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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
1. Obchodní firma:     AKM Oil s.r.o. 
2. IČO :    28186915 
3. Sídlo :    Vrbenského 35, 272 01 Kladno 
4. Oprávnění zástupci oznamovatele: 

jméno, příjmení    Ing. Miloslav Matějka  
sídlo     Vrbenského 35, 272 01 Kladno 
telefon, fax:   +420 312 249666 - 7  
GSM:    +420 777 870011  
email:    akm.oil@seznam.cz 

 
Oznamovatel je investorem záměru. 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B.I. Základní údaje  
 
B.I.1. Název záměru:  
Rozšíření kapacity provozovny AKM Oil s.r.o. Roztoky u Křivoklátu  
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Jedná se o dostavbu, rozšíření skladové a manipulační kapacity a modernizaci stávající 
provozovny na zpracování odpadních ropných produktů, převážně olejů s vyšším obsahem vody, 
která je umístěna na severním okraji obce Roztoky v návaznosti na již provozované objekty 
v areálu bývalého podniku Permon I.  
Areál bývalého závodu Permon I je v současnosti v souladu s územním plánem obce Roztoky 
využíván jako výrobně-živnostenská zóna, kde jsou umístěny převážně skladově – výrobní 
objekty. Plocha této zóny je zhruba 3,3 ha a je situovaná na severním okraji katastrálního území 
Roztoky u Křivoklátu v okrese Rakovník v ohybu řeky Berounky. 
Součástí této průmyslové zóny je i předmětná provozovna společnosti AKM Oil s.r.o. Kladno, 
která je umístěna na jejím východním okraji. Hlavním výrobním programem je nakládání 
s odpadními ropnými látkami s obsahem vody, převážně regenerace znečištěných topných a 
průmyslových olejů. Regenerace odpadních olejů (zejm. odstranění vody a pevných nečistot) 
umožňuje jejich opětovné využití v průmyslové výrobě, převážně jako topného média. Část takto 
regenerovaných olejů je využita přímo v provozovně pro vytápění budov a provoz technologie. 

Princip provozované technologie spočívá v odstranění vody a pevných částic (kalů) 
z odpadních olejů gravitační sedimentací po jejich zahřátí na teplotu 50 - 60 oC.  Zahřátím dochází 
k urychlení procesu sedimentace o zhruba 20 až 30 %, u některých olejů s vyšším obsahem aditiv 
zahřátí umožní nastartování tohoto procesu. Tímto způsobem je tak možno regenerovat i odpadní 
oleje jinak dále nevyužitelné. 

Vstupním produktem výrobního procesu jsou tak nebezpečné odpady (převážně odpadní 
oleje – viz část vstupy), finálním produktem jsou regenerované topné oleje, průmyslově využitelné 
převážně jako topné médium. 

Technické řešení záměru spočívá ve vybudování vlastní kotelny na topný olej včetně 
rozvodu tepla do výrobních, obslužných a kancelářských prostor. Dále záměr představuje 
v instalaci 2 ks nadzemních stojatých válcových nádrží o objemu 50 m3 bez ohřevu a 2ks 
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nadzemních stojatých válcových nádrží o objemu 50 m3 s ohřevem, které budou usazeny na 
betonové ploše východně od provozní budovy a 2 ks ležatých válcových nádrží po 50 m3 
umístěných v záchytné vaně na manipulační ploše.   
 Současná skladové a manipulační kapacita zařízení se tak zvýší ze současných 400 t o novou 
kapacitu 300 t, tj. celkem na 700 t skladovaných olejů. Plocha pozemků areálu AKM Oil je 2848 
m2.  

Část posuzovaného záměru již byla rozpracována projektem pro stavební povolení 
(zpracovala projektová kancelář SPRINK Rakovník, Ing. Ivan Macourek) a 12.1.2011 bylo 
vydáno stavební povolení pod č.j. SO 328.3-518/2010/Če-4 . Oproti tomuto projektovému řešení 
byly investorem navrženy navíc dvě stojaté nádrže.   
Areál AKM Oil je provozován na základě podmínek integrovaného povolení č.j. 
47265/2007/KUSK OŽP a jeho změn.  
 

