosti zeminy (ornice) 12 % je emisní faktor 0,0926 kg/t
materiálu. Při 80 000 t/rok je pak emise z rekultivačních prací 7,408 tun.

Tab. č. 11 Bilance emisí z plošného zdroje – manipulace s rekultivačními materiály
PM10
-1

manipulace s materiálem při rekultivaci

g.s

kg.den-1

t. rok-1

0,339

29,28

7,408

Liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je provoz na komunikacích, po nichž bude transportována vytěžená
surovina a rekultivační materiál. Doprava bude realizována po následujících úsecích:
Úsek 1: výjezd z kamenolomu - křižovatka ulic K Holému vrchu a K Zadní Kopanině
Úsek 2: křižovatka ulic K Holému vrchu a K Zadní Kopanině - křižovatka ulic K Zadní Kopanině a
K Závětřinám
Úsek 3: křižovatka ulic K Zadní Kopanině a K Závětřinám - křižovatka ulic K Zadní Kopanině a K Austisu
Úsek 4: křižovatka ulic K Zadní Kopanině a K Austisu - křižovatka ulic Slivenecká a Polní
Úsek 5: křižovatka ulic Slivenecká a Polní – Baarovo náměstí (Ořech)
Úsek 6: křižovatka ulic K Zadní Kopanině a K Austisu – nájezd na Pražský okruh
Tab. č. 12 Emise z liniových zdrojů
Úsek

NOx

Benzen

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

1

6,7E-05

1,2059239

0,301481

1,976E-07

0,0035562 0,0008891

3,019E-06

0,054337 0,0135843

2

1,065E-05

0,1917019 0,0479255

5,506E-08

0,000991 0,0002478

4,979E-07

0,008962 0,0022405

3

1,202E-05

0,2164464 0,0541116

3,892E-08

0,0007006 0,0001752

4,307E-07

0,007752

4

8,447E-06

0,1520457 0,0380114

2,734E-08

0,0004921 0,000123

3,025E-07

0,0054456 0,0013614

5

7,481E-06

0,1346632 0,0336658

3,867E-08

0,0006961 0,000174

3,498E-07

0,0062956 0,0015739

6

3,578E-06

0,0644007 0,0161002

1,158E-08

0,0002085 5,213E-05

1,281E-07

0,0023064 0,0005766

Úsek

Sekundární prašnost

kg/km/den

PM10
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

0,001938

PM10 + sekundární prašnost
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g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1,425E-07

0,002565

0,0006412

3,161E-06

0,056902 0,0142255

2

1,425E-07

0,002565

0,0006412

6,404E-07

0,011527 0,0028817

3

1,425E-07

0,002565

0,0006412

5,732E-07

0,010317 0,0025792

4

1,001E-07

0,0018014 0,0004503

4,026E-07

0,007247 0,0018117

5

1,001E-07

0,0018014 0,0004503

4,498E-07

0,008097 0,0020242

6

4,242E-08

0,0007636 0,0001909

1,706E-07

0,00307

0,0007675

B. III. 2. Odpadní vody
Důlní vody
Kamenolom Řeporyje má povoleno vypouštění důlních vod do Dalejského potoka systémem stávající trubní
drenáže. Na základě hydrogeologického posudku k zahloubení lomu Řeporyje a na základě výsledků
hydrogeologických čerpacích zkoušek a měření úrovně statické hladiny podzemní vody v hydrogeologickém
těžebním zářezu lze konstatovat, že zahloubení lomu na těžební úroveň 282 m n.m. lze provádět bez nutnosti
odvodu důlních vod mimo dobývací prostor do Dalejského potoka.
Vzniklá důlní voda přirozeně infiltruje do horninového prostředí, případně je shromažďována v zahloubení
na spodním platě lomu a následně je využívána ke snížení prašnosti (kropení lomových komunikací a celého
areálu kamenolomu) a na čistění příjezdové komunikace do lomu. Tento způsob nakládání s důlními vodami
se předpokládá i ve výhledu.
V případě zvýšeného množství přítoků dešťových vod do DP a do nově vzniklé těžební báze, lze tyto
povrchové vody nárazově odčerpat do východní části DP za uměle vytvořený val, kde budou bezproblémově
infiltrovat do horninového prostředí.
Při rekultivaci prostoru zůstane zachován stávající systém odvodnění území. Lze však předpokládat, že
rekultivace prostoru významně přispěje ke zvýšení retenční schopnosti území, neboť dešťové vody zde
budou přirozeně infiltrovat do půdního profilu. Retenci zvýší i přítomnost rostlinného pokryvu
(evapotranspirace).
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení jsou svedeny do septiku, který je dle potřeby vyvážen
specializovanou firmou. K významné produkci splaškových odpadních vod nedochází a vlivem navrženého
záměru nebude docházet k navýšení této produkce.

B. III. 3. Odpady
Odpady vznikají při vlastní těžební činnosti, při provozu a údržbě důlní techniky a technologické linky a
v administrativním a sociálním zázemí lomu.
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a navazujícími a
upřesňujícími právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 381/2002 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek.
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V následující tabulce přinášíme přehled podskupin a druhů odpadů, které budou pravděpodobně vznikat při
těžební činnosti. Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi.
S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní
správy.
Odpady z technologického provozu
"Vyjeté" a upotřebené oleje budou vznikat při provozu těžebních strojů. Z provozu kompresorů mohou
vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny
13 01 - Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje.
Konkrétní zařazení do druhu je závislé na použitém výrobku.
Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“ a po
využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Upotřebené oleje
budou shromažďovány ve speciálních dvouplášťových kontejnerech na určeném místě v zajištěném skladu a
ihned po naplnění budou odváženy k likvidaci.
Technický benzín je používán při drobných údržbách těžebních strojů k čištění součástek. Zbylý znečištěný
benzín (14 06 03 N) bude shromažďován ve sběrné nádobě a ihned po naplnění bude odvážen k likvidaci.
Obaly a nádoby se zbytky ropných látek a jiných škodlivin (15 01 10 N) budou shromažďovány v uzavřeném
kontejneru, který bude současně transportním obalem. Po naplnění bude kontejner odvezen ke zneškodnění.
V rámci těžebních prací a při údržbě techniky budou vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční činidla,
filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02
02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování tohoto
nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem.
Nebezpečný odpad bude podle potřeby odvážen ke zneškodnění do spalovny nebezpečných odpadů. Ostatní
odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou
komunálního odpadu.
Ojeté pneumatiky, gumové předměty, části pneumatik, gumových předmětů, dopravníkových pásů (16 01
03) se budou shromažďovat na vyhrazeném místě a budou odváženy ke zneškodnění. Vhodnou likvidaci
(recyklaci) odpadu 16 01 03 musí zajistit podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. „povinná osoba“, která výrobek
vyrábí, popř. dováží.
Případné použité díly a součástky strojů a zařízení (16 01 17, 16 01 18) budou shromažďovány a následně
odváženy do výkupu sběrných surovin.
V rámci provozu těžebních strojů budou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (16 06 01 N, 16 06 02).
Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě vzniku
tohoto odpadu budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě určeném pro
shromažďování odpadu. Povinností výrobce, popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný
odběr použitých akumulátorů. Recyklaci olova zajišťují např. Kovohutě Příbram.
V případě znečištění skrývky či suroviny nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo z těžebních
mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 a 17 05 05), který by měl být přednostně
dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
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Odpady z administrativního a sociálního zázemí
Čistý obalový papír, papír z kanceláří, noviny (15 01 01, 20 01 01) budou shromažďovány ve sběrných
nádobách a odevzdávány do sběrny.
Upotřebené nefunkční zářivky a výbojky (20 01 21 N) se po výměně budou shromažďovat na zvoleném
místě a následně bude zajištěn jejich zpětný odběr.
Komunální odpad a další obdobné odpady (20 03 01, 15 01 02) vznikající z provozu administrativního a
sociálního zázemí jsou shromažďovány ve sběrných nádobách a následně smluvně likvidovány.
Odpad ze sociálního zařízení (20 03 04) bude i nadále kumulován v septiku, který se bude dle potřeby
vyvážet na ČOV.
Tab. č. 13: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při technologickém provozu lomu, administrativního
a sociálního zázemí
Kód druhu či
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

13 01

Odpady z těžby nerudných nerostů

N

13 02

Motorové, převodové a mazací oleje

N

14 06 03

Ostatní rozpouštědla a/nebo jejich směsi

N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02

O

16 01

Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a
odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 17

Železné kovy

O

16 01 18

Neželezné kovy

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

16 06 02

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

N

20

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady
a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 04

Odpad ze sociálního zařízení

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady
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Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39, odst.
1, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t
ostatního odpadu je povinen posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle § 39, odst.
2 zákona.
Za provozu kamenolomu by nemělo vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně ohrožovaly
životní prostředí. Odpad bude vznikat při běžném provozu a při údržbě strojního zařízení.

B. III. 4. Hluk
Zdroje hluku, které je potřeba vzít v úvahu při zjišťování vlivu těžby, zpracování a přepravy kamene na stav
akustické situace v zájmovém území, jsou následující:
Bodové zdroje hluku
Tuto skupinu zdrojů hluku tvoří stabilní technologická zařízení v prostoru kamenolomu a mobilní
mechanismy, jejichž pohyb je omezen hranicemi areálu lomu. Tyto zdroje hluku se vzhledem k vzdálenosti
od nejbližší obytné zástavby chovají jako bodové zdroje vydávající při svých činnostech hluk, který lze
charakterizovat jako přerušovaný a proměnný.
Těžební stroje a jejich akustické vlastnosti, tak jak byly použity ve výpočtovém modelu akustické situace,
udává následující tabulka. Stanovená hodnota akustického výkonu odpovídá požadavkům směrnice
2005/88/ES a je závislá na typu zařízení a maximálním výkonu motoru.
Tab. č. 14 Akustické vlastnosti těžebních mechanismů použitých v kamenolomu Řeporyje
Max. přípustná hodnota
Těžební stroj
Výkon motoru P (kW) akustického výkonu LW
(dB)
pásový bagr CAT 322
122
107
pásový bagr Volvo EC240
125
107
čelní kolový nakladač CAT 950G
145
106
čelní kolový nakladač CAT 950G
145
106
pasový odrazový drtič Hartl PC 1310I
291
109
kolová třídička Powerscreen 1400
82
103
pasový třídič Powerscreen 600
60
102
pasový čelisťový drtič Hartl PC 1380J
287
109
čelní kolový nakladač CAT 962H
145
106
pasový kuželový drtič Maxtrack 1000 SR
83
103
čelní kolový nakladač Volvo 120F
145
106

Typy a počet uvažovaných strojů tak, jak byly použity ve výpočtovém modelu akustické situace, odpovídá
situaci, kdy jsou z důvodu vysoké sezónní poptávky nasazeny všechny dostupné dobývací mechanismy. Je
tedy pravděpodobné, že běžný provoz lomu i samotná rekultivace budou ve skutečnosti generovat nižší
hodnoty hluku.
Dalším bodovým zdrojem hluku jsou clonové odstřely, které jsou v kamenolomu prováděny 1–2 krát
měsíčně. Jedná se o vysokoenergetický impulsní hluk. Ze zkušeností z kamenolomů, kde se odstřely provádí,
je akustická energie, kterou odstřel vyvolá, závislá zejména na umístění odstřelované etáže. V provedeném
souboru měření firmy EKOLA group ve vápencových lomech, kdy byla snaha podchytit nejhorší případy,
tzn. odstřely v horních etážích lomu a tedy s nejmenším akustickým krytím, nebyl zjištěn jediný případ, kdy
by hygienický limit (LCeq,8h = 83 dB pro den) pro vysokoenergetický impulsní hluk byl u chráněné zástavby
ve vzdálenosti cca 220 m překročen.
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Liniové zdroje hluku
Liniovým zdrojem hluku jsou nákladní vozidla zajišťující přepravu výrobků (obslužná doprava
kamenolomu). Charakter hluku emitovaný těmito zdroji je přerušovaný a proměnný.
Doprava suroviny generovaná těžbou představuje cca 50 NA denně (tj. 100 pohybů denně). Vzhledem
k tomu, že po dobu prvních dvou let bude v souběhu s těžbou probíhat i rekultivace, je třeba jako zátěž
území dopravou uvažovat i vozidla přivážející inertní materiál. Intenzita této dopravy bude (dle výpočtu
z objemu rekultivovaných hmot) v prvních dvou letech 10 NA/den (tj. 20 pohybů/den). Do lomu přijede
denně cca 5 osobních automobilů zaměstnanců kamenolomu (tj. 10 pohybů/den). V průběhu prvních dvou let
tedy bude celková obslužná doprava kamenolomu představovat 130 pohybů.
Po skončení těžební činnosti v kamenolomu bude probíhat rekultivace ještě po dobu cca 15 let. Intenzita
dopravy v těchto patnácti letech bude představovat 50 NA/den (tj. 100 pohybů denně). V zásadě půjde o
intenzitu, která je shodná se stávajícím stavem, kdy probíhá těžba.

B. III. 5. Vibrace
Vibrace mohou být způsobeny především v souvislosti s clonovými odstřely pro rozpojování dobývané
horniny a případně dopravou stavebního kamene, na které se hlavní měrou podílejí těžká nákladní vozidla.
Tento negativní vliv může působit zejména na statiku budov.
Neoddělitelným jevem při použití technologie trhacích prací pro rozpojování skalního masívu jsou seismické
vlivy. Nejsilnější vibrace se objevují při odstřelech horních etáží lomů. Při stávajícím i výhledovém objemu
těžby budou prováděny maximálně 1-2 clonové odstřely měsíčně. Trhací práce jsou prováděny podle
schváleného projektu trhacích prací. Vzhledem k tomu, že odstřely budou v souvislosti s navrhovaným
dotěžením zásob probíhat na nejspodnější, zahlubované etáži lomu, jejich vliv na chráněnou zástavbu se
nepředpokládá. Zástavba je situována v dostatečné vzdálenosti.
Sekundární rozpojování materiálu pomocí trhacích prací, které bývá největším zdrojem vibrací, se
v kamenolomu neprovádí a ani do budoucna se provádění sekundárních odstřelů nepředpokládá.
Zdrojem vibrací je také kontakt kola vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Prakticky jde o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí stávající komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací z obslužné dopravy kamenolomu se vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby od
obslužné komunikace nepředpokládá.

B. III. 6. Záření
Zájmové území spadá dle Územně analytických podkladů hl. m. Prahy do středního kategorie radonového
rizika.
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Při technologickém procesu těžby, úpravy a dopravy vápence nebude docházet k žádnému zatížení
radioaktivitou ani elektromagnetickým zářením.
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ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje“.

C. I. 1 ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP, NATURA 2000
ÚSES
Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních
prvků, která by v maximálně možné míře zahrnula existující přírodní lokality a zajistila jejich vhodný
management.
Z hlediska ÚSES nezasahuje do zájmového území navrhovaného k dotěžení a rekultivaci žádný prvek.
Nejbližší prvky ÚSES (L1/215, L3/243) jsou vymezeny ve vazbě na Dalejské údolí. Navržená těžba do
těchto prvků nezasáhne.
ZCHÚ, přírodní parky
Zájmové území leží v blízkosti dvou zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o NPP
Požáry a NPP Dalejský profil. Území je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.
Vetší část území byla v minulosti pozměněna težební činností, která zde probíhá stovky let. Ve vztahu k
předmětu ochrany se však jedná o pozitivní činnost, díky níž byly zdejší fenomény objeveny.
NPP Požáry
Výměra:

3,5 ha

Předmět ochrany:

Stratotyp hranice ludlow-přídol a naleziště zkamenělin

Charakteristika:

Chráněný fenomén byl odkryt těžební činností. Lom Požár 1 byl opuštěn již před
druhou světovou válkou. Přístupový zářez a tunel však sloužil až do skončení těžby
koncem čtyřicátých let v lomu Požár 2 (jižně od lomu Požár 1). Co do významu patří
k nejdůležitějším skupinám pro stratigrafii intervalu odkrytého v ZCHÚ Požáry
graptoliti. Vápencové série obecně obsahují graptolitovou faunu poměrně vzácně.
Svrchní část kopaninského souvrství je poměrně chudá a graptoliti se objevují častěji
až v blízkosti hranice s přídolským souvrstvím.

Konflikt se záměrem:

nepředpokládá se, navrhovaná těžba se uskuteční v prostoru stávajícího lomu, mimo
hranice ZCHÚ
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Obr. č. 3 NPP Požáry na základní mapě ČR

Zdroj: ČÚZK
Obr. č. 4 NPP Požáry na ortofotomapě

Zdroj: Geodis Brno, 2002

NPP Dalejský profil
Výměra:

23,7820 ha
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Předmět ochrany:

Klasický geologický profil ordovikem, silurem a spodním devonem s řadou
mezinárodně významných geologických odkryvů a nalezišť zkamenělin; významná
společenstva vápnomilných a teplomilných skalních stepí s výskytem chráněných a
ohrožených druhů.

Konflikt se záměrem:

nepředpokládá se, navrhovaná těžba se uskuteční ve vzdálenosti cca 300 m od
hranice ZCHÚ

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí
Výměra:

652,5 ha

Předmět ochrany:

Krasová oblast v jihozápadní části Prahy, v podstatě nejsevernější výběžek Českého
krasu. Pozoruhodný komplex přírodovědecky cenných ekosystémů, zejména však
území mezinárodního významu z hlediska geologie (množství významných
geologických profilů). Na území přírodního parku též řada zajímavých památek na
těžbu vápence a dvě významné archeologické lokality.

Konflikt se záměrem:

nepředpokládá se, navrhovaná těžba se uskuteční v prostoru stávajícího lomu

Významný krajinný prvek (VKP)
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb.) jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Mezi
VKP dané ze zákona patří lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné
části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky, meze parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů
a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary a jiné, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody
zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou funkci.
V území navrhované těžby a rekultivace se nenachází žádný registrovaný VKP ani významný krajinný prvek
definovaný ze zákona. Ve vzdálenosti 50 m jižně o dobývacího prostoru se nachází lesní porost, který je
VKP a náleží do tzv. celoměstského systému zeleně vymezovaného na území Prahy. Tento VKP není a
výhledu nebude těžbou ani rekultivací negativně ovlivněn.
NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 17. 2. 2010 (č.j. S – MHMP –
0121668/2010/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. I. 2 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Malá vesnice Řeporyje se začala rozrůstat na svahy Dalejského potoka v polovině 19. století. Do té doby
měla ryze zemědělský charakter. V té době bylo vybudováno mnoho usedlostí, které se dochovaly i do
dnešních dnů. Vesnice původně zahrnovala i Velkou a Malou Ohradu (dnes součást k. ú. Stodůlky).
Rozvoji Řeporyjí významně pomohlo zavedení železnice ke konci 19. století (trať vedená Prokopským
údolím přes Řeporyje směrem do Berouna). Na přelomu 19. a 20. století začal rozvoj hlavně díky těžbě
vápence. Po druhé světové válce pokračuje přeměna Řeporyjí ze zemědělské obce na pražské předměstí.
Roku 1974 je obec připojena k Praze v rámci velkého rozšiřování metropole.
Z nemovitých kulturních památek se na území Řeporyjí dochovaly následující:
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kostel sv. Petra a Pavla

•

železniční most viadukt

•

venkovská usedlost č. p. 1
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V lokalitě posuzovaného záměru se žádné kulturní památky nenacházejí. Území neleží v Pražské
památkové rezervaci ani v jejím ochranném pásmu. Historicky a kulturně zajímavými místy v okolí
zájmové lokality jsou památky na bývalou těžbu v Dalejském údolí. Lom Požár 1 byl opuštěn již před
druhou světovou válkou, lom Požár 2 koncem 40. let. Od roku 1982 zde byl vyhlášen chráněný přírodní
výtvor (dnes NPP Požáry). V zářezu a nad tunelem (z r. 1930) úzkokolejné malodrážky pro dopravu vápence
z lomů Požáry k železnici Praha–Rudná, jsou odkryty prvohorní mořské usazeniny. Kopaninské souvrství a
požárské souvrství (silur) je bohaté na nálezy hlavonožců, ramenonožců, mlžů, graptolitů a trilobitů.
Od r. 1974 proběhla na jihozápadním městě (k. ú. Stodůlky, Jinonice, Řeporyje) řada archeologických
výzkumů, které mají zásadní přínos pro poznání českého pravěku. Záchranné archeologické výzkumy na
stavbách často přinesly zajímavé a nečekané nálezy. Jedním z nich je i pravěký keramický buben nalezený
při výzkumu v Praze-Řeporyjích nedaleko ulice Ve Výhledu.

C. I. 3 Území hustě zalidněná
Zájmové území je součástí hl. m. Prahy a nachází se na pozemcích v katastrálním území Řeporyje.
Katastrální území Řeporyje (č. 745251) je součástí městské části Praha-Řeporyje.
Řešené území leží jihozápadně od hustě zalidněné části Stodůlek (sídliště Velká Ohrada), jihovýchodně a
východně od zastavěného území Řeporyj a západně od Holyně. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve
vzdálenosti 400-600 m od prostoru lomu. V Řeporyjích představují nejbližší obytnou zástavbu rodinné domy
se dvěma nadzemními podlažími v ulicích K Holému vrchu a Mládkova. Ve Stodůlkách představují nejbližší
obytnou zástavbu rodinný dům nad údolím Dalejského potoka a okrajová zástavba sídliště Velká Ohrada.
Tab. č. 15 Demografická charakteristika Prahy a městské části Praha-Řeporyje
Demografická charakteristika

Praha

Praha-Řeporyje

1 212 097

3 017

Muži (z počtu bydlících obyvatel k 31. 12. 2007)

585 728

1 609

Ženy (z počtu bydlících obyvatel k 31. 12. 2007)

626 369

1 408

41,7

39,3

+ 987

-9

+ 22 984

+ 188

2 443

298

Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2007

Průměrný věk
Přirozený přírůstek za rok 2007
Saldo migrace
2

Hustota obyvatelstva (obyv. / km )

C. I.4 Staré ekologické zátěže
V území navrhovaného záměru se nenachází v prostoru lomu, který je v současné době těžen. V Územně
analytických podkladech hl. m. Prahy (Grafická část, výkres limitů) jsou zde evidovány pouze staré zátěže
menšího rozsahu – haldy. Jedná se pravděpodobně o odval, který odděluje prostor stávajícího a bývalého
lomu. Tento odval bude současně s celým prostorem lomu rekultivován.
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C. II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou pravděpodobně
významně ovlivněny

C. II. 1 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Podle atlasu klimatických oblastí (Quitt, 1971) spadá zájmové území do oblasti T2. Jde o mírně teplou
oblast, která je zde charakterizována dlouhým a suchým létem a krátkou mírně teplou a suchou zimou s
krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 8–9° C a
průměrný úhrn srážek dosahuje 480–530 mm. Díky pestrosti terénu a charakteru rostlinného pokryvu se zde
výrazně uplatňují mikroklimatické vlivy.
Tab. č. 16 Základní parametry větrné růžice - Řeporyje

Kvalita ovzduší
Pro charakteristiku imisního pozadí oblasti byly použity údaje o koncentracích z nejbližších monitorovacích
stanic ČHMÚ v roce 2008. Nejbližšími stanicemi jsou Praha 5-Smíchov (1459), Praha 5-Stodůlky (1520),
Praha 5-Svornosti (437), Praha 5-Mlynářky (775) a Praha 5-Řeporyje (629). Dále byly použity modelové
výpočty imisí ATEM pro roky 2008 a 2010. Tabulky a mapy koncentrací NO2, PM10 a benzenu jsou uvedeny
v rozptylové studii, která tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení. V následujícím textu je uveden komentář ke
koncentracím vybraných polutantů.
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Oxid dusičitý – NO2
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu
k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 pro hodinový aritmetický průměr.
Nejbližší monitorovací stanice AIM (č.1520) nesignalizuje překračování imisních limitů pro tuto škodlivinu.
Dle modelu ATEM pro rok 2008 se v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace ročního
aritmetického průměru kolem 25 µg.m-3, dle modelu ATEM pro rok 2010 potom v rozpětí 8-15 µg.m-3,
přičemž dle tohoto modelu příspěvky dopravy k celkovému pozadí představují 1 až 5 µg.m-3.
Z hlediska hodinových koncentrací udává model ATEM pro rok 2008 průměrnou koncentraci kolem
285 µg.m-3. Pro rok 2010 je modelem ATEM udávána maximální krátkodobá koncentrace v rozpětí 50 až
300 µg.m-3.
Tuhé znečišťující látky – PM10
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit pro roční aritmetický průměr hodnota
40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 µg.m-3, (s možností překročení této limitní
koncentrace 35-krát za rok).
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení ročního imisního limitu, epizodně v zimních měsících
dochází k překračování imisního limitu pro 24-hodinový aritmetický průměr.
Dle modelu ATEM pro rok 2008 se v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace ročního
aritmetického průměru PM10 kolem 28 µg.m-3, dle modelu ATEM pro rok 2010 potom v rozpětí
16-35 µg.m-3.
Benzen
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční
aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení ročního imisního limitu. Tuto stanici však nelze považovat za
reprezentativní, současně však nelze předpokládat, že by v zájmovém území bylo imisní pozadí benzenu
vyšší než uvádějí údaje monitorovací stanice.
Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace benzenu v řešeném území pohybují kolem
0,4 µg.m-3. Dle modelu ATEM pro rok 2010 se průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území
pohybují v rozpětí 0,5 až 1,5 µg.m-3, přičemž dle tohoto modelu příspěvky dopravy k celkovému pozadí
představují 0,1 až 0,5 µg.m-3.
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Obr. č. 1 Modelový výpočet kvality ovzduší – ATEM, výběr referenčních bodů

Tab. č. 17 Modelový výpočet kvality ovzduší – ATEM, souhrn údajů o imisích z vybraných referenčních bodů,
2008
NO2, průměrné roční
koncentrace

NO2, maximální

NO2, doba překročení

Benzen,

hodinové

limitu pro maximální

průměrné roční

koncentrace

hodinové koncentrace

koncentrace

125

125

PM10, průměrné
roční koncentrace

Počet:

125

125

125

Minimum:

17,761

137,805

0

0,284

18,87

Průměr:

23,481

284,187

0,41

0,397

27,803

Maximum:

33,645

516,446

1,47

0,619

77,073

Směrodatná odchylka:

3,842

79,867

0,392

0,073

7,067

C. II. 2. Akustická situace
V rámci akustické studie, která tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení, byla výpočtem zjištěna současná
akustická situace u zástavby nejvíce exponované k obslužné trase kamenolomu. Tuto zástavbu charakterizují
výpočtové body uvedené na následujícím obrázku. V tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty akustického
tlaku v těchto bodech. Je patrné, že v území není překročen hygienický limit 70 dB pro starou hlukovou
zátěž.
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Obr. č. 2 Situace výpočtových bodů k hodnocení hluku z obslužné dopravy lomu
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Tab. č. 18: Intenzity dopravy na dotčených komunikacích a ekvivalentní hladina akustického tlaku ve
výpočtových bodech, stávající stav
Úsek
Všechna vozidla Nákladní vozidla
Na požáru,
110
100
K Holému
vrchu
K Zadní
Kopanině

5856

416

Bod

Výpočet (dB)

Limit (dB)

M01

52,3

70

M02

56,3

70

M03

58,2

70

M04

62,9

70

Hluk z těžební činnosti, která v kamenolomu již probíhá a stejným způsobem bude probíhat i nadále (shodné
strojní vybavení, shodný objem těžby), je posouzen v akustické studii, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
oznámení. Z výsledků studie vyplývá, chráněná obytná zástavba je situována v příliš velké vzdálenosti na to,
aby mohla být zasažena nadlimitními hodnotami hluku z provozu lomu.

C. II. 3.Voda
Podzemní voda
Z výsledů hydrogeologických průzkumů (Frič, 2008), čerpacích zkoušek a měření úrovně statické hladiny
podzemní vody je zřejmé, že se na lokalitě vyskytuje několik zvodní, které spolu hydraulicky nesouvisí, mají
rozdílnou úroveň hladiny podzemní vody a rozdílné propustnosti. Zvodně jsou vzácné na puklinové
kolektory, které mohou být lokálně do značné míry formovány zkrasověním. Zjištěné hodnoty koeficientu
filtrace kolísají v širokém rozmezí 1.10-3 – 5.10-8 m2.s-1.
Z detailního geologického, hydrogeologického a geotechnického průzkumu lomu vyplývá, že hladina
podzemní vody je cca 8 m pod stávajícím platem lomu, tzn. v nadmořské výšce cca 282 m n. m.
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Povrchová voda
Z hydrologického hlediska leží dobývací prostor Řeporyje v povodí Dalejského potoka (č. hydrologického
pořadí 1-12-01-010). Kamenolom leží na pravém břehu potoka, ve vzdálenosti cca 150 m od jeho koryta.
Potokok pramení v blízkosti západního okraje Prahy u Chrášťan, protéká Třebonicemi a Řeporyjemi, kde se
do něj vlévá Jinočanský potok, níže po toku, západně od zájmového území, přijímá levostranný přítok
Prokopského potoka. Dalejský potok je levostranným přítokem řeky Vltavy.
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Území náleží do ochranného
pásma vodního zdroje II. stupně (Praha – Podolí).

C. II. 4.Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Dle geomorfologického členění reliéfu Geografického ústavu ČSAV (Demek et al., 1987) a publikace
Geomorfologické členění reliéfu Čech (Balatka, Kalvoda, 2006) náleží zájmové území do jednotek:
Systém:

Hercynský

Provincie:

Česká Vysočina

Subprovincie: Brdská subprovincie
Oblast:

Brdská oblast

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Třebotovská plošina

Třebotovská plošina je západní částí Říčanské plošiny. Jde o členitou pahorkatinu v povodí Vltavy a
Berounky na staropaleozoických břidlicích, drobách, pískovcích, křemencích a vápencích Barrandienu.
Pahorkatiny má rozčleněný erozně denudační reliéf s neogenními zarovnanými povrchy a strukturními
hřbety a suky, s hluboce zaříznutými údolími přítoků Berounky a Vltavy s drobnými krasovými tvary.
Nejvyššími body jsou Hradinovský kopec (410 m n. m.), Na Vidouli (371 m n. m.), Děvín (310 m n. m.),
Dívčí hrady (301 m n. m.).
Lom je založen v severním svahu na pravém břehu Dalejského potoka. Výšková úroveň nejnižší etáže
v lomu je 282 m n. m. Nejvyšší bod lomu se nachází v nadmořské výšce 335 m n. m.
Geologické poměry
Lokalita Řeporyje náleží geologicky k východní části silursko–devonské zóny Barrandienu Pražské pánve.
Nachází se blízko osy silurskodevonského synklinoria, v okrajovém pruhu SZ křídla Barrandienu. Generelní
směr vrstev je ve směru VSV–ZJZ.
Nejstarším členem vrstevního sledu jsou vrstvy přídolské, náležející k nejvyššímu stupni siluru, který je
oddělen od stupně lochkov, nejnižšího členu spodního devonu, tzv. scyphocrinitovým obzorem. Stupeň
lochkov je v okolí ložiska zastoupen vápenci kotýskými a spodně koněpruskými. Vrstevní sled pokračuje
vápenci sliveneckými, loděnickými, řeporyjskými, dvorecko-prokopskými a zlíchovskými.
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Nejspodnější člen středního devonu – eifel – je v okolí ložiska zastoupen dalejskými břidlicemi, na které
navazují vápence třebotovské a chotečské. Celý sled středního devonu je ukončen vrstvami srbskými.
Křídová transgrese je zastoupena vrstvami peruskými (cenoman v litologickém vývoji bazálních slepenců a
pískovců s místně vyvinutými nadložními kaolinickými jílovci). Vrstevní sled cenomanu bývá zakončen
pískovci a případně slepenci.
Kvartérní pokryv je tvořen z větší části křídovými zvětralinami a svahovinami. V závrtech typických pro
krasovou oblast jsou uloženy cenomanské rozpadavé pískovce až písky. Generelně je ložisko tvořeno
souvrstvím vápenců, protaženým přibližně ve směru V–Z, ve směru vrstev 50–70° a sklonem okolo 50°.
Z hlediska tektonických poměrů jsou základní strukturní rysy určeny variskou tektogenezí. Hlavní tektonické
struktury vznikly napětím SZ–JV směru ve středním devonu. Dále bylo ložisko porušeno příčnými
dislokacemi směru SSZ–JJV (160°–170°). Nejvýznamnějším strukturním prvkem na ložisku je vrstevnatost.
Vrstvy probíhají ve směru VSV–ZJZ a jsou strmě ukloněny (40°–60°) k JJV. Masiv je porušen několika
poruchovými a puklinovými systémy, popsány byly směry S–J, V–Z, SV–JZ a SZ–JV. Nejvýznamnější
poruchová pásma jsou přibližně kolmá na průběh vrstev. Horniny ložiska jsou lokálně zkrasovělé. U těchto
dislokačních pásem se předpokládá zvýšené zkrasovatění a zvětrání nadložních vrstev.
Přehled petrografických charakteristik a fyzikálních vlastností vápencových facií:
•

Vápence přídolské: šedě skvrnité vápence, krystalické, s dolomitickou příměsí s přechody do
vápencových dolomitů; zrnitost 0,27–0,90 mm; 2–7 % dolomitu; vápence organodetritické,
rekrystalizované, základní hmota kalová až jemnozrnná.

•

Vápence kotýské a spodně koněpruské: šedé, slabě nahnědlé, jemnozrnné vápence, vápence
s dolomitem a dolomitické vápence; zrnitost v průměru 0,13 mm; 5–50 % dolomitu; vápence
organodetritické, rekrystalované, základní hmota kalová až jemnozrnná.

•

Vápence slivenecké: šedé až růžové vápence, krystalické až hrubě krystalické;
zrnitost 0,40–0,90 mm; 3–5 % dolomitu; vápence organodetritické základní hmota jemnozrnná až
kalová.

•

Vápence loděnické: nažloutlé, šedozelené, červeně skvrnité, organodetritické až kalové vápence,
základní hmota kalová.

•

Vápence řeporyjské: rezavě hnědé až červené vápence, velice jemnozrnné až kalové; zrnitost v
průměru 0,35 mm; 2–25 % dolomitu; organodetriticko-kalové až kalové, rekrystalizované vápence,
základní hmota kalová s chuchvalcovitou strukturou.

•

Vápence dvorecko-prokopské: šedé, nazelenalé, kalové vápence, extrémně jemnozrnné kalové
vápence s jílovitou příměsí, zákl. hmota velice jemně kalová.

•

Vápence zlíchovské: tmavě šedé, jemnozrnné, kalové vápence zrnitosti v průměru 0,30 mm;
bez dolomitu; jílovito-kabonátový kal, zákl. hmota jemná až kalová.

Hydrogeologické poměry
Území náleží do hydrogeologického rajónu 6240 – Svrchní silur a devon Barrandienu.
Rajón se vyznačuje volnou hladinou podzemní vody, puklino-krasovým typem propustnosti, s nízkou
transmisivitou, s mineralizací 0,3-1 g/l, chemickým typem Ca-Mg-HCO3-SO4.
Hydrodynamickými zkouškami provedenými v rámci hydrogeologického průzkumu (09/2008) byla ověřena
velmi vysoká proměnlivost propustnosti paleozoických sedimentů, byly zjištěny hodnoty transmisivity
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kolektoru dosahující cca 1.10-3–5.10-8 m2. s-1. Hodnoty koeficientu filtrace dosahují cca 5.10-5 až
1.10-9 m.s-1.

C. II. 5. Půda
Půdy vázané na silurské a devonské vápence vyskytující se v okolí řešeného území jsou rendziny,
pararendziny, protorendziny na svazích, eutrofní kambisoly, ve sníženinách gleje a pseudogleje, na okolních
plošinách nad údolím černozemě modální.
Ve vlastním zájmovém území se žádné půdy nenacházejí. Jedná se o otevřený prostor stávajícího
kamenolomu.

C. II. 6. Flora
Území je součástí Karlštejnského bioregionu 1.18 (Culek, 1996). Bioregion leží v termofytiku a zahrnuje
okres Český kras. Území náleží 2. (bukodubovému) a 3. (dubobukovému) vegetačnímu stupni.
Potenciální přirozená vegetace
Pod pojmem “potenciální přirozená vegetace” se rozumí taková vegetace, která by pokrývala území
v případě, že by nebylo ovlivněno činností člověka. Takovou vegetaci zachycuje geobotanická rekonstrukční
mapa ČSR v měřítku 1: 200 000 (Mikyska et al. 1968).
Z hlediska potenciální přirozené vegetace spadá území do teplomilného typu černýšových dubohabřin
(Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Stromové patro dubohabřin tvoří dominantní dub zimní (Quercus petraea) a habr (Carpinus betulus),
s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a
stanoviště náročných listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, javor klen – Acer pseudoplatanus, javor mléč –
Acer platanoides, třešeň – Cerasus avium). Dobře vyvinuté keřové patro nalezneme pouze v prosvětlených
porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Galium
sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum,
Viola reichenbachiana, aj.), méně často trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
Aktuální vegetace
Zájmové území je již dnes výrazně antropogenně ovlivněno. Stávající prostor kamenolomu (prostor
plánované těžby) je bez jakékoliv vegetace v důsledku toho, že se zde nenachází půdní pokryv a neustále zde
dochází k přesunům materiálů. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
v platném znění lze vzhledem k charakteru lokality vyloučit.
Západně od kamenolomu se nachází NPP Požáry. Jedná se o prostor bývalého lomu, kde je hlavním
předmětem ochrany stratotyp hranice ludlow-přídol a naleziště zkamenělin. Jde o botanicky nevýznamnou
lokalitu, která se potýká s invazí trnovníku akátu. Strmé stěny zářezu jsou narušovány i kořeny divokých
angreštů.
Východně na stávající prostor kamenolomu Řeporyje navazuje prostor vytěžený bývalým těžařem, který
nebyl rekultivován. Od stávajícího lomu je tento prostor oddělen odvalem. Prostor postupně zarůstá
náletovou vegetací, kterou tvoří převážně topol černý, topol osika, vrba jíva, bříza bílá a další náletové
dřeviny stromového a keřového patra. Bylinné patro je poměrně chudé a je tvořeno především suchomilnou
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ruderální květenou ovlivněnou velmi mělkým půdním profilem odvalu. Do tohoto území těžba ani
rekultivace nezasáhne.
Z hlediska botanického je zajímavější lokalitou strmá, k severozápadu orientovaná skalní stěna, která se
nachází východně (cca 200 m) za hranicí dobývacího prostoru. Roste zde tařice skalní a bělozářka liliovitá.
Toto území nebude nijak dotčeno těžbou ani rekultivačními pracemi.
Plocha zemědělské, resp. urbanizované krajiny v okolí zájmového území nejsou z hlediska flóry zajímavé.

C. II. 7. Fauna
Fauna Karlštejnského bioregionu (1.8)
Fauna bioregionu je charakteru ochuzené hercynské fauny kulturní krajiny, do které zasahují západní vlivy
(ježek západní – Erinaceus europaeus). Teplomilné doubravy spolu s rozsáhlými vápencovými stepními lady
a bradly regionu jsou proslulým centrem středočeské subendemické a endemické fauny. Zástupci výrazně
teplomilného středočeského elementu (pěnice vlašská, ještěrka zelená, vřetenatka lesklá, srstnatka
jednozubá, ploskoroh pestrý, saranče Oedipoda germanica, kobylka Pholidoptera aptera bohemica aj.) se
střídají s dealpinským prvkem v inverzních polohách (masařka Heteronochia vinica). V jeskyních jsou
významná zimoviště netopýrů rodu Myotis.
Aktuální fauna
Zájmové území je těžebnou bez jakékoliv flóry a prakticky bez fauny. Dochází zde neustále k přesunům
materiálů (těžba, ukládání). Vlastní plocha těžebny je tedy živočichy využívána pouze ojediněle, zejména
pak ptáky, kteří využívají disturbované území k získávání potravy. Na vlastních okrajích těžebny (zejména
na západním okraji) je možný výskyt ohrožených ťuhýků (Lanius collurio), jejichž výskyt je paradoxně
umocněn díky „rušivému“ vlivu těžby na ustálená společenstva v krajině, čímž vznikají nové hnízdních
příležitosti na okrajích díky zarůstání trnitými keři – např. šípek.
Okraje těžebny tak poskytují možnosti výskytu i dalších druhů ptáků – pěnici černohlavé (Sylvia atricapilla),
pěnici pokřovní (Sylvia curruca), pěnkavám (Fringilla coelebs), rehkům domácím (Phoenicurus ochruros),
konipasům bílým (Motacilla alba). Vzácnější je výskyt poštolky (Falco tinnunculus).
Ve východní části stávajícího kamenolomu se nachází odval, který odděluje stávající kamenolom od prostoru
bývalé těžby. Na odvalu je možný výskyt drobných savců, především hlodavců, jednotlivě hmyzožravců.
V prostoru opuštěné těžebny, která je již dnes zarostlá náletovou vegetací lze očekávat vyšší druhovou
diverzitu. Toto území nebude nijak dotčeno těžbou ani rekultivačními pracemi. Na plochách sutě opustěných
svahů bývalé těžebny lze pak očekávat osídlení ještěrkami a hojně též i hmyzožravci (např. rejsek, ježek),
protože jim toto prostředí přináší dobré potravní příležitosti. Plochy pozvolna zarůstající náletovými
dřevinami se pomalu přibližují původní skladbě společenstev a umožňují osídlení původními druhy
živočichů. Tento trend je patrný zejména v proměnlivém a dynamicky se rozvíjejícím ptačím synuziu, které
díky své mobilitě poměrně rychle odráží změny prostředí.
V již zapojených porostech bývalé těžebny se pak objevují další druhy, kterým aktivní těžebna neposkytuje
dostatek hnízdních příležitostí, zejména pak sýkory (Parus major a Parus caeruleus), kosi a drozdi (Turdus
merula, Turdus philomelos), budníčci (Phylloscopus collybita a Phylloscopus trochilus), červenky (Erithacus
rubecula) a mlynaříci (Aegithalos caudatus). V budoucnu lze předpokládat postupné rozšíření těchto druhů
na rekultivované plochy na úkor např. rehků, ťuhýků a konipasů. Tento trend představuje přirozený vývoj
ptačího synuzia po ukončení rušivého prvku v zapojených společenstvech.
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V území NPP Požáry, která se nachází západně od řešeného území (mimo prostor zájmového území) byla
v minulosti provedena řada průzkumných prací zaměřených zejména na fosilní faunu, ale i na střevlíkovité
brouky a měkkýše. Fosilní faunu popsal v rámci inventarizačního průzkumu CHPV Požáry RNDr. Jiří Kříž
v roce 1985. Tento popis zahrnuje nejdůležitější skupiny fosilních organismů mezinárodního stratotypu na
lokalitě Požáry. Jsou to graptoliti, chitinozoa, ramenonožci, konodonti, krinoidi, ostrakodi.
Průzkumy v NPP Požáry, zaměřené na výskyt měkkýšů, prováděl v letech 1984 a 1997 Vojen Ložek. Zjistil
na lokalitě 10 druhů měkkýšů, jejichž výskyt poukazoval na nevyvážené společenstvo, ve kterém se uplatňují
druhy vápencových skal a skalních stepí. Význam lokality přikládá Ložek zejména díky výskytu
neoendemického druhu Bulgarica nitidosa a druhu Cepea vindobonensis, které vymizely na řadě míst
v Prokoském a Dalejském údolí.
V letech 1989 – 1993 a v roce 1998 provedl v lokalitě NPP Požáry několik průzkumů zaměřených na
střevlíkovité brouky Ivan Mareček. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 71 druhů carabudů. Ze vzácnějších
druhů lze jmenovat např. Leistus montanus montanus, Abax carinatus carinatus, Trichocellus placidus,
Amara sabulosa, Amara equetris equetris, Lebia chlorocephala a Cymindis angularis.
Území NPP Požáry nebude nijak dotčeno těžbou ani rekultivačními pracemi.
Plochy okolních polí nejsou z hlediska fauny zajímavé.