Cílem tohoto záměru je rozšíření kapacity stávajícího zařízení pro nakládání 
s nebezpečnými odpady (převážně odpadními oleji s vyšším obsahem vody), modernizace 
provozu (instalace kotelny pro vytápění objektu) a zejména modernizace technologie pro 
regeneraci odpadních olejů, která umožní vyšší výtěžnost, urychlí proces zpracování a umožní 
regeneraci olejů s aditivy, které jsou běžným způsobem obtížně regenerovatelné. 
Skladování olejů (vstupních surovin) probíhá na stávající betonové manipulační ploše v ležatých 
nádržích, k rozšíření skladovací kapacity slouží stojaté nádrže. Zpracování probíhá ve stávající 
technologické hale s nádržemi 4x50 m3. Maximální jmenovitá kapacita areálu je tak celkem 700 
m3 skladovaných olejů, maximální obrat areálu (tj. množství regenerovaných olejů) je 5 000 m3 
olejů ročně. Reálný obrat areálu se očekává kolem 3500 tun regenerovaných olejů za rok. 
Dopravní obsluha je z  části těžkými nákladními automobily do 30 t (převážně závoz vstupních 
surovin) a lehkými nákladními vozidly do 12 t (distribuce regenerovaných olejů).  Generelně se 
jedná o kapacitní rozšíření a modernizaci technologie stávajícího areálu (zařízení pro nakládání 
s odpady), jehož stěžejním výrobním programem je primárně skladování a regenerace odpadních 
topných a průmyslových olejů.  
 

Záměr je umístěn v souladu s územním plánem obce Roztoky v zóně určené pro výrobu, 
sklady a služby. 
 
B.I.3. Umístění záměru: 
 
Kraj:    Středočeský 
Okres:   Rakovník (kódCZ020) 
Obec:   Loděnice (Roztoky) 
Katastrální území:  Roztoky u Křivoklátu (kód 383328) 
Parc.č.:   617, 9/13 – viz část B.I a přílohová část 
 

Záměr je umístěn v současně zastavěném území obce Roztoky na pozemcích, vedených 
v katastru nemovitostí v kategorii ostatní plocha s využitím jako zastavěná a manipulační 
zpevněná plocha.  
 

Situace záměru je zřejmá z následujících obrázků a mapové dokumentace v přílohové části. 
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Obrázek 1 : Situace záměru v katastrálním území 
 

 
* hranice katastrálních území jsou vyznačeny červenofialovou čarou, pozice záměru červeně 
 
 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry  
 
Jedná se o rozšíření kapacity stávajícího zařízení pro nakládání s odpady, které je umístěn ve 

východní části skladové a výrobní zóny, situované na severním okraji obce Roztoky v prostoru 
mezi korytem řeky Berounky a železniční tratí ČD 147 Beroun Závodí-Rakovník. V tomto 
prostoru na ploše zhruba 3,3 ha byla v minulosti provozována hutní a strojírenská výroba podniku 
Permon Křivoklát. Činností tohoto podniku vznikla v tomto prostoru stará ekologické zátěž, 
zejména znečištění horninového prostředí a podzemních vod ropnými látkami, které je již 
dlouhodobě předmětem sanačních prací. Sanační práce probíhají v areálu i v současné době. Po 
konverzi těžkých výrob v podniku Permon byly objekty v areálu sanovány a rekonstruovány, a 
slouží v současné době jako provozovny pro skladovou a lehkou výrobní činnost.  

Od roku 2001 je ve východním cípu areálu Permon I firmou AKM Oil provozováno na 
základě integrovaného povolení zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, jehož nosným 
programem shromažďování, regenerace a recyklace použitých topných a průmyslových olejů.  