C. II. 8. Ekosystémy
Vlastní zájmové území je silně antropogenně ovlivněné. Nenachází se zde žádné hodnotné ekosystémy.
V okolí kamenolomu Řeporyje rovněž převládají ekosystémy intenzivně ovlivněné člověkem. Převážně se
jedná o ornou půdu a bývalé prostory po těžbě. V menší míře se v hustě osídlené krajině vyskytují lesy a
ekosystémy vázané na vodní toky (Dalejský potok).
Lesy v okolí zájmového území nemají přirozený charakter, jedná se výhradně o výsadby většinou
nepůvodních dřevin - především borovice černé, akátu, modřínu opadavého, dále pak borovice lesní. Dalším
typem jsou druhotné porosty na odvalech lomů, tvořené dominujícími náletovými dřevinami - břízou, jívou,
osikou, jasanem a borovicí.
Intenzivně obhospodařovaná pole s výskytem kultury obilovin, zpravidla v rozsáhlých lánech nebo i na
menších polích pravidelně ošetřovaných herbicidy jsou málo stabilním biotopem, který je charakterizován
nízkou ekologickou stabilitou a vysokou závislostí na antropogenním obhospodařování. Tato území nemají
velkou floristickou hodnotu, vegetace je zastoupena ruderálním společenstvem okrajů polí a komunikací s
plevely a nitrofilními druhy rostlin.
V prostorách po bývalé těžbě, které sousedí s řešeným územím, se vytváří vlastní ekosystém, který je více či
méně závislý na vstupech člověka. Stanoviště charakteristická pro NPP Požáry zarůstají invazním
trnovníkem akátem a ruderály (kopřiva, angrešt) a musí být prováděna jejich údržba dle plánu péče. Bývalý
lom oddělený odvalem od stávajícího je ponechán přirozené sukcesi. Postupně se zde vyvíjí přírodě blízký
ekosystém.

C. II. 9 Krajina a krajinný ráz
Zájmové území se nachází v relativně přírodě blízké enklávě údolí Dalejského potoka, která se dochovala v
kulturní, člověkem významně přeměněné krajině. Pro Dalejské údolí je typická mozaika lesních, stepních a
skalních společenstev v různém stádiu sukcese, vázaných na vápencový podklad a krasové tvary. Významně
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zastoupeny jsou i bývalé lomy, jejichž krajinářská hodnota je pozitivní a mohou poskytnout unikátní
stanoviště živé přírodě.
Zájmové území bylo zařazeno (v rámci studie pro vymezení oblastí a míst krajinného rázu zpracované pro
ÚAP Prahy, LÖW & spol., s r. o., Brno, 2008) do oblasti krajinného rázu: „Butovicko-Pankrácké planiny“.
V celé oblasti převažuje významná krajinářská hodnota místa, pouze severovýchodní část oblasti leží ve
střední a jižní část snížené krajinářské hodnotě míst krajinného rázu. Konkrétní posuzovaný prostor leží
v území s nejvyšší - zásadní krajinářskou hodnotou místa.
V rámci území Prahy je Prokopské údolí (jehož horní částí je Dalejské údolí) zařazeno mezi tzv. „krajinný
suterén“ – soubory konvizuálních celků hluboce zaříznutých údolí.
Stávající kamenolom, ve kterém se uskuteční i navrhovaná těžba a rekultivace, je zahlouben v severním
svahu údolí Dalejského potoka. Celková krajinářská hodnota Dalejského údolí není vlastní přítomností lomu
významně snížena. Lze konstatovat, že krajinný ráz je v souvislosti s lomem dotčen pouze na lokální úrovni.
Téměř ze všech stran je kamenolom velmi špatně pohledově přístupný. Pouze z protějších svahů Dalejského
údolí jsou pohledově přístupné horní etáže lomu.

– E K O L A group, spol. s r. o. –

38

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Obr. č. 3 Situace stávajícího kamenolomu Řeporyje v údolí Dalejského potoka (pohled z jihozápadu)

Obr. č. 4 Pohled na kamenolom Řeporyje z protějšího svahu údolí Dalejského potoka

– E K O L A group, spol. s r. o. –
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C. II. 9 Soulad s územním plánem
Vyjádření odboru výstavby Magistrátu hl. m. Prahy je přílohou č. 4 v kapitole H oznámení.
Obr. č. 5 Výřez z platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Obr. č. 6 Výřez z výkresu limitů ÚAP Prahy

– E K O L A group, spol. s r. o. –
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Legenda k Obr. č. 8
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ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NA

VEŘEJNÉ

ZDRAVÍ

D. I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

D. I. 1. Vlivy na zdraví obyvatel
Hluk
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny
organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení
vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současné době považováno poškození
sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv na kardiovaskulární systém, nepříznivé ovlivnění spánku a
nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a
imunitní systém, vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.
Působení hluku v životním prostředí je nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z
hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, nepříznivého ovlivnění pohody lidí.

Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostředí.
V následující tabulce jsou znázorněny prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve
venkovním prostředí v denní době, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty
platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly
citlivosti, je třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku
nižších.
V tabulce jsou také k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní dobu přiřazeny
počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě pro posouzení hluku z obslužné dopravy) ve
sledované lokalitě – objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší zjištěné hodnoty na fasádě. Pro
vyhodnocení nebyl k dispozici počet obyvatel, jedná se ale ve všech případech o rodinné domy.
Tab. č. 19: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže pro den (6,00-22,00 h)
LAeq,16h (dB)
Nepříznivý účinek
Sluchové postižení

45-50

50-55

55-60

60-65

1

2

1

65-70

70+

1/

Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
Stávající stav (r. 2010)
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LAeq,16h (dB)
Nepříznivý účinek

45-50

Výhledový stav (r.2010-2012, maximální stav, který

50-55

55-60

60-65

1

2

1

3

1

65-70

70+

nebude překročen ani při následné rekultivaci
dobývacího prostoru, při rekultivaci očekáván naopak
pokles počtu obslužné dopravy)
Pouze obslužná doprava lomu (výhledový stav)
Pouze ostatní doprava (výhledový stav)
1/

1

1

1

přímá expozice hluku v interiéru

Z tabulky obecně vyplývá, že při dodržení hygienického limitu LAeq 50 dB v denní době, se nepředpokládá
existence zdravotních rizik hluku pro exponované osoby.
Nelze ovšem vyloučit možnost určité míry obtěžování i úrovní hluku podlimitní v případě osob se zvýšenou
citlivostí vůči hluku nebo v případě hluku se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk doprovázený vibracemi
nebo hluk obsahující nízké frekvenční složky. Nepříjemný je také hluk s kolísavou intenzitou nebo
obsahující výrazné tónové složky.
Hladiny akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů hluku (těžební mechanizmy v důlním prostoru)
jsou ve všech referenčních bodech hluboko pod hygienickým limitem. Vzhledem k zjištěné úrovni hladin
akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů hluku v důlním prostoru Řeporyje lze konstatovat, že tyto
zdroje se nebudou podílet na zvýšení zdravotního rizika hluku u exponované populace.
V případě hladin akustického tlaku z clonových odstřelů jsou očekávány v nejbližším chráněném venkovním
prostoru staveb hodnoty pod hygienickým limitem. Vzhledem k délce trvání impulsů a malé četnosti těchto
událostí (cca 2x za měsíc), lze konstatovat, že jejich vliv na zvýšení rizika hluku u exponované populace
nebude významný. Pocit narušení pohody lze významnou měrou eliminovat důsledným informováním
dotčených obyvatel o termínech provádění odstřelů.
Hlavním zdrojem hluku z provozu lomu je související obslužná doprava. Předmětem posouzení je záměr
dotěžení a následná rekultivace dobývacího prostoru. Rozdíl výhledového stavu s navýšením obslužné
dopravy oproti stávajícímu stavu je v desetinách dB, nejvyšší nárůst zjištěný výpočtem dosáhl hodnoty
0,8 dB. Tento rozdíl je u hluku z dopravy subjektivně prakticky nerozlišitelný a není akusticky významný.
Z celkového počtu 4 vytipovaných objektů na trase obslužné dopravy jsou ve stávajícím stavu i výhledovém
stavu jeden objekt v pásmu mírného obtěžování, tři objekty v pásmu silného obtěžování. Současně zde
exponovaní obyvatelé mohou pociťovat zhoršenou komunikaci řečí. Dva z těchto objektů se nacházejí
v pásmech silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí již vlivem ostatní dopravy nesouvisející
s obslužnou dopravou dobývacího prostoru.
Z hlediska kvalitativní charakterizace zdravotních účinků hluku vycházející orientačně z prahových hodnot
hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní době nebyl zjištěn rozdíl mezi stávajícím stavem a
výhledovou situací při dotěžení dobývacího prostoru a následné rekultivaci.
Na základě provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze konstatovat, že realizací záměru „Dotěžení a
rekultivace DP Řeporyje“ nedochází k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví u stávající
obytné zástavby vlivem hluku.

– E K O L A group, spol. s r. o. –

43

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Znečištění ovzduší
Na základě rozptylové studie byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší, které lze v rámci
posuzovaného záměru buď vzhledem ke zjištěným koncentracím nebo známým vlastnostem, považovat za
významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu:
•

Suspendované částice frakce PM10 (volba této znečišťující látky souvisí s emisemi z plošných a
liniových zdrojů, které souvisejí s vlastním záměrem těžby v posuzované lokalitě a s vyvolanou
dopravou)

•

Oxid dusičitý, benzen (volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z plošných a liniových
zdrojů souvisejících s dopravou vyvolanou hodnoceným záměrem)

Podkladem k hodnocení expozice imisím z realizace posuzovaného záměru je rozptylová studie (příloha č. 2
oznámení), která modeluje krátkodobé i průměrné roční koncentrace znečišťujících látek a doby překročení
zvolených hraničních koncentrací.
Výpočet imisní zátěže je řešen v následujících variantách:
VARIANTA 1 – příspěvky k imisní zátěži při průměrné roční těžbě 300 000 tun vápence ročně – tato těžba
je součástí stávajícího imisního pozadí zájmového území
VARIANTA 2 – příspěvky k imisní zátěži v souběhu těžby a rekultivace – tento souběh je předpokládán po
dobu dvou let do dotěžení dobývacího prostoru a je představován roční těžbou 300 000 tun vápence a
manipulací s cca 80 000 t rekultivačních zemin ročně.

Hodnocení expozice pro suspendované částice (PM10)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že pozaďové roční aritmetické průměry imisí PM10 nepřekračují
imisní limit (dle výpočtového modelu ATEM 2008 průměrná hodnota 28 µg/m3 a podle výpočtového modelu
ATEM 2010 je koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 v rozmezí 16-35 µg/m3. Ze známých
výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním koncentracím
PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí a dospělé
populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio) z již výše
uvedeného vztahu:
OR = exp(β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace PM10 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy způsobené PM10 má β u dětí hodnotu 0,01445 (95% interval spolehlivosti
C I = 0,0015 - 0,02851) a za nulovou prevalenci jsou považována 3 %. Pro chronické respirační syndromy
způsobené PM10 má β u dospělé populace hodnotu 0,029 (95% interval spolehlivosti C I = 0,0015 – 0,054) a
za nulovou prevalenci je považována hodnota 1,3 %. Pro výpočet jsme z hlediska konzervativního přístupu
k řešení této problematiky vzali předpokládanou průměrnou roční koncentraci 28 µg/m3.
Tab. č. 20 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
c (mg.m-3)

Referenční

Výpočet OR = exp (β.C)

Výskyt chron.resp.symptomů u
dětí

body obytné
zástavby

pozadí

varianta 1

varianta 2

pozadí

4001

28

30,516

30,661

1,499

varianta 1 varianta 2
1,554

1,557
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Výpočet OR = exp (β.C)

Výskyt chron.resp.symptomů u
dětí

body obytné
zástavby

pozadí

varianta 1

varianta 2

pozadí

4002

28

30,163

30,288

1,499

1,546

4003

28

29,743

29,844

1,499

4004

28

29,670

29,767

4005

28

29,513

4006

28

4007

varianta 1 varianta 2

pozadí

varianta 1

varianta 2

1,549

4,497

4,638

4,647

1,537

1,539

4,497

4,611

4,617

1,499

1,535

1,537

4,497

4,605

4,611

29,602

1,499

1,532

1,534

4,497

4,596

4,602

29,207

29,278

1,499

1,525

1,527

4,497

4,575

4,581

28

28,970

29,027

1,499

1,52

1,521

4,497

4,560

4,563

4008

28

30,230

30,362

1,499

1,548

1,551

4,497

4,644

4,653

4009

28

29,641

29,738

1,499

1,535

1,537

4,497

4,605

4,611

4010

28

29,487

29,575

1,499

1,531

1,533

4,497

4,593

4,599

4011

28

29,097

29,161

1,499

1,523

1,524

4,497

4,569

4,572

4012

28

29,198

29,269

1,499

1,525

1,526

4,497

4,575

4,578

Pokud 3% dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době
může být v této lokalitě prevalence chronických respiračních symptomů až 4,5% (uvažujeme-li
předpokládanou pozaďovou koncentraci 28 µg/m3). Po realizaci záměru, bude tato prevalence mírně
překročená. Samotný příspěvek záměru s sebou nese jen mírné navýšení zdravotních rizik. Rozdíl
v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace by v případě realizace
posuzovaného záměru činil řádově tisíciny až setiny procenta, což je zcela zanedbatelné.
Tab. č. 21 Výskyt chronických respiračních symptomů u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
Referenční

c (mg.m-3)

Výpočet OR = exp (β.C)

Výskyt chron.resp.symptomů u
dospělých

body obytné
zástavby

pozadí

varianta 1

varianta 2

pozadí

4001

28

30,516

30,662

2,252

2,423

4002

28

30,163

30,289

2,252

4003

28

29,743

29,844

4004

28

29,671

4005

28

4006

varianta 1 varianta 2

pozadí

varianta 1

varianta 2

2,433

2,928

3,150

3,163

2,398

2,407

2,928

3,117

3,129

2,252

2,369

2,376

2,928

3,080

3,089

29,767

2,252

2,364

2,371

2,928

3,073

3,082

29,514

29,603

2,252

2,354

2,360

2,928

3,060

3,068

28

29,208

29,279

2,252

2,333

2,338

2,928

3,033

3,039

4007

28

28,970

29,027

2,252

2,317

2,321

2,928

3,012

3,017

4008

28

30,231

30,363

2,252

2,403

2,412

2,928

3,124

3,136

4009

28

29,642

29,738

2,252

2,362

2,369

2,928

3,071

3,080

4010

28

29,487

29,575

2,252

2,352

2,358

2,928

3,058

3,065

4011

28

29,097

29,161

2,252

2,325

2,330

2,928

3,023

3,029

4012

28

29,199

29,270

2,252

2,332

2,337

2,928

3,032

3,038

Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí změny indexu nebezpečnosti ∆HI docházíme
k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu
hygienickému limitu, resp. cíli WHO IT-2 : průměrná roční koncentrace znamenající mimo dalších
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prospěšných vlivů na zdraví i snížení rizika předčasné úmrtnosti o asi 6 % (2-11%) ve srovnání s WHO IT –
1.):
•

∆HI pro variantu 1 pro maximální změnu koncentrace vyvolanou realizací záměru PM10 = 2,5/ 40
(pro cíl IT-2, AQG dle WHO) =0,062 ... změna v riziku je nízká

•

∆HI pro variantu 2 pro maximální změnu koncentrace vyvolanou realizací záměru PM10 = 2,66/ 40
(pro cíl IT-2, AQG dle WHO) =0,066 … změna v riziku je nízká

Je možné konstatovat, že při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty
znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci lze předpokládat jen velmi mírné zvýšení rizika
chronických respiračních zdravotních účinků suspendovaných částic frakce PM10 v důsledku realizace
předkládaného záměru.

Hodnocení expozice pro oxid dusičitý
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že krátkodobé hodinové maximální koncentrace u žádné z
posuzovaných variant nedosahují hodnotu 400 µg.m-3, nad kterou by bylo možné očekávat první
prokazatelné projevy v podobě zvýšené reaktivity dýchacích cest a malého ovlivněni plicních funkcí u
nejvíce citlivé části populace, to jest u astmatiků a pacientů s obstrukční chorobou plicní. Vzhledem k tomu,
že přitom vycházíme z maximálních krátkodobých koncentrací za teoreticky nejnepříznivějších rozptylových
podmínek, je v tomto odhadu dostatečná rezerva i pro případné další navýšení o pozadí koncentrace oxidů
dusíku ze vzdálenějších zdrojů. Imisní příspěvky pro hodinové maximální koncentrace jsou z hlediska rizika
akutních zdravotních účinků nevýznamné.
Na základě znalosti průměrných ročních koncentrací je možné odhadnout nárůst výskytu chronických
respiračních symptomů a astmatických symptomů u dětí. U chronických respiračních symptomů jde o
frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek
apod. Též u frekvence akutních astmatických potíží se předpokládá pouze určitý podíl vlivu znečištěného
ovzduší spolu s dalšími faktory, jako jsou studený vzduch, dráždivé látky ve vnitřním prostředí budova
respirační infekce a vzájemně potencovaný efekt působení vyvolávajících alergenů a znečištěného ovzduší.
Dle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy vyskytují v
cca 3 %, výskyt astmatických respiračních symptomů uvádějí české studie v rozmezí 4-6 % .
Relativní riziko chronických respiračních syndromů je pak možné stanovit podle vztahu OR = exp(β.C), kde
β je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026-0,0088) a C je roční průměrná
koncentrace NO2 v µg.m-3. Pro riziko výskytu astmatických respiračních symptomů je regresní koeficient β =
0,016 (95% CI = 0,002-0,030).
K odhadu rizika chronických účinků NO2 byly do výpočtu dosazeny modelové průměrné roční koncentrace
IHr z rozptylové studie pro výpočtové body u nejbližších obytných zástaveb a jako pozadí hodnoty
vypočtené koncentrace ročního aritmetického průměru dle modelu ATEM 2008, tj. 25 µg.m-3.
Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách.
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Tab. č. 22: Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné koncentraci NO2
C (mg.m-3)

Referenční

Výpočet OR = exp (β.C)

Výskyt chron.resp.symptomů u dětí

body obytné
pozadí

varianta 1

varianta 2

pozadí

pozadí

varianta 1

varianta 2

4001

25

25,06459

25,08986

1,147

1,148

1,150

3,441

3,444

3,450

4002

25

25,05428

25,07541

1,147

1,148

1,150

3,441

3,444

3,450

4003

25

25,04608

25,06375

1,147

1,148

1,150

3,441

3,444

3,450

4004

25

25,04235

25,05902

1,147

1,148

1,150

3,441

3,444

3,450

4005

25

25,03025

25,04415

1,147

1,148

1,150

3,441

3,444

3,450

4006

25

25,01982

25,03034

1,147

1,148

1,150

3,441

3,444

3,450

4007

25

25,01698

25,02555

1,147

1,148

1,150

3,441

3,444

3,450

4008

25

25,02899

25,04582

1,147

1,148

1,150

3,441

3,444

3,450

4009

25

25,02337

25,0363

1,147

1,148

1,150

3,441

3,444

3,450

4010

25

25,01383

25,02353

1,147

1,147

1,150

3,441

3,441

3,450

4011

25

25,00986

25,01711

1,147

1,147

1,150

3,441

3,441

3,450

4012

25

25,01009

25,01765

1,147

1,147

1,150

3,441

3,441

3,450

zástavby

varianta 1 Varianta 2

Je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené lokalitě při současné
kvalitě ovzduší mírně převyšuje 3 %, tj. hodnotu odpovídající těmto symptomům u neexponované populace.
Modelové koncentrace pro očekávané stavy pro obě varianty naznačují, že prevalence výskytu respiračních
symptomů není prakticky ovlivňována realizací záměru. Změny prevalence se odehrávají až na úrovni tisícin
procenta a jsou tedy pod úrovní statistické chyby modelových výpočtů.
Astmatické projevy u dětské populace jsou opět v této lokalitě za současného stavu vyšší než by odpovídalo
neexponované populaci. Nárůst prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v případě realizace
záměru však opět nepřináší významné změny.
Zkoumáme-li výsledky z hlediska variantního řešení, je na první pohled zřejmé, že obě varianty se prakticky
neliší. Rozdíl v prevalencích je opět nižší než předpokládaná statistická chyba modelových výpočtů. Je tedy
zřejmé, že tyto změny jsou víceméně zanedbatelné z hlediska výsledků výskytu obou uvažovaných
symptomatických zdravotních potíží.
Tab. č. 23: Výskyt astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné koncentraci NO2
c (mg.m-3)