Takto vymezené zájmové území leží již mimo souvislou obytnou zástavbu Roztok, má však 
dopravní a technologickou návaznost na území této obce. Technologická návaznost představuje 
zejména napojení na komunikační systém obce. Pro dopravní obsluhu má stěžejní význam silnice 
II/201, která slouží pro převod převážně místních i regionálních dopravních vztahů v obcích mezi 
Rakovníkem, Kladnem a Berounem a současně i pro dopravní obsluhu obcí Roztoky a Křivoklát. 
V již provozované části zóny Permon I jsou v současné době situovány převážně výrobní a 
skladové areály v rekonstruovaných objektech (např. Dřevovýroba a truhlárna). Jiné větší 
průmyslové podniky se v obci nevyskytují s výjimkou závodu Permon s.r.o. (dříve Permon II, 
v současnosti výroba pneumatického nářadí) na návrší jižně od obce a skladového areálu 
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v prostoru železniční zastávky. Činnost srovnatelná s posuzovaným záměrem není v dosahu jeho 
vlivů provozována, lze proto vyloučit kumulaci vlivů s jinými záměry či již provozovanými 
aktivitami. Určitou významnost lze přisoudit pouze kumulaci dopravní zátěže se stávajícími 
aktivitami v zóně Permon I, intenzity dopravy jsou však poměrně velmi nízké. Rovněž výstupy do 
prostředí (ovzduší, odpadní voda, akustická zátěž) jsou v souvislosti s posuzovaným záměrem 
s nižší mírou významnosti v kvalitativním i kvantitativním měřítku. 

 
Širší zájmové území má především rekreační funkce, které vyplývají především se situace 

v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, které je biosférickou rezervací UNESCO s unikátně 
zachovalými přírodními společenstvy v zaříznutém údolí málo narušeného toku Berounky a 
Rakovnického potoka. Zájmy ochrany přírody jsou proto v daném území prioritní. 

Posuzovaný záměr leží v blízkosti významného vodního toku Berounka v jeho záplavovém 
území Q100, územím probíhá i z části zatrubněný náhon a na protějším svahu údolí se nachází 
zvláště chráněné území přírody – evropsky významná (NATURA 2000) botanická lokalita EVL 
„Na Babě“. 

 
Generelně lze samotnou skladovou a zpracovatelskou činnost v areálu označit jako 

nerušivou s minimálními výstupy do prostředí. Skladování vstupních surovin (odpadních olejů) 
probíhá v betonové záchytné vaně na manipulační ploše před technologickou halou, skladování 
regenerovaných olejů v expediční nádrži. Zpracovatelská technologie je umístěna v akusticky a 
stavebně izolovaném prostoru v stávající hale. Vytápění je zajištěno kotelnou se dvěma kotli na 
lehký topný olej 2x46 kW. Nejvýznamnější vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou tak 
spojeny s obslužnou dopravou, tj. zvýšením intenzity dopravního proudu na komunikacích 
využívaných pro dopravní obsluhu a pohybem automobilů na vnitroareálových komunikacích a 
manipulačních plochách. Dopravní zátěž v souvislosti s hodnoceným záměrem je však velmi 
nízká (v jednotkách těžkých nákladních vozidel za provozní dobu).  

 
Orientační bilance využití ploch dotčených pozemků firmy AKM Oil v k.ú. Roztoky u 

Křivoklátu je uvedena v následující tabulce, kde je uvedena cílová bilance v členění zastavěné 
plochy (tj. technologická hala haly a navazující objekty), ostatní plochy (tj. komunikace, 
manipulační plochy, parkoviště, chodníky, jiné zpevněné plochy) a plochy nezpevněné (zeleň 
apod.).  
 
Tabulka 1: Orientační bilance využití ploch v m2 - cílový stav  
 

Areál AKM Oil zastavěné 
stavbami 

ostatní zpevněné volná plocha 
nebo zeleň 

Celkem 

Výměra 332 (11,6%) 1850 (65,0%) 667 (23,4%) 2849 (100%) 
 

Posuzovaný areál AKM Oil je umístěn v průmyslové a skladové zóně a není v přímém 
kontaktu s obytnou zástavbou. V jeho okolí jsou pouze objekty průmyslové - skladového 
charakteru, komunikace, železniční trať a vodní tok. Nejbližší obytnou zástavbu tvoří převážně 
rekonstruované bytové domy, rekreační zařízení (hotel) a nízkopodlažní bytové domy podél 
příjezdové komunikace do areálu.  Situaci ilustruje obrázek: 
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Obrázek 2: Situace záměru území  
 

 
 
Obrázek 3: Situace záměru území – ortofoto s vyznačením katastrální mapy 
 

 
 

1. 