Referenční

Výpočet OR = exp (β.C)

Výskyt astmatických.symptomů u dětí

body obytné
pozadí

varianta 1

varianta 2

pozadí

4001

25

25,06459

25,08986

1,492

1,493

4002

25

25,05428

25,07541

1,492

4003

25

25,04608

25,06375

4004

25

25,04235

4005

25

4006

25

zástavby

varianta 1 Varianta 2

pozadí

varianta 1

varianta 2

1,494

4,476

4,479

4,482

1,493

1,494

4,476

4,479

4,482

1,492

1,493

1,493

4,476

4,479

4,479

25,05902

1,492

1,493

1,493

4,476

4,479

4,479

25,03025

25,04415

1,492

1,493

1,493

4,476

4,479

4,479

25,01982

25,03034

1,492

1,492

1,493

4,476

4,476

4,479
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Výpočet OR = exp (β.C)

Výskyt astmatických.symptomů u dětí

body obytné
pozadí

varianta 1

varianta 2

pozadí

4007

25

25,01698

25,02555

1,492

1,492

4008

25

25,02899

25,04582

1,492

4009

25

25,02337

25,0363

4010

25

25,01383

4011

25

4012

25

zástavby

varianta 1 Varianta 2

pozadí

varianta 1

varianta 2

1,492

4,476

4,476

4,476

1,493

1,493

4,476

4,479

4,479

1,492

1,492

1,493

4,476

4,476

4,479

25,02353

1,492

1,492

1,492

4,476

4,476

4,476

25,00986

25,01711

1,492

1,492

1,492

4,476

4,476

4,476

25,01009

25,01765

1,492

1,492

1,492

4,476

4,476

4,476

Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí změny indexu nebezpečnosti ∆HI docházíme
k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu
hygienickému limitu):
•

∆HI pro variantu 1 (pro maximální změnu koncentrace vyvolanou realizací záměru) NO2 = 0,003/40
(AQG dle WHO) < 0,001 … změna v riziku se prakticky neprojeví

•

∆HI pro variantu 2 (pro maximální změnu koncentrace vyvolanou realizací záměru) NO2 = 0,006/40
(AQG dle WHO) < 0,001 ... změna v riziku se prakticky neprojeví

Z uvedených hodnot změn indexů nebezpečnosti vyplývá, že jde o nevýznamnou nepřesahující statistickou
chybu metody. Z tohoto hlediska se lze domnívat, že realizace záměru v případě obou variant s sebou nenese
nárůst zdravotních rizik spojený s dlouhodobými expozicemi NO2.
Je možné konstatovat, že ani při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty
znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci nelze předpokládat zvýšení rizika chronických
respiračních i astmatických zdravotních účinků oxidů dusíku v důsledku realizace předkládaného záměru.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika pro benzen
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na
základě dlouhodobé chronické expozice. Z tohoto důvodu nejsou hodnoceny krátkodobé maximální
koncentrace a odhad rizika by měl být založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě
modelovaných průměrných ročních koncentrací.
K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového
onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj
(ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty UR
(jednotky rakovinového rizika) pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního
rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg.m-3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR
V následující tabulce jsou pro výpočtové body dosazeny koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii pro
nejbližší obytnou zástavbu pro obě varianty a jim odpovídající hodnoty ILCR. Pro výpočet byly použity
vypočtené průměrné roční koncentrace benzenu v referenčních bodech. Byl též proveden výpočet i pro
pozadí koncentrace benzenu, pro které je dle modelu ATEM 2008 uváděna průměrná hodnota 0,4 µg/m-3.
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Tab. č. 24: Výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového onemocnění
nad běžný výskyt v populaci z inhalační expozice benzenu
Varianta 1
Výpočtový

Varianta 2

IHr µg.m-3

ILCR

IHr µg.m-3

ILCR

Pozadí

0,4

2,40E-06

0,4

2,40E-06

4001

0,401402

2,41E-06

0,401741

2,41E-06

4002

0,401177

2,41E-06

0,40146

2,41E-06

4003

0,401049

2,41E-06

0,401297

2,41E-06

4004

0,400996

2,41E-06

0,401233

2,41E-06

4005

0,400629

2,40E-06

0,400787

2,40E-06

4006

0,400346

2,40E-06

0,40044

2,40E-06

4007

0,400302

2,40E-06

0,400382

2,40E-06

4008

0,400415

2,40E-06

0,400542

2,40E-06

4009

0,400355

2,40E-06

0,400459

2,40E-06

4010

0,400142

2,40E-06

0,4002

2,40E-06

4011

0,400085

2,40E-06

0,400123

2,40E-06

4012

0,400081

2,40E-06

0,400119

2,40E-06

bod

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v hodnocené lokalitě může být při pozaďových hodnotách
odpovídajících průměrné roční koncentraci 0,4 µg/m3 akceptovatelná míra zvýšení celoživotního
karcinogenního rizika, za kterou je dle US EPA považována hodnota 1E-06, až 2,4x překročena. Tento stav
se při realizaci obou variant nijak nezmění.
Pokud by měla být dosažena hodnota akceptovatelné úrovně karcinogenního rizika pro populaci 1E-06, pak
by za použití výše uvedené UCR musela průměrná roční koncentrace benzenu v ovzduší dosahovat
maximálně 0,17 µg/m3. Tato hodnota je však zatím pro většinu území České republiky nedosažitelná.
V ČR je míra akceptovatelného rizika, vyjádřená násobkem UCR a legislativně přijatým limitem 5 µg/m3,
v hodnotě 3E-05, což je hodnota nižší o řád než hodnoty ILCR u obou posuzovaných variant. Hodnoty
ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou v případě realizace jakékoliv z variant
bezpečně pod hodnotou platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního rizika, příspěvek realizace záměru znamená
ILCR = 1,0E-08.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 3316 obyvatel městské
části Praha Řeporyje
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
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Pro stávající imisní pozadí benzenu je populační riziko APCR = 1,136E-04, příspěvek záměru se součtem
s pozadím znamená APCR = 1,142E-04. Pro samotný příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu
činí ∆APCR = 6E-07 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a s vědomím nadhodnocených
vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatele městské části Praha Řeporyje akceptovatelné.

Shrnutí
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že realizace
předkládaného záměru – dotěžení a rekultivace lomu Řeporyje nepředstavuje významné riziko pro lidské
zdraví. Obě uvažované varianty, tj. dotěžení dobývacího prostoru (varianta 1), resp. dotěžení a rekultivace
dobývacího prostoru (varianta 2), jsou z hlediska zdravotních rizik prakticky na stejné úrovni, tj. nedojde k
prokazatelným změnám z hlediska zdravotních rizik. Dojde jen k relativně nízkému navýšení zdravotních
rizik vyvolaných suspendovanými částicemi prachu frakce PM10. Z tohoto důvodu je třeba snižovat toto
riziko na co nejnižší možnou míru, jak opatřeními v technologiích (vyloučení souběhu dvou drtících
zařízení), tak i doprovodnými technickými zásahy (vodní clonou, skrápěním, odprašováním nebo
zamlžováním).

D. I. 2. Vlivy na ovzduší
Imisní limity
Dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. je nezbytné respektovat dále uvedené imisní limity.
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu
k ochraně zdraví lidí 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 pro hodinový aritmetický průměr.
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr 40 µg.m-3, pro
24 hodinový aritmetický průměr potom 50 µg.m-3 (s možností překročení této limitní koncentrace 35 krát za
rok).
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční
aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.
Vlivy na ovzduší
Vlivy na ovzduší jsou podrobně řešeny v rámci rozptylové studie, která tvoří přílohu č. 2 oznámení.
Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži související s uvažovaným dotěžením a
rekultivací DP Řeporyje. Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující látky:
Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10 – volba této znečišťující látky souvisí s emisemi z
plošných a liniových zdrojů, které souvisejí s vlastním záměrem těžby v posuzované lokalitě a s vyvolanou
dopravou.
NO2 a benzen - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z plošných a liniových zdrojů
souvisejících s dopravou související s hodnoceným záměrem.
Výpočet imisní zátěže je řešen v následujících variantách:
VARIANTA 1 – příspěvky k imisní zátěži při průměrné roční těžbě 300 000 tun vápence ročně – tato těžba
je součástí stávajícího imisního pozadí zájmového území
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VARIANTA 2 – příspěvky k imisní zátěži v souběhu těžby a rekultivace – tento souběh je předpokládán po
dobu dvou let do dotěžení dobývacího prostoru a je představován roční těžbou 300 000 tun vápence a
manipulaci s cca 80 000 t rekultivačních zemin ročně
Výpočet příspěvků k imisní zátěži ve výhledovém období 2012–2027, kdy bude probíhat samotná
rekultivace nebyl proveden, neboť vyvolané příspěvky budou vždy nižší než ve variantě 2. Ve výpočtu
rozptylové studie je uvažován nejhorší možný stav.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která představuje celkem 3721
výpočtových bodů v síti (1–3721) a pro vybrané objekty obytné zástavby, které mohou být ovlivněny
hodnoceným záměrem (4001–4013).
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní faktory pro
rok 2010 dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006). Tento program umožňuje
výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní,
Tento program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování znečištění ovzduší,
který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek
v jednotlivých řešených variantách.
Tab. č. 25 Vypočtené koncentrace sledovaných polutantů ve variantě 1(stávající stav) a variantě 2 (souběh těžby
a rekultivace)
Varianta

Varianta 2

Body mimo síť

min

max

min

max

Aritmetický průměr 1 rok

0,002640

0,279916

0,008720

0,064594

NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,847700

94,146490

1,196819

6,449488

PM10

Aritmetický průměr 1 rok

0,186517

49,324221

0,306527

2,516223

PM10

Maximální denní průměr/24 hodin

PM10

Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m (hod.rok )

NO2

Varianta 1

Výpočtová síť

Charakteristika

7,860462 1157,520099 9,019420 69,623660
-3

-1

0,000000

65,332800

0,000000

2,224398

Benzen Aritmetický průměr 1 rok

0,000021

0,002532

0,000081

0,001402

NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,004356

0,529537

0,012166

0,089861

NO2

Aritmetický průměr 1 hod

1,015062

94,956366

1,592629

8,112754

PM10

Aritmetický průměr 1 rok

0,197596

52,341518

0,324299

2,661586

PM10

Maximální denní průměr/24 hodin

P M10

Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m (hod.rok )

8,648393 1172,193908 9,943789 72,520214
-3

-1

Benzen Aritmetický průměr 1 rok

0,000000

67,152948

0,000000

2,316940

0,000030

0,003556

0,000119

0,001741

Příspěvky k imisní zátěži NO2
Nejbližší monitorovací stanice AIM (č.1520) nesignalizuje překračování imisních limitů pro NO2.
Dle modelu ATEM pro rok 2008 se v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace ročního
aritmetického průměru kolem 25 µg.m-3, dle modelu ATEM pro rok 2010 potom v rozpětí 8-15 µg.m-3,
přičemž dle tohoto modelu představují příspěvky dopravy na celkovém pozadí 1 až 5 µg.m-3.
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Z hlediska hodinových koncentrací potom model ATEM pro rok 2008 udává průměrnou koncentraci kolem
285 µg.m-3. Pro rok 2010 je potom modelem ATEM udávána maximální krátkodobá koncentrace v rozpětí
50 až 300 µg.m-3.
Ve variantě 1, která představuje samotnou těžbu vápence v ročním objemu cca 300 000 tun, představuje
příspěvek posuzovaného záměru z hlediska ročního aritmetického průměru koncentraci ve výpočtové síti do
0,28 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,07 µg.m-3. I se zohledněním pozadí nelze předpokládat
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu pro roční průměrné koncentrace. Uvedené
příspěvky jsou součástí stávajícího pozadí zájmového území.
Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se pohybují ve variantě 1
do 94,15 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky jsou
součástí stávajícího pozadí zájmového území.
Ve variantě 2, která představuje těžbu vápence v ročním objemu cca 300 000 tun se souběhem dovozu
ročního objemu cca 80 000 tun rekultivačních materiálů, je příspěvek posuzovaného záměru v případě
ročního aritmetického průměru ve výpočtové síti do 0,53 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
0,09 µg.m-3.
Příspěvky posuzovaného záměru se v případě hodinového aritmetického průměru pohybují ve variantě 2 ve
výpočtové síti do 94,97 µg.m-3 a do 8,11 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Příspěvky k imisní zátěži PM10
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení ročního imisního limitu, epizodně v zimních měsících
dochází k překračování imisního limitu pro 24 hodinový aritmetický průměr.
Dle modelu ATEM pro rok 2008 se v zájmovém území pohybují vypočtené koncentrace ročního
aritmetického průměru kolem 28 µg.m-3 (přičemž přímo v prostoru lomu se pohybují kolem 60 µg.m-3), dle
modelu ATEM pro rok 2010 potom v rozpětí 16 -35 µg.m-3 (přičemž přímo v prostoru lomu se pohybují
kolem 35 µg.m-3).
Příspěvek posuzovaného záměru ve variantě 1 (stávající těžba) se ve vztahu k ročnímu aritmetickému
průměru pohybuje ve výpočtové síti do 50 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,51 µg.m-3. Vypočtené
koncentrace ve výpočtové síti, kde maximum je dosahováno uvnitř lomu, v podstatě koresponduje s imisním
pozadím dle modelu ATEM pro rok 2008 i 2010.
Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru se pohybuje do 1158 µg.m-3 ve výpočtové síti uvnitř
těžebního prostoru (s dobou překročení imisního limitu do 66 hod/rok), u nejbližších objektů obytné
zástavby se příspěvek pohybuje do 70 µg.m-3 (s dobou překročení imisního limitu kolem 2,2 hod/rok).
Příspěvek posuzovaného záměru ve variantě 2 (souběh těžby a rekultivace 2010-2012) se ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybuje ve výpočtové síti do 53 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
2,66 µg.m-3. Uvedené vypočtené koncentrace opět v podstatě korespondují s imisním pozadím dle modelu
ATEM.
Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru se pohybuje do 1173 µg.m-3 ve výpočtové síti uvnitř
těžebního prostoru (s dobou překročení imisního limitu 68 hod/rok), u nejbližších objektů obytné zástavby se
příspěvek pohybuje do 73 µg.m-3 (s dobou překročení imisního limitu kolem 2,3 hod/rok) .
Příspěvky k imisní zátěži benzenu
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Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení ročního imisního limitu. Tuto stanici však nelze považovat za
reprezentativní, současně však nelze předpokládat, že by v zájmovém území bylo imisní pozadí benzenu
vyšší než uvádějí údaje monitorovací stanice.
Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace benzenu pohybují kolem 0,4 µg.m-3. Dle
modelu ATEM pro rok 2010 se průměrné roční koncentrace v zájmovém území pohybují v rozpětí 0,5 až 1,5
µg.m-3, přičemž dle tohoto modelu příspěvky dopravy na celkovém pozadí představují 0,1 až 0,5 µg.m-3.
Příspěvek posuzovaného záměru ve variantě 1 (stávající těžba) se v případě ročního aritmetického průměru
pohybuje ve výpočtové síti do 0,002532 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,001402 µg.m-3.
Příspěvek posuzovaného záměru ve variantě 2 (souběh těžby a rekultivace 2010-2012) se v případě ročního
aritmetického průměru pohybuje ve výpočtové síti do 0,003556 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
0,001741 µg.m-3.

Na základě provedených výpočtů v jednotlivých řešených variantách lze vyvodit závěr, že záměr je ve
vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelný. Vyhodnocené změny mezi stavem samotné těžby bez
rekultivace a těžby s rekultivací lze označit za malé a málo významné, i když je patrné, že záměr
prokazatelně ovlivňuje imisní pozadí PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru.
V období souběhu těžby a rekultivace (2010–2012) je třeba vyloučit provoz dvou drtících zařízení zároveň.
V chodu smí být buď celoročně používaný drtič nebo sezónní drtič pro výrobu speciální frakce.
V případě realizace záměru je však nezbytné v souladu s platnou legislativou emise u zdroje snižovat a
vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná. Místa a operace, kde dochází k emisi TZL je nutno
s ohledem na technické možnosti vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skrápěním, odprašováním
nebo mlžícím zařízením.

D. I. 3. Vlivy na akustickou situaci
Vlivy na akustickou situaci jsou podrobně vyhodnoceny v rámci akustické studie, která tvoří přílohu č. 1
oznámení. Účelem této studie je zhodnotit vliv provozu v dobývacím prostoru Řeporyje a jeho rekultivace na
akustickou situaci v chráněném prostoru obytných objektů, které jsou situovány v blízkém okolí. Výpočet
byl proveden pouze pro denní dobu, jelikož v noční době nebude dobývací prostor v provozu.
Limity hluku
Z nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující hygienické limity, které byly použity v akustické
studii k hodnocení hluku ve zvolených místech výpočtu.
Tab. č. 26 Hlukové limity použité pro řešený záměr
Silniční doprava
Hluk z hlavních silničních komunikací (před obytnými objekty
v okolí komunikace K Zadní Kopanině)
Hluk z ostatních silničních komunikací (před obytnými objekty
v okolí komunikací K Holému vrchu a Na požáru)
Stacionární zdroje
Stroje na těžbu a zpracování materiálu v dobývacím prostoru

Den (6–22 hod)

Noc (22–6 hod)

70 dB

-

70 dB

-

Den (8 nejhlučnějších

Noc (1 nejhlučnější

hodin)

hodina)

50 dB

-
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Den (8 nejhlučnějších

Odstřely

-

hodin)

Odstřel v dobývacím prostoru

83 dB

-

Vlivy na akustickou situaci
Ke zjištění emisní charakteristiky silničních komunikací na sledovaných trasách bylo použito programového
produktu CadnaA, verze 3.72, jež používá výpočtové algoritmy vycházející z „Metodických pokynů pro
výpočet hladin hluku z dopravy“ a „Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“. Šíření zvuku z
definovaných zdrojů je modelováno v 3D prostředí výpočtového programu.
Šíření zvuku v prostředí bylo v případě stacionárních zdrojů posuzováno v souladu s mezinárodní normou
ISO 3612. Emisní charakteristika zdroje (těžebního či jiného stroje) byla odvozena na základě typu a výkonu
motoru stroje, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES /6/.
Přesnost výpočtu je stanovena na základě systematického a dlouhodobého porovnávání výsledků výpočtu a
měření z archivu firmy EKOLA group. Lze předpokládat, že vypočtené výsledky se od reálného stavu
mohou lišit o tzv. nejistoty výpočtu, které nabývají hodnoty ± 2 dB.
Hluk z těžební činnosti
Body výpočtu byly zvoleny před fasádami obytných objektů v nejbližším okolí dobývacího prostoru a podél
příjezdových tras. Jejich rozmístění je zřejmé z obrázku 9.
Všechny výpočtové body jsou umístěny 4 metry nad úrovní terénu. S výjimkou bodu M07 jsou všechny
body situovány 2 metry před fasádou obytného domu. Bod M07 je umístěn v prostoru, kde se reálně nachází
obytná zástavba v ulici Karla Kryla. Jedná se o novostavby, které doposud nebyly zaneseny do mapových
podkladů, které měl zpracovatel k dispozici.
Obr. č. 7 Umístění výpočtových bodů
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Tab. č. 27 Vypočtené příspěvky hluku z provozu těžebních mechanizmů
v prostoru kamenolomu Řeporyje
Bod výpočtu

Vypočtená hodnota

Hygienický limit

Překročení limitu

v denní době (dB)

pro den (dB)

(dB)

M01

24,4

50

-

M02

21,1

50

-

M03

18,5

50

-

M04

17,6

50

-

M05

25,0

50

-

M06

38,4

50

-

M07

37,4

50

-

Na základě provedeného výpočtu je zřejmé, že provoz dobývacích mechanismů nezpůsobí překračování
uvažovaného limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů, a to v žádném z výpočtových bodů. Hodnoty příspěvků
z hlučných činností se pohybují hluboko pod úrovní uvažovaného hygienického limitu.
Šíření hluku z důlního prostoru a jeho hodnoty lze rovněž odečíst z grafického znázornění hlukových pásem
na následujícím obrázku. Je zřejmé, že obytné objekty jsou situovány v příliš velké vzdálenosti na to, aby
mohly být zasaženy nadlimitními hodnotami hluku z provozu lomu.
Obr. č. 8 Hluková pásma charakterizující akustickou situaci při provozu strojů v dobývacím prostoru Řeporyje.
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Hluk z dopravy
Pro hodnocení akustické situace v okolí odvozových tras byly použity shodné výpočtové body, jako při
hodnocení hluku z těžební činnosti. Ze souboru bodů však byly vynechány ty, které neleží v bezprostřední
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blízkosti odvozových komunikací. Hodnocení pro tuto variantu výpočtu je tedy provedeno na základě
výsledků výpočtu v bodech M01, M02, M03 a M04.
Tab. č. 28 Porovnání stávající a výhledové (kumulace s rekultivací) akustické situace vyvolané dopravou u
dotčené obytné zástavby
Bod
Současná situace (2010)

Výhledová situace (2010–2012)

Nárůst

Výpočet

Limit

Výpočet

Limit

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

(dB)

M01

52,3

70

53,1

70

0,8

M02

56,3

70

57,0

70

0,7

M03

58,2

70

58,7

70

0,5

M04

62,9

70

63,2

70

0,3

Tab. č. 29 Celková akustická situace z dopravy ve výhledu (2010 – 2012) včetně dílčích příspěvků jednotlivých
druhů dopravy na odvozových trasách.

Bod

Příspěvek obslužné
dopravy lomu (dB)

Příspěvek ostatní
dopravy (dB)

M01
M02
M03
M04

52,8
56,6
54,8
54,1

40,1
46,5
56,2
62,5

Energetický součet
lomové a ostatní
dopravy
(dB)
53,1
57,0
58,7
63,2

Limit (dB)
70
70
70
70

Z výsledků výpočtu vyplývá, že při současném provozu lomu není limit (70 dB – limit pro starou hlukovou
zátěž) pro hluk z dopravy překračován v žádném z výpočtových bodů. Ve výhledu, poté co dojde ke zvýšení
počtu nákladních automobilů, které přijíždějí do dobývacího prostoru v souvislosti s prováděnou rekultivací,
dojde v okolí odvozové trasy k nárůstu hlukové zátěže o maximálně cca 0,8 dB.
V reálné situaci je změna hluku o 0,8 dB tak malá, že ji objektivně nelze měřením prokázat. Dle
metodického návodu Hlavního hygienika ČR, ze dne 13. 10. 2008, se za neprokazatelnou hodnotí změna
hodnot menší než 0,9 dB.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že provoz obslužné dopravy lomu ve výhledovém stavu
nezpůsobí prokazatelnou změnu akustické situace a hodnoty hluku z dopravy budou i nadále splňovat
požadavky platné legislativy. Toto hodnocení se vztahuje na úseky Na požáru, K Holému vrchu a K Zadní
Kopanině, kde dojde v letech (2010–2012) k nárůstu dopravních intenzit o 20 nákladních automobilů denně.
Vzhledem k tomu, že v okolí ostatních odvozových tras, zejména v obci Ořech, bude nárůst intenzit pouze
14 nákladních automobilů denně, je zřejmé, že i přírůstek akustické energie bude dosahovat hodnoty
maximálně 0,8 dB. Proto lze i pro zbývající úseky odvozové trasy vyslovit identický závěr, a to, že změna
akustické situace vyvolaná nárůstem intenzit dopravy na těchto odvozových trasách ve výhledovém stavu
nezpůsobí prokazatelnou změnu akustické situace a hodnoty hluku z dopravy budou i nadále splňovat
požadavky platné legislativy.
V roce 2012 se předpokládá ukončení těžby v dobývacím prostoru. Poté již bude pokračovat pouze etapa
rekultivace. Akustická situace bude tedy po ukončení těžby závislá na intenzitách dopravy, které souvisejí s
rekultivací lomu. Intenzita obslužné dopravy dosáhne 100 pohybů nákladních automobilů denně. Lze
konstatovat, že akustická situace bude v okolí odvozových tras prakticky shodná se současnou situací. Pokud
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budou intenzity obslužné dopravy nižší, pak odpovídajícím způsobem poklesne i příspěvek akustické energie
v okolí posuzovaných odvozových tras.
Hluk z clonových odstřelů
Hodnocení hluku z clonových odstřelů není v této studii hodnoceno na základě výpočtu, ale na základě
porovnání měření odstřelů v jiných dobývacích prostorech, které firma EKOLA group hodnotila v rámci své
činnosti. Posouzení proto nevychází z předpokladů o akustickém výkonu jednotlivých explozí, ale ze
skutečných hodnot hluku, které byly měřeny ve venkovním prostředí.
Následné posouzení vychází z měření 12 odstřelů, které firma EKOLA group provedla na 5 místech v okolí
obdobných vápencových lomů. Celkem je tedy k dispozici soubor 60 výsledků měření. Vzdálenost
nejbližšího z měřících míst byla cca 220 metrů. Protokol a vyhodnocení těchto měření je uložen v archivu
firmy EKOLA group.
V provedeném souboru měření, kdy byla snaha podchytit nejhorší případy, tzn. odstřely v horních etážích
lomu a tedy s nejmenším akustickým krytím, nebyl zjištěn jediný případ, kdy by hygienický limit (LCeq,8h =
83 dB pro den) pro vysokoenergetický impulsní hluk byl překročen. Pro další závěry se předpokládá, že
odstřely v hodnoceném DP Řeporyje budou probíhat podobnou technologií jako v lomech v Radotíně, kde se
těží také vápenec. Jelikož nejbližší obytný objekt je od posuzovaného DP Řeporyje situován ve vzdálenosti
více než 400 metrů, je pravděpodobné, že ani v případě DP Řeporyje nebude hluk z odstřelů překračovat
uvažovaný hygienický limit. Hlavní část obce Řeporyje je od dobývacího prostoru situována ve vzdálenosti
více než 1000 metrů. V tomto místě je tedy překračování hygienického limitu ještě méně pravděpodobné.

D. I. 4. Vlivy na vodu
V západní části DP, kde je provozována těžba, je ložisko rozfáráno ve dvou etážích o průměrných úrovních
cca 308 m n. m. a 290 m n. m. Před započetím zahloubení byl na lokalitě Řeporyje vypracován Projekt
geologických prací (Hydrogeologický a ložiskový průzkum dobývacího prostoru Řeporyje – etapa těžebního
průzkumu, Ing. Jiří Frič, duben 2008). Cílem tohoto průzkumu bylo ověření hydrogeologických poměrů
v DP Řeporyje. Na základě tohoto průzkumu byly provedeny 4 vrty – 2 čerpací a 2 pozorovací (V1, P1, V2,
P2) a těžební zářez na provedení hydrogeologických zkoušek. Hloubky všech vrtů byly cca 20 m – na úroveň
269 m n.m.
Na základě výsledků hydrogeologických čerpacích zkoušek a na základě měření úrovně statické hladiny
podzemní vody v hydrogeologickém těžebním zářezu byl v září 2008 zpracován Hydrogeologický posudek
(Hydrogeologický posudek k provedení zahloubení lomu Řeporyje ze současné těžební úrovně 289 m n. m.
na těžební bázi 279 m n. m., Ing. Jiří Frič, září 2008).
Během první etapy detailního geologického, hydrogeologického a geotechnického zahloubení bylo na
základě výsledků hydrogeologických čerpacích zkoušek a měření statické hladiny podzemní vody
v provedeném hydrogeologickém zářezu a v monitorovacích vrtech (V1, P1, V2, P2) zjištěno, že hranice
podzemní vody se ustálila na kótě cca 282 m n. m. Proto bude další navrhované zahloubení dále prováděno
na kótu 282 m n. m. (tzn. cca o 8 m níže od současného plata lomu) s ponecháním 30cm krycí vrstvy.
Vliv na povrchové vody
Kamenolom Řeporyje má povoleno vypouštění důlních vod do Dalejského potoka systémem stávající trubní
drenáže. Na základě výše zmiňovaného Hydrogeologického posudku k provedení zahloubení lomu Řeporyje
a na základě výsledků hydrogeologických čerpacích zkoušek a měření úrovně statické hladiny podzemní
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vody v hydrogeologickém těžebním zářezu lze konstatovat, že zahloubení lomu na těžební úroveň 282 m n.
m. lze provádět, bez nutnosti odvodu důlních vod mimo dobývací prostor do Dalejského potoka.
Vlivem navrženého záměru nebude docházet k navýšení průtoků Dalejského potoka ani jiných vodotečí.
Vzniklá důlní voda přirozeně infiltruje do horninového prostředí, případně je shromažďována v zahloubení
na spodním platě lomu a následně je využívána ke snížení prašnosti (kropení lomových komunikací a celého
areálu kamenolomu) a na čistění příjezdové komunikace do lomu. Tento způsob nakládání s důlními vodami
se předpokládá i ve výhledu.
V případě zvýšeného množství přítoků dešťových vod do prostoru lomu, lze tyto povrchové vody nárazově
odčerpat do východní části DP za uměle vytvořený val, kde budou bezproblémově infiltrovat do horninového
prostředí.
Při rekultivaci prostoru zůstane zachován stávající systém odvodnění území. Lze však předpokládat, že
rekultivace prostoru významně přispěje ke zvýšení retenční schopnosti území, neboť dešťové vody zde
budou přirozeně infiltrovat do půdního profilu. Retenci zvýší i přítomnost rostlinného pokryvu
(evapotranspirace). Rekultivace bude mít pozitivní vliv na povrchové vody.
Vliv na podzemní vody
Z výsledků hydrogeologického posouzení (Frič, 2008) vyplývá, že se na lokalitě vyskytuje několik zvodní,
které spolu hydraulicky nesouvisí, mají rozdílnou úroveň hladiny podzemní vody a rozdílné propustnosti.
Zvodně jsou vázané na puklinové kolektory, které mohou být lokálně do značné míry formovány
zkrasověním. Zjištěné hodnoty koeficientu filtrace kolísají v širokém rozmezí 1.10-3-5.10-8 m2.s-1.
Statická hladina podzemní vody se v provedeném hydrogeologickém zářezu a v monitorovacích vrtech (V1,
P1, V2, P2) ustálila na kótě cca 282 m n. m., t. j. cca 8 m pod současnou úrovní plata lomu. Dotěžení plata
lomu bude prováděno na úroveň 282 m n. m. s ponecháním 30 cm krycí vrstvy horniny. Z tohoto důvodu
nedojde v důsledku těžby k ovlivnění stávajícího režimu podzemních vod.
Území neleží v CHOPAV. Území náleží do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (Praha – Podolí).
Vliv na jakost vod
Kontaminace povrchových a podzemních vod při těžbě nad hladinou podzemní vody je možná prakticky jen
úniky pohonných a mazacích hmot z dopravních a těžebních mechanizmů v důsledku technologické nekázně
nebo havárie a následným splachem s dešťovými vodami. V případě těžebny pokládáme za nejvážnější
potenciální kontaminanty ropné látky, používané pro hnací jednotky těžebních a dopravních mechanizmů
(maziva, oleje, nafta).
Pro minimalizaci rizik je tedy nezbytné dodržovat příslušné provozní a havarijní řády. Přímé ohrožení jakosti
podzemní vody v okolních lokálních vodních zdrojích reálně nehrozí.
Při zachování běžných technologických opatření uvedených v kapitole D.IV oznámení lze vliv na jakost
povrchových i podzemních vod minimalizovat.
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D. I. 5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Navrhované dotěžení zásob DP Řeporyje se uskutečním ve stávajícím prostoru kamenolomu. Pozemky
dotčené stávající těžbou i navrženým zahloubením těžby náleží do kategorie ostatní plocha a orná půda.
Nedojde k novému záboru půdy – zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy v souvislosti s plánovaným zahloubením těžby lze považovat za
nevýznamný až nulový.
Navržený záměr předpokládá též rekultivaci stávajícího vytěženého prostoru. Východní část dobývacího
prostoru (za stávajícím odvalem) nebude rekultivací dotčena. Pozemky, které budou dotčené rekultivací
náleží do kategorie ostatní plocha a orná půda. Rekultivací rovněž nedojde k novému záboru půdy –
zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa, neboť rekultivován bude pouze
prostor stávajícího kamenolomu. Vliv na rozsah a způsob užívání půdy v souvislosti s plánovanou rekultivací
kamenolomu lze považovat za pozitivní. Na zavezený prostor lomu (12,12 ha) bude navrácen humusový
horizont a bude provedena biologická rekultivace.
Znečištění půdy
Znečištění půdy při vlastním dotěžování suroviny se nepředpokládá. V zájmovém území se půdní horizont
již nevyskytuje. Nebudou prováděny skrývky. Ke znečištění materiálu, používaného k rekultivaci by mohlo
dojít při provádění rekultivačních prací, např. únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze
minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré
mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito
látkami.
V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou zacházet podle
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
V západní části DP, kde je provozována těžba, je ložisko rozfáráno ve dvou etážích o průměrných úrovních
cca 308 m n. m. a 290 m n. m. Záměr navrhuje dotěžení zásob této etáže, čímž dojde pouze k lokální změně
topografie v prostoru lomu. Tento vliv se na úrovni terénu okolo lomu nijak neprojeví.
Těžební práce budou prováděny stávající dobývací metodou pomocí trhacích prací velkého a malého
rozsahu. Podle dosavadních zkušeností zajišťuje tato metoda dostatečnou bezpečnost a racionální vydobytí
ložiska. Trhací práce velkého rozsahu budou po dobu platnosti tohoto POPD prováděny podle platného
generelního projektu a trhací práce malého rozsahu podle platného technologického postupu. S ohledem na
úložní podmínky, plánovaný způsob dobývání a dosavadní těžební zkušenosti se sesuvy v kamenolomu
Řeporyje nepředpokládají. I nadále je třeba dodržovat jednotlivé technologické postupy, opatření vyplývající
z bezpečnostních předpisů a nařízení závodního lomu.
V průběhu těžby nehrozí eroze půdy v okolí lomu. Okrajových partií stávajícího lomu se plánované dotěžení
zásob nedotkne.
Významnější změnu místní topografie lze očekávat v souvislosti s navrženou rekultivací lomu. Zavážka
lomu inertním materiálem bude tvarována tak, aby její povrch plynule navazoval na povrch terénu na
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okrajích vytěženého prostoru a povrch severní výsypky. Tímto způsobem bude významně pozitivně
ovlivněna topografie a prostor bude vhodně zapojen do okolní krajiny.
Sanační úpravy musí vytvořit stabilní svahy, jejichž konečná modelace bude splňovat zásadu dlouhodobé
stability a podmínky pro vznik nových biotopů. Navržené sklony svahů v rozsahu od 1:1,8 do 1:6 zajistí
dostatečnou stabilitu. Zrekultivované území bude v západní části tvořeno rovinou ukloněnou pod mírným
sklonem k severu. Do východní části (za stávající odval) rekultivační úpravy nezasáhnou. Prostor bývalého
lomu bude pouze vhodným sesvahováním v místě stávajícího odvalu napojen na rekultivovaný lom.
Na partiích technické rekultivaci bude provedena rekultivace biologická, která zabrání erozi půdy.
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Ložisko Řeporyje (č. 60108) náleží geologicky k východní části silursko–devonské zóny Barrandienu je
tvořeno souvrstvím vápenců. Dobývací prostor „Řeporyje“ byl stanoven rozhodnutím Oborového sdružení
národních podniků pro výrobu maltovin a osinkocementu Radotín zn. T 2/2-1356-58 dne 14. 6. 1958. Plošný
rozsah dobývacího prostoru je 12,27834 ha. Hranice DP i dříve stanovených bloků zásob zůstávají beze
změn, tudíž navrhovaným zahloubením nedojde ke změně stavu zásob na ložisku. Plánované úbytky zásob
budou způsobeny pouze dobýváním suroviny.
Ke znečištění horninového prostředí by mohlo dojít při případných haváriích těžební mechanizace či vozů
zajišťujících obslužnou dopravu pískovny. Jednalo by se zejména o látky ropného původu. V případě úniku
ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou horninou zacházet podle zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

D. I. 6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Zájmové území je těžebnou bez jakékoliv flóry a prakticky bez fauny. Dochází zde neustále k přesunům
materiálů (těžba, ukládání). Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
v platném znění lze vzhledem k charakteru lokality vyloučit.
Běžné druhy živočichů mohou být vázány na prostor bývalého lomu východně od stávajícího. Toto území
nebude nijak dotčeno navrhovanou těžbou ani rekultivací. Plán rekultivace původně počítal s vytvořením
terasovitých svahů v tomto území, které by byly ozeleněny travní směsí a doplněny skupinami dřevin a
křovin. Dnes je však území již poměrně dobře zapojeno do krajiny a probíhá zde přirozená sukcese, proto
bylo od původního plánu upuštěno.
V souvislosti s navrhovaným záměre nelze předpokládat negativní vliv záměru na populace živočichů
žijících v daném území.
Prostory bývalého lomu západně od těžebny (mimo zájmové území, dnes NPP Požáry) je již dnes poměrně
dobře zapojen do krajiny a z výsledků zoologických průzkumů je zřejmé, že je zde poměrně vysoká druhová
diverzita. Toto území nebude negativně dotčeno těžbou ani rekultivačními pracemi.
Rekultivace kamenolomu Řeporyje naopak přispěje ke vzniku nových stanovišť, která budou moci
živočichové z okolních prostor využívat. Dojde např. k rozšíření možností k zahnízdění ptáků a zvětší se
prostor potravní nabídky.
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Vlivy na flóru
Vlastní zájmové území je z floristického hlediska naprosto nezajímavé. Ve stávajícím kamenolomu, kde se
uskuteční i navrhovaná těžba a rekultivace se nenachází téměř žádná vegetace. V území je možné vyloučit
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ve smyslu Vyhlášky č. 359/1992 Sb. a přítomnost ohrožených
druhů rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Nejbližší vegetace je přítomna v prostoru bývalého lomu, který je od stávajícího oddělen odvalem. Do tohoto
prostoru navržená těžba ani rekultivace nezasáhne. Prostor bude pouze vhodným sesvahováním v místě
stávajícího odvalu napojen na rekultivovaný lom. Svah bude stabilizován biologickou rekultivací.
Bývalý lom, dnes chráněný jako NPP Požáry, sousedí od západu s řešeným územím. Nejedná se o floristicky
hodnotné území. Geologické odkryvy jsou v tomto prostoru udržovány díky cílenému odstraňování
invazního akátu. Plocha svahu v severozápadní části stávající kamenolomu Řeporyje, která je tvořena
kamenitým násypem a sousedí s NPP Požáry, bude ponechána přirozenému sukcesnímu vývoji a nebudou
zde prováděny žádné zásahy.
Významným pozitivním vlivem na flóru by měla být konečná rekultivace řešeného území. Její biologická
část je popsána v následujícím textu.
Biologická rekultivace
Účelem biologické rekultivace je stabilizovat povrch před erozí a vytvořit vhodné podmínky pro přirozenou
sukcesi. Plochy po provedení technické rekultivace a po překrytí povrchu humózním horizontem budou
vhodné k vytvoření přírodního prostředí typu travních porostů.
Po provedení finálních sanačních prací tedy dojde v ploše horního plata k zatravnění plochy výsevem směsi
vhodných druhů travin a bylin. Vhodná bude běžná parková směs. Na svazích bude proveden výsev travní
směsi s protierozními vlastnostmi vyhovující pro extrémní stanoviště. Vhodná je skladba používaná pro
rekultivaci skládek ve složení (kg osiva/100 m2):
Kostřava červená výběžkatá

0,53

Kostřava červená trsnatá

0,23 až 0,30

Kostřava luční

0,24 až 0,40

Lipnice luční

0,15

Lipnice luční

0,15

Jílek vytrvalý

0,23

Vzhledem k bezprostřednímu osetí ploch travino-bylinnou směskou po ukončení finálních terénních úprav,
nebude nutno provádět ani odplevelení plochy. Rychlé osetí plochy vhodnou směsí semen zabrání také erozi
půdy ve sklonitějších partiích terénu. Doba výsevu bude závislá na předchozím konečném urovnání terénu.
K výsevu bude použit materiál pocházející z dané oblasti, nikoliv z jiné oblasti nebo dokonce ze zahraničí.
V roce založení travního porostu se počítá s jednou až dvěma sečemi celé oseté plochy v závislosti na době
výsevu. V následujících dvou letech bude prováděna seč porostu 3 x ročně.
Po vzejití travního porostu budou vysázeny skupiny dřevin a keřů. Vysazovány budou pouze geograficky
původní druhy dřevin. Návrh druhové skladby se opírá o druhovou skladbu přirozených společenstev na
místech s podobnými přírodními podmínkami a o druhovou skladbu porostů v nejbližším okolí. Prostorová
skladba jednotlivých druhů bude vycházet z ekologických nároků druhů dřevin a také z funkcí, kterou mají
v daném prostoru zastávat.
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Navržena je liniová výsadba 41 ks lípy srdčité (Tilia cordata), jako clona při jižním okraji ZÚ. Dále jsou
navrhovány dvě porostní skupiny borovice lesní (Pinus sylvestris) v celkovém počtu 2 x 25 ks při severním
okraji horní plošiny rekultivace.
Výsadba porostních skupin keřů je navrhována na severní svahy rekultivace a to v druhové skladbě:
Dřín obecný (Cornus mas)

285 ks

Svída obecná (Cornus sanguinea)

250 ks

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

350 ks

Předpokládá se výsadba sazenic s kořenovým balem.
Péče o založené kultury v prvních letech po výsadbě bude spočívat v likvidaci konkurenční buřeně,
v ochraně před okusem zvěří a před škodlivým hmyzem, podle potřeby ve vylepšování kultur s jejich
hnojením, v zálivce při dosadbách a za dlouhotrvajícího sucha.

Vlivy na ekosystémy
Vlastní zájmové území je silně antropogenně ovlivněné. Nenachází se zde žádné hodnotné ekosystémy.
V okolí kamenolomu Řeporyje rovněž převládají ekosystémy intenzivně ovlivněné člověkem. Převážně se
jedná o ornou půdu a bývalé prostory po těžbě. V menší míře se v hustě osídlené krajině vyskytují lesy a
ekosystémy vázané na vodní toky (Dalejský potok).
V souvislosti s navrhovaným pokračováním těžby a rekultivací nedojde k negativnímu ovlivnění ekosystému
orné půdy, lesa ani vodního toku. Orná půda nacházející se v okolí kamenolomu nebude v souvislosti
s těžbou zabírána ani nijak znehodnocena. Lesní porost jižně od řešeného území se nachází v dostatečné
vzdálenosti od dobývacího prostoru. Jeho ochranné pásmo bude plně respektováno. Do ekosystému vodního
toku těžba ani rekultivace nezasáhne. Důlní vody nebudou do toku odváděny.
Rekultivace vytvoří v území podmínky pro vznik stabilního přírodě blízkého prostředí. Ekosystém bývalého
lomu NPP Požáry, který sousedí se stávajícím těžebním prostorem, nebude navrženou činností negativně
ovlivněn. Biologická rekultivace lomu Řeporyje naváže bezprostředně na rekultivaci technickou, čímž se
zabrání šíření ruderálních plevelů na upravovanou plochu i do okolí.

D. I. 7. Vlivy na ÚSES
K ovlivnění ÚSES plánovanou těžbou ani rekultivací nedojde. Z hlediska ÚSES nezasahuje do zájmového
území navrhovaného k dotěžení a rekultivaci žádný prvek. Nejbližší prvky ÚSES (L1/215, L3/243) jsou
vymezeny ve vazbě na Dalejské údolí. Navržená těžba do těchto prvků nezasáhne.

D. I. 8. Vlivy na systém NATURA 2000
V souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění lze vyloučit významný vliv
navrhovaného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními
nařízeními. Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti je součástí oznámení v kapitole H.
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D. I. 9. Vlivy na zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP
Se stávajícím kamenolomem sousedí NPP Požáry. Jedná se o bývalý lom na vápenec. Navrhovaný záměr se
nedostává do střetu s předmětem ochrany NPP, neboť plánovaná těžba se uskuteční v prostoru stávajícího
lomu, mimo hranice tohoto ZCHÚ. Tuto skutečnost potvrzuje i vyjádření orgánu ochrany přírody, které je
přílohou č. 6 v kapitole H oznámení.
Nedaleko řešeného území se nachází NPP Dalejský profil. Ke konfliktu se záměrem nedojde, neboť
navrhovaná těžba (a rekultivace) se uskuteční ve vzdálenosti cca 300 m od hranice tohoto ZCHÚ.
Kamenolom Řeporyje leží v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí. Vzhledem k tomu, že navrhovaná
těžba se uskuteční v prostoru stávajícího lomu, k negativnímu ovlivnění přírodního parku nedojde. Naopak
plánovaná rekultivace přispěje k zapojení území do krajiny a významně zvýší krajinářskou hodnotu místa.
Ve vzdálenosti 50 m jižně o dobývacího prostoru se nachází lesní porost, který je VKP definovaným ze
zákona a náleží do tzv. celoměstského systému zeleně vymezovaného na území Prahy. Tento VKP není a ve
výhledu nebude těžbou ani rekultivací negativně ovlivněn.

D. I. 10. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Ochrana krajinného rázu je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz,
kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků,
zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Zájmové území se nachází v relativně přírodě blízké enklávě údolí Dalejského potoka, která se dochovala v
kulturní, člověkem významně přeměněné krajině. Konkrétní posuzovaný prostor leží v území s nejvyšší zásadní krajinářskou hodnotou místa. V rámci území Prahy je Prokopské údolí (jehož horní částí je Dalejské
údolí) zařazeno mezi tzv. „krajinný suterén“ – soubory konvizuálních celků hluboce zaříznutých údolí.
Zásah do přírodních hodnot
K zásahu do přírodních hodnot došlo v území již v minulosti v souvislosti s otevřením kamenolomu.
Navržený záměr předpokládá pouze zahloubení těžby ve stávajícím kamenolomu a zahrnuje i rekultivaci
celého vytěženého prostoru. K negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území, přírodních parků ani
významných krajinných prvků nedojde. Navržený způsob rekultivace na trvalé travní porosty s výsadbou
křovin a dřevin pozitivně přispěje k návratu území přírodě blízkého.
Zásah do kulturních hodnot a historické charakteristiky
Navržená těžba ani rekultivace území nezasáhne do kulturních hodnot řešeného území. Těžba vápence již
v minulosti přispěla k objevu geologických fenoménů v údolí Dalejského potoka. Stávající ani navrhovaná
těžba v lomu Řeporyje tedy nenarušuje tuto historickou charakteristiku území. Bývalé lomy, které jsou
v okolí hojně zastoupeny, mají dnes pozitivní krajinářskou hodnotu. Navržená rekultivace je v souladu
s využitím okolní krajiny.
Zásah do estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině
Stávající kamenolom, ve kterém se uskuteční i navrhovaná těžba a rekultivace, je zahlouben v severním
svahu údolí Dalejského potoka. Celková krajinářská hodnota Dalejského údolí není vlastní přítomností lomu
významně snížena. Lze konstatovat, že krajinný ráz je v souvislosti s lomem dotčen pouze na lokální úrovni.
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Téměř ze všech stran je kamenolom velmi špatně pohledově přístupný. Pouze z protějších svahů Dalejského
údolí jsou pohledově přístupné horní etáže lomu. Navrženým zahloubením těžby nedojde k ovlivnění
dálkových pohledů na stávající krajinný prostor. Naopak plánovanou rekultivací budou odstraněny výrazné
antropogenní tvary, dojde k optickému uzavření prostoru lomu a nenásilnému napojení navážek na okolní
terén, čímž bude prostor začleněn do krajiny.

D. I. 11. Vliv na území historického, kulturního nebo archeologického významu
V lokalitě posuzovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní památky. Území neleží v Pražské
památkové rezervaci ani v jejím ochranném pásmu. Historicky a kulturně zajímavými místy v okolí
zájmové lokality jsou památky na bývalou těžbu v Dalejském údolí. Na přelomu 19. a 20. století se zde
začalo s těžbou vápence. Lom Požár 1 byl opuštěn již před druhou světovou válkou, lom Požár 2 koncem 40.
let. Od roku 1982 zde byl vyhlášen chráněný přírodní výtvor (dnes NPP Požáry). Těžba vápence v minulosti
přispěla k objevu geologických fenoménů v údolí Dalejského potoka. Stávající ani navrhovaná těžba v lomu
Řeporyje tedy nenarušuje tuto historickou tradici území.
Přestože byly v širším okolí záměru v minulosti učiněny archeologické nálezy, v řešeném území se
nepředpokládají, neboť prostor kamenolomu je již dotěžen do značné hloubky a kulturní vrstvy se zde již
nenachází.

D. I. 12. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Možnost vzniku havárií a dopad na okolí
Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu nebo při rekultivaci kamenolomu, je kontaminace
povrchových a podzemních vod, půd a podloží ropnými látkami při provozu technických zařízení a při
možné havárii nákladních vozidel zajišťujících odbyt suroviny či zavážení materiálem.
Dopady na okolí
Případná havárie ropných a provozních látek by mohla ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod v
širokém okolí.
Preventivní opatření
Z hlediska prevence ropné havárie je třeba dodržovat technologickou kázeň a provádět důslednou průběžnou
kontrolu zařízení.
V prvé řadě je třeba:
-

zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění povrchových i
podzemních vod dopravním a těžebním provozem (např. úkapové vany pod odstavenou technikou),

-

tankování a údržbu nákladních automobilů a nakladačů provádět na vyhrazeném místě,
zabezpečeném proti úniku pohonných hmot do podzemí,

-

pro případ úniku ropných derivátů mít vypracovaný havarijní plán schválený vodoprávním orgánem.

Následná opatření
Pokud dojde ke kontaminaci zeminy nebo horniny (úkapy, únikem nafty z prasklé hadice, apod.), je třeba
tento znečištěný materiál okamžitě odstranit a zneškodnit vhodným způsobem.
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V případě většího úniku ropných látek je nutné dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním plánu,
zejména:
-

zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek,

-

sanovat postižené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty (Vapex, Kurol),

-

co nejrychleji uložit zachycené ropné produkty do vhodných nádob.

D. I. 13. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1-4/2001, metodika k vyhodnocování vlivů
dobývání nerostů na životní prostředí pak v číslech 1 a 2.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility.
Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a rizik, spojených se skutečností, že např.
řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být zatíženy určitými chybami. Proto jedním
ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot.
Nezanedbatelným kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy).
Uvedené kriterium však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, a to zejména z hlediska primárního
posouzení skutečnosti, zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska
respektování zájmů ochrany životního prostředí.
Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany proti působení vlivu.
Oznámení zpracované k hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem včetně jím
navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastního oznámení vede ke zjištění významnosti
vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení oznámení směřovat k eliminaci
zjištěných vlivů. Proto je mezi kritérii zvoleno i kritérium realizovatelné možnosti ochrany.
V následující tabulce je uveden přehled vlivů, které nastanou/nenastanou oproti stávajícímu stavu ve
dvou fázích navrženého záměru. První fází chápeme pokračování těžby a zahájení rekultivace. Tato
fáze bude probíhat přibližně v letech 2010–2012. Druhou fází chápeme samotný proces rekultivace (již
bez těžby v DP) a její dokončení. Tato fáze bude probíhat přibližně v letech 2012–2027.
Pozn.: Pokud je velikost vlivu hodnocena 0 nebo +1 nemusí se časový rozsah vlivu charakterizovat.
Tab. č. 30 Přehled vlivů těžby a rekultivace v kamenolomu Řeporyje na životní prostředí
+ vliv nastane, - vliv nenastane
Specifikace vlivu

Fáze záměru
Těžba +
rekultivace

Rekultivace

Změna čistoty ovzduší

+

+

Změna mikroklimatu

-*

+
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Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě

-*

+

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody

-

-

Zábor ZPF

-*

-

Zábor PUPFL

-

-

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

-

-

Vlivy na další významná společenstva

-

-

Změny reliéfu krajiny

-*

+

Vlivy na krajinný ráz

-*

+

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-*

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

-

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-*

+

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-*

+

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

* Jedná se o vliv na životní prostředí, který má již stávající provoz kamenolomu. Navrhovaný záměr těžby (a současné rekultivace)
stávající situaci nijak významně nezmění a neovlivní.

Tab. č. 31 Kriteria pro vyhodnocení významnosti vlivu na životní prostředí

Velikost

Časový rozsah

Reverzibilita

Citlivost

významný nepříznivý vliv

-2

nepříznivý vliv

-1

nevýznamný až nulový vliv

0

příznivý vliv

+1

trvalý

-3

dlouhodobý

-2

krátkodobý

-1

nevratný

-3

kompenzovatelný

-2

vratný

-1

ano

-1
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ne

0

ano

-1

ne

0

ano

-1

ne

0

ano

-1

ne

0

úplná

1

Mezinárodní vlivy

Veřejnost

Nejistoty

Možnost ochrany

Hodnocení významnosti

částečná

0,1 – 0,9

nemožná

0

významný nepříznivý vliv

-8 až -11

nepříznivý vliv

-4 až -7

nevýznamný až nulový vliv

0 až -3

příznivý vliv

+1
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Tab. č. 32 Vyhodnocení významnosti vlivů těžby a současně probíhající rekultivace v kamenolomu Řeporyje na životní prostředí
Kritérium významnosti vlivu

Vliv

Koeficient významnosti

Ochrana

Koef. význ. výsledný

-1

0,5

0,5

Velikost

Časový rozsah

Reverzibilita

Citlivost

Mezinárodní

Veřejnost

Nejistoty

Změna čistoty ovzduší

-1

-1

-1

0

0

-1

0

Změna mikroklimatu*

0

0

0

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě*

0

0

0

Zábor ZPF*

0

0

0

Změny reliéfu krajiny*

-1

-2

-2

0

0

0

0

-4

0

4

Vlivy na krajinný ráz*

-1

-2

-2

-1

0

-1

0

-6

0

6

Vlivy na geologické a paleontologické památky*

0

0

0

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

0

0

0

Vlivy spojené se změnou funkčního využití
krajiny*

-1

-3

3

Biologické vlivy*

0

0

0

Fyzikální vlivy (hluk)

0

0

0

Vlivy spojené s havarijními stavy

0

0

0

Vlivy na zdraví

0

0

0

-2

-1

0

0

0

0

* Jedná se o vliv na životní prostředí, který má již stávající provoz kamenolomu. Navrhovaný záměr těžby (a současné rekultivace) stávající situaci nijak významně nezmění a neovlivní.
Komentář k tabulce: Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kriteria mezi sebou vynásobena.
Další kriteria jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 – 1 a vyjadřuje účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1).
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty
pro velikost vlivu < 0 platí:
Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 – možnost ochrany)
při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0
při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1

Tab. č. 33 Vyhodnocení významnosti vlivů samotné rekultivace kamenolomu Řeporyje na životní prostředí
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Kritérium významnosti vlivu

Vliv
Velikost

Časový rozsah

Reverzibilita

Citlivost

Mezinárodní

Koeficient významnosti
Veřejnost

Ochrana

Koef. význ. výsledný

Nejistoty

Změna čistoty ovzduší

0

0

0

Změna mikroklimatu

+1

1

1

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě

+1

1

1

Změny reliéfu krajiny

+1

1

1

Vlivy na krajinný ráz

+1

1

1

Vlivy spojené se změnou funkčního využití
krajiny

+1

1

1

Biologické vlivy

+1

1

1

Fyzikální vlivy - hluk

0

0

0

Vlivy spojené s havarijními stavy

0

0

0

Vlivy na zdraví

0

0

0

Komentář k tabulce: Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kriteria mezi sebou vynásobena.
Další kriteria jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 – 1 a vyjadřuje účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1).
Koeficient významnosti = - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty
pro velikost vlivu < 0 platí:
Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x (1 – možnost ochrany)
při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0
při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1
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Shrnutí
Vyhodnocení významnosti vlivů těžby a současně probíhající rekultivace v kamenolomu Řeporyje (2010
– 2012) na životní prostředí
Změna čistoty ovzduší
Stávající provoz kamenolomu prokazatelně ovlivňuje imisní pozadí PM10 ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru. Mírný nepříznivý vliv bude mít záměr na kvalitu ovzduší v období 2010–2012,
kdy bude ke stávající těžbě probíhat navíc rekultivace lomu. Jedná se o krátkodobý, časově omezený vliv.
Tento vliv lze navíc dostatečně minimalizovat opatřeními navrženými v kapitole D. IV oznámení.
Změna mikroklimatu
Mírný nepříznivý vliv na mikroklima v prostoru kamenolomu má již stávající provoz těžby. Navržené
zahloubení těžby a její pokračování po další dva roky stávající situaci nijak významně nezmění ani
neovlivní.
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ve stávajícím kamenolomu je mírně zvýšen povrchový odtok. Odčerpávání nahromaděných vod však
není nutné, neboť jsou využívány ke skrápění, čištění komunikací atd. Navržené zahloubení těžby a její
pokračování po další dva roky stávající situaci nijak nezmění ani neovlivní.
Zábor ZPF
Stávající kamenolom je situován na pozemcích, které byly v minulosti ornou půdou. Navržené zahloubení
těžby a její pokračování po další dva roky stávající situaci nijak nezmění ani neovlivní.
Změny reliéfu krajiny
Etážový kamenolom představuje významný lokální vliv na reliéf krajiny. K ovlivnění reliéfu krajiny
došlo již v minulosti v souvislosti se zahájením těžby v kamenolomu Řeporyje. Navržené zahloubení
těžby a její pokračování po další dva roky reliéf krajiny nijak významně nezmění.
Vlivy na krajinný ráz
Etážový kamenolom představuje poměrně významný lokální vliv krajinný ráz. K ovlivnění krajinného
rázu došlo již v minulosti v souvislosti se zahájením těžby v kamenolomu Řeporyje. Navržené zahloubení
těžby a její pokračování po další dva roky reliéf krajiny nijak významně nezmění ani neovlivní.
Vlivy na geologické a paleontologické památky
Území Prokopského a Dalejského údolí je poměrně bohaté na geologické a paleontologické památky.
Tyto fenomény byly často objeveny právě díky těžbě vápence. V kamenolomu Řeporyje byly nacházeny
zkameněliny pouze ve vyšších vrstvách vápenců, které jsou dnes již odtěženy. Navržené zahloubení těžby
a její pokračování po další dva roky geologické a paleontologické památky nijak významně neovlivní.
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
Při souběhu těžby a rekultivace (2010–2012) dojde pouze k nevýznamné změně v dopravní obslužnosti
kamenolomu. Oproti stávajícímu stavu přibude k intenzitám dopravy 20 pohybů nákladních automobilů
za den v souvislosti s rekultivací. Vliv tohoto nárůstu na životní prostředí byl posouzen v akustické studii,
rozptylové studii a bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik. Vlivy spojené se změnou v dopravní
obslužnosti nebudou významně zatěžovat životní prostředí.
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Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
Ke změně funkčního využití krajiny z převážně zemědělského na stávající došlo již při otvírce
dobývacího prostoru Řeporyje. Navržené zahloubení těžby a její pokračování po další dva roky stávající
funkční využití území významně nezmění ani neovlivní.
Biologické vlivy
V souvislosti s otevřením kamenolomu Řeporyje došlo v minulosti pravděpodobně k některým
biologickým vlivům (např. odstranění půdního profilu, vegetačního pokryvu, dřevin apod.). S navrženým
zahloubením těžby a jejím pokračováním po další dva roky nebudou souviset žádné biologické vlivy.
Fyzikální vlivy – hluk
Dle akustické studie, která tvoří přílohu č. 1 oznámení, stávající provoz kamenolomu ovlivňuje
akustickou situaci v řešeném území. Provoz lomu ani s ním související obslužná doprava nezpůsobuje
překračování hygienických limitů hluku u chráněné zástavby. Dotěžení zásob v souběhu způsobí pouze
nevýznamný nárůst hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech (do 0,8 dB). Tento nárůst je
neprokazatelný.
Vlivy spojené s havarijními stavy
Potenciální nebezpečí, které vzniká při provozu nebo při rekultivaci kamenolomu, je kontaminace
povrchových a podzemních vod a podloží ropnými látkami při provozu technických zařízení a při možné
havárii nákladních vozidel zajišťujících odbyt suroviny či zavážení materiálem. Při dodržení opatření
navržených v kapitole D.IV oznámení budou vlivy spojené s havarijními stavy minimalizovány.
Vlivy na zdraví
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že dotěžení a rekultivace
lomu Řeporyje nepředstavuje významné riziko pro lidské zdraví. Oba uvažované stavy, tj. dotěžení
dobývacího prostoru (stávající stav), resp. dotěžení a rekultivace dobývacího prostoru (výhledový stav
2010-2012) jsou z hlediska zdravotních rizik prakticky na stejné úrovni, tj. nedojde k prokazatelným
změnám z hlediska zdravotních rizik.

Vyhodnocení významnosti vlivů rekultivace kamenolomu Řeporyje (2012–2027) na životní prostředí
Změna čistoty ovzduší
Vyhodnocení vlivů záměru na ovzduší je provedeno v rozptylové studii, která tvoří přílohu č. 2 oznámení.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži ve výhledovém období 2012–2027, kdy bude probíhat samotná
rekultivace nebyl proveden, neboť vyvolané příspěvky budou vždy nižší než při uvažovaném souběhu
těžby a rekultivace v letech 2010-2012. V průběhu období rekultivace významně poklesnou příspěvky
PM10, na kterých se v současné době zásadně podílí provoz drtících linek v DP. Ve výpočtu rozptylové
studie byl uvažován nejhorší možný stav. Samotná rekultivace DP Řeporyje nebude mít významný vliv
ovzduší.
Změna mikroklimatu
Plánovaná rekultivace navrátí do území zeleň, díky čemuž lze předpokládat pozitivní ovlivnění
mikroklimatu dané lokality.
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě

– E K O L A group, spol. s r. o. –

71

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Lze předpokládat, že navržená rekultivace kamenolomu Řeporyje přispěje ke zvýšení retenční schopnosti
území, neboť dešťové vody zde budou přirozeně infiltrovat do půdního profilu. Retenci zvýší i přítomnost
rostlinného pokryvu (evapotranspirace). Rekultivace bude mít pozitivní vliv na povrchové vody.
Změny reliéfu krajiny
V souvislosti s navrženou rekultivací lomu lze očekávat pozitivní změnu místní topografie. Zavážka lomu
inertním materiálem bude tvarována tak, aby její povrch plynule navazoval na povrch terénu na okrajích
vytěženého prostoru a povrch severní výsypky. Tímto způsobem bude významně pozitivně ovlivněna
topografie a prostor bude vhodně zapojen do okolní krajiny.
Vlivy na krajinný ráz
Plánovanou rekultivací budou odstraněny výrazné antropogenní tvary, dojde k optickému uzavření
prostoru lomu a nenásilnému napojení navážek na okolní terén, čímž bude prostor začleněn do krajiny.
Navržený způsob rekultivace na trvalé travní porosty s výsadbou křovin a dřevin pozitivně přispěje
k návratu území přírodě blízkého. Bývalé lomy, které jsou v okolí hojně zastoupeny, mají dnes pozitivní
krajinářskou hodnotu.
Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
Lze předpokládat pozitivní vliv, neboť rekultivovaný prostor lomu bude zpřístupněn veřejnosti a budou
zde umožněny volnočasové aktivity.
Biologické vlivy
V souvislosti s plánovanou rekultivací se předpokládají pozitivní biologické vlivy, zejména ozelenění
území (travní porosty se skupinami křovina dřevin), znovuosídlení území živočichy (vytvoření hnízdních
podmínek, zvýšení potravní nabídky) atd.
Fyzikální vlivy – hluk
Intenzita obslužné dopravy bude v období rekultivace 100 pohybů nákladních automobilů denně. Lze
konstatovat, že akustická situace bude v okolí odvozových tras prakticky shodná se současnou situací.
Negativní vliv na akustickou situaci se nepředpokládá.
Vlivy spojené s havarijními stavy
Potenciální nebezpečí, které vzniká při rekultivaci kamenolomu, je kontaminace povrchových a
podzemních vod a podloží ropnými látkami při provozu technických zařízení a při možné havárii
nákladních vozidel zajišťujících zavážení materiálem. Při dodržení opatření navržených v kapitole D.IV
oznámení budou vlivy spojené s havarijními stavy minimalizovány.
Vlivy na zdraví
Realizací záměru „Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje“ nedochází k navýšení rizika negativního
ovlivnění veřejného zdraví u stávající obytné zástavby vlivem hluku. Intenzita obslužné dopravy bude
v období rekultivace 100 pohybů nákladních automobilů denně. Lze předpokládat, že výhledu, kdy bude
probíhat pouze rekultivace, bude akustická situace vždy lepší než při uvažované kumulaci těžby a
rekultivace. Ve výhledu tedy nedojde k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví u stávající
obytné zástavby vlivem hluku.
Riziko změny imisního zatížení vlivem „Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje“ lze považovat za
akceptovatelné a sledované látky nepředstavují pro sledovanou populaci významně zvýšené zdravotní
riziko. Lze předpokládat, že výhledu, kdy bude probíhat pouze rekultivace, bude vliv na kvalitu ovzduší
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vždy menší než při uvažované kumulaci těžby a rekultivace. Samotná rekultivace nebude představovat
zvýšení zdravotního rizika pro sledovanou populaci.

D. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Uváděné vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo mají lokální charakter, a to jak z hlediska
zasaženého území, tak i populace. Přesnější definování rozsahu vlivů je předmětem předchozích kapitol.
Konkrétní nepříznivé vlivy (hluk, znečištění ovzduší) řeší odborné studie (akustická a rozptylová). Možný
nepříznivý vliv hluku a znečištění ovzduší na zdraví obyvatel je vyhodnocen v Hodnocení zdravotních
rizik, které je přílohou č. 3 tohoto oznámení.

D. III. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.

D. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Voda
•

Je nutné dodržet stanovenou bázi těžby a vyvarovat se zásahu do podzemní vody.

•

Je nutné zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění
podzemních vod těžebním a dopravním provozem.

•

Je třeba zabezpečit stroje proti úniku ropných látek, provádět preventivní a pravidelnou údržbu
veškeré mechanizace a dodržovat bezpečnostní opatření při manipulaci s ropnými látkami.

•

Pro parkování těžebních a dopravních mechanismů a skladování pohonných hmot využívat
nepropustnou parkovací a skladovací plochu s jímkou o dostatečném objemu, do níž bude
svedena srážková voda omývající tuto plochu.

•

Nutnou manipulaci s ropnými látkami v prostoru těžebny mimo zabezpečený prostor omezit
na minimum.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou
a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

•

Místo maziv a paliv z ropných látek používat ekvivalentní snáze odbouratelné produkty.

•

Pro případ úniku ropných derivátů je potřeba zpracovat havarijní plán, který bude předložen
k posouzení vodohospodářskému orgánu.

Půda
•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou
zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

•

Na technickou rekultivaci plynule navázat rekultivaci biologickou, která zabrání případné erozi
půdy.
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ÚSES, VKP, ZCHÚ
•

Repektovat ochranné pásmo NPP Požáry. Činnosti v tomto ochranném pásmu provádět pouze se
souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Respektovat ochranné pásmo lesa (50 m). Činnosti v tomto ochranném pásmu provádět pouze se
souhlasem příslušného orgánu ochrany lesa.

Krajinný ráz a přírodní park
•

Plánovanou rekultivací vhodně zapojit řešené území do krajiny. Rekultivaci provádět s ohledem
na hodnoty krajinného rázu přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

Fauna, Flóra, Ekosystémy
•

Pro biologickou rekultivaci použít druhy blízké původním rostlinným společenstvům.

•

Zajistit následnou péči o travní porost a dřeviny vysazené v rámci biologické rekultivace.

•

Při provádění rekultivace zabránit šíření invazních druhů rostlin a osídlení území neofyty.

•

Biologickou rekultivaci provádět v těsné návaznosti na rekultivaci technickou.

Rekultivace
•

Zavážkou rekultivovat pouze prostor stávajícího kamenolomu. Nezasahovat rekultivačními
pracemi do prostoru bývalého kamenolomu (východně od stávajícího odvalu), který je již zapojen
do krajiny.

Odpady
•

V případě, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpečných odpadů a 50 t ostatního odpadu
za kalendářní rok, je investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
povinen zasílat každoročně hlášení o druzích odpadů, jejich množství a způsobech nakládání
s nimi příslušnému úřadu dle § 39 odst. 2 zákona.

•

Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi
dle § 39, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Ovzduší
•

V období souběhu těžby a rekultivace (2010–2012) je třeba vyloučit provoz dvou drtících zařízení
zároveň. V chodu smí být buď celoročně používaný drtič nebo sezónní drtič pro výrobu speciální
frakce.

•

Všechna místa a operace, kde dochází k emisi TZL je nutno s ohledem na technické možnosti
vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skrápěním, odprašováním nebo mlžícím zařízením.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
těžební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V závislosti na klimatických podmínkách (sucho a teplo) provádět skrápění účelové komunikace,
aby bylo zabráněno vzniku nadměrné sekundární prašnosti.
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Pro minimalizaci prašnosti zajistit výjezd na veřejné komunikace pouze čistým vozidlům
v dobrém technickém stavu, se zaplachtováním drobných frakcí materiálu, utěsněnými korbami
apod.

Hluk
•

Všechny technologie použité v rámci procesu těžby musí splňovat požadavky na maximální
akustický výkon dle směrnice 2005/88/ES.

•

V rámci minimalizace hluku použít kvalitní těžební techniku a automobily, které budou splňovat
platné předpisy.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Hluk
Ke zjištění emisní charakteristiky silničních komunikací na sledovaných trasách bylo použito
programového produktu CadnaA, verze 3.72, jež používá výpočtové algoritmy vycházející z
„Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy“ a „Novely metodiky pro výpočet hluku ze
silniční dopravy“. Tyto pokyny jsou jediným dokumentem, který uvažuje specifické emisní
charakteristiky vozového parku a silničního povrchu v České republice. Výpočtový program CadnaA s
implementovanou českou výpočtovou metodikou zaručuje dosažení přesných výsledků při respektování
specifických emisních kvalit silničního provozu na území České republiky.
Hlavními vstupními parametry, které ovlivňují hodnotu emise hluku z komunikace, jsou v případě použití
české výpočtové metodiky:
•

intenzita osobních a nákladních vozidel za časovou jednotku,

•

průměrná rychlost dopravního proudu,

•

povrch komunikace,

•

sklon komunikace,

•

kvalita, resp. stáří vozového parku (výpočtový rok).

Všechny uvedené vstupní parametry výpočtu byly do výpočtu zadány tak, aby v co nejvyšší možné míře
odpovídaly skutečným podmínkám v posuzované lokalitě.
Šíření zvuku v prostředí bylo v případě stacionárních zdrojů modelováno tak, že během těžby budou v
důlním prostoru umístěny hlučné mechanismy, které se budou pohybovat po jeho ploše v souladu s
požadavky důlního operátora. V modelu byla tato situace modelována pomocí plošného zdroje, který
simuluje situaci, kdy se všechny zdroje v průběhu těžby dostanou do každého bodu důlního prostoru
právě jedenkrát. Tento způsob je zvláště vhodný k posouzení dlouhodobé akustické situace, jelikož
vyjadřuje skutečnou ekvivalentní akustickou energii, která bude z plochy dobývacího prostoru emitována.
Přesnost výpočtu je stanovena na základě systematického a dlouhodobého porovnávání výsledků výpočtu
a měření z archivu firmy EKOLA group. Lze předpokládat, že vypočtené výsledky se od reálného stavu
mohou lišit o tzv. nejistoty výpočtu, které nabývají hodnoty ± 2 dB.
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Hodnocení zdravotních rizik - hluk
Každé hodnocení zdravotních rizik je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami, danými spolehlivostí
použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod.
Proto je nedílnou součástí hodnocení rizika i popis a analýzy nejistot, které jsou s ním spojeny, a kterých
si je zpracovatel vědom.
Nejistoty jsou dány jednak neschopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše
a přesně popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události, další nejistoty vyplývají
např. z variabilního účinku hluku.
Při hodnocení rizika hluku je nutné počítat s následujícími základními okruhy nejistot :
1.

Jedna ze základních nejistot vyplývá z údajů o intenzitě hlukové expozice – modelování je pro
odhad hlukové expozice většinou vhodnější než měření, podmínkou jsou správné podklady, např.
údaje o intenzitě a skladbě dopravy. Modelování však většinou dostatečně nepostihuje hlukové
pozadí z jiných zdrojů hluku, které nejsou posuzovány. V daném případě se jedná o stávající
provoz dobývacího prostoru a výhledový záměr dotěžení a následné rekultivace, v akustické
studii jsou popsány použité vstupy pro výpočet. Hodnocení hluku z clonových odstřelů se opírá o
hodnoty naměřené ve srovnatelných lokalitách.

2.

Další nejistota se může projevit v případě hodnocení hlukové zátěže většího území, jako jsou
dopravní stavby nebo velké průmyslové areály, kdy záleží na stanovení dostatečného počtu
reprezentativních bodů. V posuzovaném případě se jedná o přesně lokalizovaný dobývací prostor
a přilehlé komunikace využívané pro obslužnou dopravu DP. Pro posuzované zdroje hluku byly
zvoleny nejbližší obytné objekty, kde lze očekávat nejvyšší expozici, současně byly posuzovány
vždy nejhorší stavy (maximální provoz zdrojů hluku).

3.

Nejistota související s nedostatkem informací o počtech exponovaných lidí. Pro posouzení
zdravotních rizik bylo použito informativní hodnocení na základě zjištěných maximálních hladin
akustického hluku u nejvíce zatížených objektů. Vzhledem k účelům této studie a použití
konzervativního přístupu považuje zpracovatel použitý přístup za dostatečně vypovídající o míře
zdravotního rizika z posuzovaného záměru.

4.

Významná nejistota vyplývá z přijetí konzervativního přístupu s vědomím nadhodnocení
průměrné expozice. Odhad rizika je provedený cíleně pro nejvíce exponované objekty s
vědomím, že v ostatních částech území bude situace příznivější.

5.

Nejistota daná dostupným expozičním scénářem – není známo dispoziční řešení bytů, orientace
oken, informace o době expozice v daném místě.

6.

Další nejistoty jsou způsobené rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti exponované populace.
Není zohledněna věková skladba obyvatel, podíl vnímavé populace. Účinek hluku je variabilní
nejen individuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. Popisované vztahy mezi
hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné za všech podmínek. V
praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních
podmínkách nepotvrzují platnost stanovených prahových hodnot nebo limitů, neboť z
exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních,
které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické
reakce 5–20 % celého souboru.
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Pocity obtěžování a rušení hlukem budou v dané lokalitě zvyšovány faktem, že v případě dvou
referenčních míst (M01, M02) je obslužná doprava vnášena do míst bez významného zdroje
hluku.
V případě hluku z clonových odstřelů se jedná o náhlé neočekávané zvýšení hladiny hluku, tento
zdroj může být vnímavými jedinci vnímán velmi rušivě.

Ovzduší
Nepřesnosti ve výpočtech imisní zátěže mohou být způsobeny zejména nedostatečnými vstupními údaji.
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s emisními faktory,
které jsou určeny pomocí programu MEFA v. 06.
Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km –
g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu
emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady
testů v zemích EU. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné
šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České
republice a středoevropském regionu.
Sekundární prašnost je obecně závislá na mnoha parametrech a její hodnota je zatížena velkou mírou
nejistoty. Hlavní parametry ovlivňující sekundární prašnost jsou intenzita depozice, typ povrchu vozovky
a jeho narušení, typ vozidla, počet náprav, aktuální rozptylové podmínky. Všechny komunikace
uvažované ve vytvořeném regionálním modelu mají asfaltový povrch s běžnou mírou opotřebení.
Hodnota sekundární emise PM 10 byla přebrána ze studie vykonané pro centrální část Brna v roce 2005 a
byla stanovena ve výši 0,01958 g/vozokilometr. Hodnota sekundární emise není závislá na sklonu
vozovky a byla považována za konstantu pro všechny komunikace zahrnuté v modelu.

Hodnocení zdravotních rizik – znečištění ovzduší
Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými použitými
daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z
neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny a
kterých si je zpracovatel vědom:
1.

Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Validita modelových
hodnot byla ověřena pouze rozptylovou studií.

2.

Určení nebezpečnosti vychází z úrovně současného vědeckého poznání vztahu mezi znečištěním
ovzduší a poškozením zdraví

3.

Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými rozptylovými modely je omezena,
neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, které modely
nezohledňují.
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4.

Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci (přesné
počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod. )

5.

Určitá míra nejistoty je samozřejmě spojená i se stanovením použitých referenčních nebo
doporučených hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií.

6.

Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní způsob,
který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje, celé hodnocení bylo provedeno pro
nejnepříznivější variantu.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr těžby a rekultivace je řešen v jedné variantě, neboť záměr předpokládá vydobytí
těžitelných zásob v prostoru stávajícího kamenolomu Řeporyje. Plánovanou těžbou dojde pouze
k zahloubení kamenolomu, k novému záboru pozemků nedojde. Cílem investora je účelné dotěžení
ložiska tak, jak mu ukládá zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v
platném znění.
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ZÁVĚR
Navržený záměr předpokládá vydobytí těžitelných zásob v prostoru stávajícího kamenolomu Řeporyje.
Plánovanou těžbou dojde pouze k zahloubení kamenolomu, k novému záboru pozemků nedojde. Cílem
investora je účelné dotěžení ložiska tak, jak mu ukládá zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění. Podle horního zákona je organizace povinna zajistit
sanaci, která obsahuje i rekultivaci pozemků dotčených těžbou.
Plán rekultivace původně počítal i s rekultivací bývalého lomu ve východní části dobývacího prostoru (za
stávajícím odvalem). Dnes je však území již poměrně dobře zapojeno do krajiny a probíhá zde přirozená
sukcese, proto bylo od původního plánu upuštěno a počítá se s tím, že do této části území rekultivační
úpravy nezasáhnou. Výkresy původního plánu rekultivace jsou přílohami v kapitole F tohoto oznámení.
Navrhovaný záměr předpokládá dotěžení zásob o objemu cca 350 100 m3 v prostoru stávajícího
kamenolomu Řeporyje. Plánovanou těžbou dojde pouze k zahloubení kamenolomu, k novému záboru
pozemků nedojde. K předpokládané dotěžbě by mělo dojít v průběhu dvou let (2010–2012). K navýšení
roční expedice materiálu nedojde. Současně a následně bude probíhat rekultivace. K rekultivaci budou
použity inertní výkopové zeminy o objemu 3 202 000 m3. Celkově bude rekultivace probíhat cca 17 let.
Těžba bude probíhat shodným technologickým postupem jako dosud ve stávajícím kamenolomu
Řeporyje.
Ze zpracování oznámení záměru vyplynuly následující závěry:
•

Těžba nebude představovat významné riziko pro zdraví obyvatel. Tento fakt dokládají akustická
studie, rozptylová studie a hodnocení zdravotních rizik, které tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto
oznámení.

•

Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik lze, i přes všechny uvedené nejistoty
konstatovat, že realizací záměru nedochází k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví u stávající obytné zástavby vlivem hluku. Riziko změny imisního zatížení lze považovat za
akceptovatelné a sledované látky nepředstavují pro sledovanou populaci významně zvýšené
zdravotní riziko.

•

Mírný nepříznivý vliv bude mít záměr na kvalitu ovzduší v období 2010–2012, kdy bude ke
stávající těžbě probíhat navíc rekultivace lomu. Jedná se o krátkodobý, časově omezený vliv.
Tento vliv lze navíc dostatečně minimalizovat navrženými opatřeními. Pro období souběhu těžby
a rekultivace (2010–2012) je navrhováno vyloučení provozu dvou drtících zařízení zároveň.

•

Provoz lomu ani s ním související obslužná doprava nezpůsobuje překračování hygienických
limitů hluku u chráněné zástavby. Dotěžení zásob v souběhu způsobí pouze nevýznamný nárůst
hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech (do 0,8 dB). Tento nárůst je neprokazatelný.
Všechny technologie použité v rámci procesu těžby musí splňovat požadavky na maximální
akustický výkon dle směrnice 2005/88/ES.

•

Realizací navrhovaného záměru nebude dotčen zemědělský půdní fond ani pozemky určené
k plnění funkcí lesa, dotěžba bude znamenat pouze zahloubení lomu na těžební úroveň 282 m n.
m.

•

Těžba nebude negativně ovlivňovat povrchové a podzemní vody, nebude nutno odvádět důlní
vody mimo dobývací prostor do Dalejského potoka. Je nutné dodržet stanovenou bázi těžby a

– E K O L A group, spol. s r. o. –

80

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

vyvarovat se zásahu do podzemní vody. Lze předpokládat, že navržená rekultivace kamenolomu
Řeporyje přispěje ke zvýšení retenční schopnosti území.
•

Na ochranu před znečišťováním prostředí (podzemních a povrchových vod, půdy, horninového
prostředí) je nutné zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření, je třeba zabezpečit stroje
a dopravní prostředky proti úniku ropných látek, provádět preventivní a pravidelnou údržbu
veškeré mechanizace a dodržovat bezpečnostní opatření při manipulaci s ropnými látkami.

•

Stávající kamenolom představuje v lokálním měřítku negativní vliv na reliéf krajiny. K ovlivnění
reliéfu krajiny došlo již v minulosti v souvislosti se zahájením těžby v kamenolomu Řeporyje.
Navržené zahloubení těžby reliéf krajiny nijak významně nezmění ani neovlivní.

•

Navržený záměr předpokládá pouze zahloubení těžby ve stávajícím kamenolomu a zahrnuje i
rekultivaci celého vytěženého prostoru. Zavážkou lomu dojde k ovlivnění místní topografie,
plánovanou rekultivací dojde k začlenění prostoru do okolní krajiny, k optickému uzavření
prostoru lomu a nenásilnému napojení navážek na okolní terén. Navržený způsob rekultivace na
trvalé travní porosty s výsadbou křovin a dřevin pozitivně přispěje k návratu území přírodě
blízkého.

•

Záměrem nedojde k dotčení prvků ochrany přírody. Nebude dotčena NPP Požáry ani NPP
Dalejský profil, nebudou dotčeny žádné VKP, nedojde k dotčení ÚSES. Navržená rekultivace
prostoru pozitivně ovlivní krajinný ráz Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

•

Dle stanoviska orgánu ochrany přírody lze vyloučit významný vliv navrhovaného záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Stanovisko je přílohou č. 5 tohoto
oznámení.

•

Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění se
vzhledem k charakteru lokality nepředpokládá.

•

Významným pozitivním vlivem na flóru bude konečná rekultivace řešeného území. Na svazích a
v ploše horního plata bude proveden výsev travní směsi s protierozními vlastnostmi. V území
budou založeny skupiny keřové a stromové vegetace. Vysazovány budou pouze geograficky
původní druhy dřevin.

•

Plánovanou těžbou nebudou ovlivněny kulturní památky v okolí. Lze vyloučit možnost
archeologického nálezu.

•

Záměr je v souladu s platným územním plánem hlavního města Prahy. Vyjádření odboru
výstavby Magistrátu hl. m. Prahy je přílohou č. 4 v kapitole H oznámení.

Záměr je možno doporučit k realizaci při respektování opatření navržených
v kapitole D. IV oznámení.
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Výkresová dokumentace týkající se údajů v oznámení

 Mapa vlastnických vztahů, 09/2009, 1:2000 (měřítko změněno)
 Mapa plánovaných těžebních postupů, 09/2009, 1:2000 (měřítko změněno)
 Situace rekultivace, Rekultivace lomu Řeporyje, 02/2009, 1:1000
Pozn.: Jedná se o výkres dle původního plánu rekultivace, který počítal i s rekultivací bývalého lomu
ve východní části dobývacího prostoru (za stávajícím odvalem). Dnes je však území již poměrně dobře
zapojeno do krajiny a probíhá zde přirozená sukcese, proto bylo od původního plánu upuštěno a
počítá se s tím, že do této části území rekultivační úpravy nezasáhnou.
 Situace biologické rekultivace, Rekultivace lomu Řeporyje, 02/2009, 1:1000
Pozn.: Jedná se o výkres dle původního plánu rekultivace, který počítal i s rekultivací bývalého lomu
ve východní části dobývacího prostoru (za stávajícím odvalem). Dnes je však území již poměrně dobře
zapojeno do krajiny a probíhá zde přirozená sukcese, proto bylo od původního plánu upuštěno a
počítá se s tím, že do této části území rekultivační úpravy nezasáhnou.
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
CHARAKTERU

NETECHNICKÉHO

Předmětem posouzení je dotěžení těžitelných zásob stávajícího dobývacího prostoru Řeporyje a jeho
rekultivace. Nedojde k záboru pozemků. Navrhované zahloubení bude prováděno na kótu 282 m n. m. (tj.
cca o 8 m níže od úrovně současného plata lomu). Objem vytěžitelných zásob vápence je cca 350 100 m3.
Předpokládá se, že dotěžba proběhne během dvou let (2010–2012).
Současná roční expedice kamenolomu představuje cca 300 000 tun vápence za rok. Denně je
z kamenolomu expedováno cca 1500 tun materiálu. Se stejnou expedicí se počítá i pro výhledový stav.
K rekultivaci budou použity inertní výkopové zeminy o objemu 3 202 000 m3. Rekultivace se bude
časově překrývat s těžbou (cca 2 roky). První dva roky v souběhu s těžbou bude rekultivace probíhat
pozvolněji, rekultivační materiál bude zavážen s nižší intenzitou. V prvních dvou letech bude v území
uloženo cca 88 890 m3 inertních zemin. V dalších patnácti letech bude v území uloženo cca 3 113 110 m3
inertních zemin. Celkově bude rekultivace probíhat cca 17 let. Konečná rekultivovaná plocha bude mít
výměru 12,12 ha.

Vlivy uvedeného záměru na životní prostředí a obyvatelstvo mají lokální charakter, a to jak z hlediska
zasaženého území, tak i populace. Přesnější definování rozsahu vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí je předmětem konkrétních kapitol v části D. tohoto oznámení, komplexní posouzení
významnosti vlivů je zahrnuto v kapitole D. I. 13.
Nejvýznamnější konkrétní nepříznivé vlivy (hluk, znečištění ovzduší) řeší odborné studie (akustická
studie a rozptylová studie), které jsou součástí předkládaného oznámení. Možný nepříznivý vliv hluku a
znečištění ovzduší na zdraví obyvatel je vyhodnocen v Hodnocení zdravotních rizik, které je rovněž
přílohou tohoto oznámení.

Ovzduší
Vlivy na ovzduší jsou podrobně řešeny v rámci rozptylové studie (příloha č. 2). Předmětem rozptylové
studie je určení příspěvků k současné imisní zátěži, která vyplývá z uvažovaného dotěžení a rekultivace
dobývacího prostoru Řeporyje. Výpočty byly provedeny pro tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce
PM10 a pro NO2 a benzen.
Výpočet imisní zátěže byl proveden pro 2 varianty:
Varianta 1 – příspěvky k imisní zátěži při průměrné roční těžbě 300 000 tun vápence ročně – tato těžba je
součástí stávajícího imisního pozadí zájmového území,
Varianta 2 – příspěvky k imisní zátěži v souběhu těžby a rekultivace – tento souběh je předpokládán po
dobu dvou let do dotěžení dobývacího prostoru a je představován roční těžbou 300 000 tun vápence a
manipulaci s cca 80 000 t rekultivačních zemin ročně.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži ve výhledovém období 2012–2027, kdy bude probíhat samotná
rekultivace nebyl proveden, neboť vyvolané příspěvky budou vždy nižší než ve variantě 2. V průběhu
období rekultivace významně poklesnou příspěvky PM10, na kterých se v současné době zásadně podílí
provoz drtících linek v DP. Ve výpočtu rozptylové studie je uvažován nejhorší možný stav.
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Pro jednotlivé škodliviny byly v rámci rozptylové studie vypočteny příspěvky posuzovaného záměru.
Lze konstatovat, že při souběhu těžby a rekultivace (varianta 2), tedy z hlediska největšího možného
ovlivnění bude docházet pro škodlivinu PM10 k malému nárůstu koncentrací dané škodliviny v ovzduší
oproti stávajícímu stvu, konkrétně ve výpočtové síti do 3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,15
µg.m-3.
Ve variantě 2, která představuje těžbu vápence o ročním objemu cca 300 000 tun se souběhem dovozu
ročního objemu cca 80 000 tun rekultivačních materiálů je příspěvek posuzovaného záměru v případě
ročního aritmetického průměru škodliviny NO2 ve výpočtové síti do 0,53 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 0,09 µg.m-3.
Příspěvek posuzovaného záměru ve variantě 2 (souběh těžby a rekultivace) se v případě ročního
aritmetického průměru škodliviny benzenu pohybuje ve výpočtové síti do 0,003556 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 0,001741 µg.m-3.
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že realizace záměru je možná. Je doporučeno snižovat a vyloučit
emise u zdroje v maximální možné míře. Doporučena jsou opatření typu vodních clon, sklápění,
odprašování, mlžící zařízení. Pro rozhodující zdroje znečišťování ovzduší, kterými jsou drtící zařízení je
třeba vyloučit souběh provozu těchto dvou zařízení.

Hluk
Za účelem vyhodnocení zátěže hlukem z provozu dobývacího prostoru i z dopravy s provozem
kamenolomu spojené byla zpracována akustická studie (příloha č. 1).
Hodnocení akustické situace bylo provedeno pro 7 výpočtových bodů, ve kterých byl hodnocen hluk
z těžební činnosti i z dopravy (ve 4 výpočtových bodech). Výpočet byl proveden pouze pro denní dobu,
jelikož v noční době nebude dobývací prostor v provozu.
Zdrojem hluku v zájmovém území jsou a ve výhledu budou těžební práce prováděné pomocí clonových
odstřelů. Vzhledem k tomu, že odstřely prováděné v podobných dobývacích prostorech nezpůsobují
překračování hygienického limitu ani u cca 200 m vzdálené zástavby, je pravděpodobné, že k
překračování limitu nebude docházet ani v případě DP Řeporyje, kde se nejbližší obytné objekty
nacházejí až ve vzdálenosti cca 400 metrů.
Z provedených výpočtů uvedených v akustické studii vyplynulo, že provoz dobývacích mechanizmů
nezpůsobí překračování uvažovaného limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů, a to v žádném
z výpočtových bodů. Hodnoty příspěvků z hlučných činností se pohybují hluboko pod úrovní
uvažovaného hygienického limitu.
Z hodnocení akustické situace v okolí odvozových tras vyplývá, že při současném provozu lomu není
limit pro hluk z dopravy překračován v žádném z výpočtových bodů. Ve výhledu, poté co dojde ke
zvýšení počtu nákladních automobilů, které přijíždějí do dobývacího prostoru v souvislosti s prováděnou
rekultivací, dojde v okolí odvozové trasy k nárůstu hlukové zátěže o maximálně cca 0,8 dB.
V reálné situaci je změna hluku o 0,8 dB tak malá, že ji objektivně nelze prokázat ani pomocí
nejpřesnějších měřících přístrojů (za neprokazatelnou se hodnotí změna hodnot menší než 0,9 dB).
Změna akustické situace vyvolaná nárůstem intenzit dopravy na odvozových trasách ve výhledovém
stavu nezpůsobí prokazatelnou změnu akustické situace a hodnoty hluku z dopravy budou i nadále
splňovat požadavky platné legislativy.

– E K O L A group, spol. s r. o. –

84

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Voda
Na základě výsledků hydrogeologických čerpacích zkoušek a měření statické hladiny podzemní vody v
hydrogeologickém zářezu a v monitorovacích vrtech bylo zjištěno, že hranice podzemní vody se ustálila
na kótě cca 282 m n. m. Z výsledků hydrogeologického posouzení vyplývá, že v důsledku dotěžení plata
lomu na úroveň 282 m n. m. s ponecháním 30 cm krycí vrstvy horniny nedojde k ovlivnění stávajícího
režimu podzemních vod.
Dle výsledků hydrogeologického posouzení lze zahloubení lomu na těžební úroveň 282 m n. m. provádět
bez nutnosti odvodu důlních vod mimo dobývací prostor do Dalejského potoka. Vlivem navrženého
záměru nebude docházet k navýšení průtoků Dalejského potoka ani jiných vodotečí.
V kamenolomu bude i ve výhledu zachován stávající systém nakládání s důlními vodami. Vzniklá důlní
voda přirozeně infiltruje do horninového prostředí, případně je shromažďována v zahloubení na spodním
platě lomu a následně je využívána ke snížení prašnosti (kropení lomových komunikací a celého areálu
kamenolomu) a na čistění příjezdové komunikace do lomu.
Kontaminace povrchových a podzemních vod při těžbě nad hladinou podzemní vody je možná prakticky
jen úniky pohonných a mazacích hmot z dopravních a těžebních mechanizmů v důsledku technologické
nekázně nebo havárie a následným splachem s dešťovými vodami. V případě těžebny pokládáme za
nejvážnější potenciální kontaminanty ropné látky, používané pro hnací jednotky těžebních a dopravních
mechanizmů (maziva, oleje, nafta). Pro minimalizaci rizik kontaminace povrchových a podzemních vod
(která potenciálně hrozí v důsledku užívání těžebních a dopravních mechanizmů (maziva, oleje, nafta) je
nezbytné dodržovat provozní a havarijní řády. Přímé ohrožení jakosti podzemní vody v okolních
lokálních vodních zdrojích reálně nehrozí.

Půda, horninové prostředí, přírodní zdroje
Navrhované dotěžení zásob DP Řeporyje se uskutečním ve stávajícím prostoru kamenolomu. Nedojde
k novému záboru půdy – zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.
V zájmovém území se půdní horizont již nevyskytuje. Nebudou prováděny skrývky. Znečištění půdy při
vlastním dotěžování suroviny se tedy nepředpokládá.
Ke znečištění rekultivačního materiálu by mohlo dojít při provádění rekultivačních prací, např. únikem
pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných
látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a
dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
V průběhu těžby nehrozí eroze půdy v okolí lomu. Sanačními úpravami budou vytvořeny stabilní svahy.
Po technické rekultivaci bude provedena rekultivace biologická, která zabrání erozi půdy.
Významnější změnu místní topografie lze očekávat v souvislosti s navrženou rekultivací lomu. Zavážka
lomu inertním materiálem bude tvarována tak, aby její povrch plynule navazoval na povrch terénu na
okrajích vytěženého prostoru a povrch severní výsypky. Tímto způsobem bude významně pozitivně
ovlivněna topografie a prostor bude vhodně zapojen do okolní krajiny.
Z hlediska kvantitativních vlivů na horninové prostředí a nerostné zdroje dojde k plánovanému úbytku
suroviny vápence v důsledku dobývání suroviny. Hranice dobývacího prostoru a stanovených bloků zásob
zůstanou beze změn.
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Fauna, flóra, ekosystémy
Vlastní zájmové území je silně antropogenně ovlivněné. Nenachází se zde žádné hodnotné ekosystémy.
V okolí kamenolomu Řeporyje rovněž převládají ekosystémy intenzivně ovlivněné člověkem. Převážně
se jedná o ornou půdu a bývalé prostory po těžbě. V menší míře se v hustě osídlené krajině vyskytují lesy
a ekosystémy vázané na vodní toky (Dalejský potok).
V souvislosti s navrhovaným pokračováním těžby a rekultivací nedojde k negativnímu ovlivnění
ekosystému orné půdy, lesa ani vodního toku. Lesní porost jižně od řešeného území se nachází
v dostatečné vzdálenosti od dobývacího prostoru.
Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění lze vzhledem
k charakteru lokality vyloučit. Výskyt běžných druhů živočichů lze očekávat v prostoru bývalého lomu ve
východní části dobývacího prostoru. Rekultivační práce do tohoto prostoru nezasáhnou, neboť toto území
je již poměrně dobře zapojeno do krajiny a probíhá zde sukcese. Rekultivace kamenolomu Řeporyje
naopak přispěje ke vzniku nových stanovišť, která budou moci živočichové z okolních prostor využívat.
Dojde např. k rozšíření možností k zahnízdění ptáků a zvětší se prostor potravní nabídky.
Ve stávajícím kamenolomu, kde se uskuteční i navrhovaná těžba a rekultivace se nenachází téměř žádna
vegetace. V území je možné vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ve smyslu Vyhlášky č.
359/1992 Sb. a přítomnost ohrožených druhů rostlin uvedených v Černém a červeném seznamu
cévnatých rostlin ČR.
Bývalý lom, dnes chráněný jako NPP Požáry, sousedí od západu s řešeným územím. Nejedná se o
floristicky hodnotné území. Geologické odkryvy jsou v tomto prostoru udržovány díky cílenému
odstraňování invazního akátu. Plocha svahu v severozápadní části stávající kamenolomu Řeporyje, která
je tvořena kamenitým násypem a sousedí s NPP Požáry, bude ponechána přirozenému sukcesnímu vývoji
a nebudou zde prováděny žádné zásahy.
Významným pozitivním vlivem na flóru by měla být konečná rekultivace řešeného území. Po provedení
finálních sanačních prací tedy dojde v ploše horního plata k zatravnění plochy výsevem směsi vhodných
druhů travin a bylin. Na svazích bude proveden výsev travní směsi s protierozními vlastnostmi vyhovující
pro extrémní stanoviště. V území budou založeny skupiny keřové a stromové vegetace.

Prvky ochrany přírody
K ovlivnění územního systému ekologické stability (ÚSES) v důsledku plánované těžby ani rekultivace
nedojde. Z hlediska ÚSES nezasahuje do zájmového území navrhovaného k dotěžení a rekultivaci žádný
prvek. Nejbližší prvky ÚSES jsou vymezeny ve vazbě na Dalejské údolí. Navržená těžba do těchto prvků
nezasáhne.
Se stávajícím kamenolomem sousedí národní přírodní památka (NPP) Požáry. Jedná se o bývalý lom na
vápenec. Navrhovaný záměr se nedostává do střetu s předmětem ochrany NPP, neboť plánovaná těžba se
uskuteční v prostoru stávajícího lomu, mimo hranice tohoto ZCHÚ. Tuto skutečnost potvrzuje i vyjádření
orgánu ochrany přírody, které je přílohou č. 6 v kapitole H oznámení.
Nedaleko řešeného území se nachází NPP Dalejský profil. Ke konfliktu se záměrem nedojde, neboť
navrhovaná těžba (a rekultivace) se uskuteční ve vzdálenosti cca 300 m od hranice tohoto ZCHÚ.
Dle stanoviska orgánu ochrany přírody lze vyloučit významný vliv navrhovaného záměru na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Stanovisko je přílohou č. 5 tohoto oznámení.
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Ve vzdálenosti 50 m jižně o dobývacího prostoru se nachází lesní porost, který je VKP definovaným ze
zákona a náleží do tzv. celoměstského systému zeleně vymezovaného na území Prahy. Tento VKP není a
výhledu nebude těžbou ani rekultivací negativně ovlivněn.
Kamenolom Řeporyje leží v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí. Vzhledem k tomu, že
navrhovaná těžba se uskuteční v prostoru stávajícího lomu, k negativnímu ovlivnění přírodního parku
nedojde. Naopak plánovaná rekultivace přispěje k zapojení území do krajiny a významně zvýší
krajinářskou hodnotu místa.

Krajina a krajinný ráz
Zájmové území se nachází v relativně přírodě blízké enklávě údolí Dalejského potoka, která se dochovala
v okolní kulturní, člověkem významně přeměněné krajině. Konkrétní posuzovaný prostor leží v území
s nejvyšší - zásadní krajinářskou hodnotou místa. Území je součástí Přírodního parku Prokopské a
Dalejské údolí.
K zásahu do přírodních, historických i estetických hodnot došlo v území již v minulosti v souvislosti
s otevřením kamenolomu. Lze konstatovat, že krajinný ráz je v souvislosti s lomem dotčen pouze na
lokální úrovni. Celková krajinářská hodnota Dalejského údolí není vlastní přítomností lomu významně
snížena.
Navržený záměr předpokládá pouze zahloubení těžby ve stávajícím kamenolomu a zahrnuje i rekultivaci
celého vytěženého prostoru. Navržený způsob rekultivace na trvalé travní porosty s výsadbou křovin a
dřevin pozitivně přispěje k návratu území přírodě blízkého. Bývalé lomy, které jsou v okolí hojně
zastoupeny, mají dnes pozitivní krajinářskou hodnotu. Navrženým zahloubením těžby nedojde k
ovlivnění dálkových pohledů na stávající krajinný prostor. Naopak plánovanou rekultivací budou
odstraněny výrazné antropogenní tvary, dojde k optickému uzavření prostoru lomu a nenásilnému
napojení navážek na okolní terén, čímž bude prostor začleněn do krajiny.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V lokalitě posuzovaného záměru se nenachází žádné kulturní památky. Území neleží v Pražské
památkové rezervaci ani v jejím ochranném pásmu. Historicky a kulturně zajímavými místy v okolí
zájmové lokality jsou památky na bývalou těžbu v Dalejském údolí. Těžba vápence v minulosti přispěla
k objevu geologických fenoménů v údolí Dalejského potoka. Stávající ani navrhovaná těžba v lomu
Řeporyje tedy nenarušuje tuto historickou tradici území.
Přestože byly v širším okolí záměru v minulosti učiněny archeologické nálezy, v řešeném území se
nepředpokládají, neboť prostor kamenolomu je již odtěžen do značné hloubky a kulturní vrstvy se zde již
nenachází.

Vlivy na zdraví obyvatel
Hodnocení zdravotních rizik, které tvoří přílohu č. 3 oznámení, bylo zpracováno autorizovanými
osobami. Hodnocení se dělí na dvě základní části: Hodnocení zdravotních rizik chemických sloučenin a
Hodnocení zdravotních rizik hluku.
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Hladiny akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů hluku (těžební mechanizmy v důlním prostoru)
jsou ve všech referenčních bodech hluboko pod hygienickým limitem. Lze konstatovat, že tyto zdroje se
nebudou podílet na zvýšení zdravotního rizika hluku u exponované populace.
V případě hladin akustického tlaku z clonových odstřelů jsou očekávány v nejbližším chráněném
venkovním prostoru staveb hodnoty pod hygienickým limitem. Vzhledem k délce trvání impulsů a malé
četnosti těchto událostí (cca 2x za měsíc), lze konstatovat, že jejich vliv na zvýšení rizika hluku u
exponované populace nebude významný.
Rozdíl výhledového stavu s navýšením obslužné dopravy oproti stávajícímu stavu je v desetinách dB,
nejvyšší nárůst zjištěný výpočtem dosáhl hodnoty 0,8 dB. Tento rozdíl je u hluku z dopravy subjektivně
prakticky nerozlišitelný a není akusticky významný. Z hlediska kvalitativní charakterizace zdravotních
účinků hluku vycházející orientačně z prahových hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku
v denní době nebyl zjištěn rozdíl mezi stávajícím stavem a výhledovou situací při dotěžení dobývacího
prostoru a následné rekultivaci.
Na základě provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze konstatovat, že realizací záměru „Dotěžení a
rekultivace DP Řeporyje“ nedochází k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví u stávající
obytné zástavby vlivem hluku.
Lze předpokládat, že výhledu, kdy bude probíhat pouze rekultivace, bude akustická situace vždy lepší než
při uvažované kumulaci těžby a rekultivace. Ve výhledu tedy nedojde k navýšení rizika negativního
ovlivnění veřejného zdraví u stávající obytné zástavby vlivem hluku.
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik chemických škodlivin lze konstatovat, že
realizace předkládaného záměru nepředstavuje významné riziko pro lidské zdraví. Oba uvažované stavy,
tj. dotěžení dobývacího prostoru (stávající stav), resp. dotěžení a rekultivace dobývacího prostoru (výhled
2010-2012) jsou z hlediska zdravotních rizik prakticky na stejné úrovni, tj. nedojde k prokazatelným
změnám z hlediska zdravotních rizik.
Lze předpokládat, že ve výhledu (2012-2027), kdy bude probíhat pouze rekultivace, bude vliv na kvalitu
ovzduší vždy menší než při uvažované kumulaci těžby a rekultivace. Samotná rekultivace nebude
představovat zvýšení zdravotního rizika pro sledovanou populaci.

Územní plán
Z hlediska územního plánování je návrh na pokračování těžby v kamenolomu Řeporyje v souladu
s platným územním plánem hlavního města Prahy.
Vyjádření odboru výstavby Magistrátu hl. m. Prahy je přílohou č. 4 v kapitole H oznámení.
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