2 
3 

provozovna 
AKM Oil 

Provozovna 
AKM Oil 

Přírodní 
rezervace 
Na Babě 

Areál PERMON I 
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Jedná se o samostatný areál napojený na stávající dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě 
ve skladově-obchodní zóně na severu k.ú. Roztoky u Křivoklátu. Ze všech základních aspektů 
vstupů (nároky na půdu, vodu a energie) i z hlediska výstupů (vlivů na ovzduší, akustických vlivů 
a produkci odpadů) je provedené hodnocení v tomto oznámení pojato jako souhrnné, kumulativní 
působení celé investice při zohlednění stávající zátěže území. Zohledněna byla i kumulace vlivů se 
stávajícím provozem již realizovaných výrobních a skladových aktivit v zóně, zejména pokud se 
týká dopravní obslužnosti a s ní spojených vlivů. Vyhodnoceny jsou i potenciální vlivy při 
nestandardních provozních a havarijních stavech, zejména jejich důsledky na vodní tok Berounka 
a přírodně cenné plochy.  Stavba je v souladu se schváleným územním plánem obce Roztoky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr nevýrobní s minimálními výstupy do prostředí a 
s poměrně malými nároky na zdroje, a rovněž stávající objekty v zóně mají většinově 
živnostenský a skladový charakter, nelze předpokládat významnou kumulaci synergických účinků 
vlivů. Z pohledu zatěžování předmětného území jsou prioritní především vlivy provozu na blízké 
železnici, určitou roli hraje i komplikovaná dopravní síť a sanovaná ekologická zátěž v areálu 
Permon I. U všech stávajících provozů lze v souvislosti s posuzovaným záměrem hodnotit 
kumulaci dopravní obslužnosti zóny a nárůst intenzit dopravy na komunikacích využívaných pro 
dopravní obsluhu, zejména pokud se týká průjezdu obcí Roztoky a Křivoklát. V ostatním 
z hlediska kvality i kvantity vlivů má posuzovaný záměr oproti stávajícím provozům jiné 
spektrum potenciálních vlivů (zejména riziko vzniku havarijních situací) a hodnotit kumulaci 
vlivů je proto neúčelné.  

 Z kvalitativního i kvantitativního hlediska se však ve srovnání se stávajícími zdroji v území 
jedná o komparativně méně významné zdroje s nízkou produkcí, jak je popsáno v následujících 
kapitolách. Komparativně nejvýznamnější je proto vliv na přírodní ekosystémy včetně chráněných 
částí přírody a vliv na vodní tok včetně jho ekosystému. 
 
 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí. 
 
K rozšíření kapacity provozovny v dané lokalitě vedly investora zejména tyto důvody: 
• situace areálu ve  skladové a výrobní zóně, avšak pro provoz komunikačně dostupného, s 

možností napojení na zdroje energií a na stávající místní i regionální dopravní infrastrukturu  
• lokalizace areálu v souladu s  územně plánovací dokumentací v zóně určené k rozvoji 

nerušivých komerčně-skladových aktivit mimo stávající obytnou zástavbu s předpokladem 
minimálního ovlivnění prostředí vlivem výstavby i provozu 

• nutnost modernizace stávající technologie na skladování a zpracování odpadních olejů, 
možnost regenerace olejů s aditivy, snížení rizik vzniku havárie, modernizace provozu a 
zlepšení pracovního prostředí 

• požadavek konsolidace stávajících kapacitních a dispozičních  možností pozemků v  zóně 
s maximálním možným stupněm využití jejich plochy při respektování regulativů územního 
plánu, charakteru území a zásad bezpečnosti provozu 

 
Posuzované území se nachází ve východní části výrobně skladové  zóny Permon I  na 

severním až severovýchodním okraji  katastrálního území obce Roztoky u Křivoklátu a je 
vymezeno: 
Ø na jihu – tělesem železniční trati, devastovaný objekt závodu Permon a porosty v údolní nivě 
Ø na severu – korytem řeky Berounky, objekty výrobní zóny 
Ø na západě – železniční tratí a objekty bývalého závodu Permon I 
Ø na východě – korytem řeky Berounky s částí břehových porostů   
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Pozice areálu v širších i užších vztazích je zřejmá z předchozích obrázků a z mapové části.  
 

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu AKM Oil v části výrobní zóny 
Permon I v návaznosti na stávající infrastrukturu zóny a stávající provozovnu, byla od počátku 
záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná územní 
varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením. Posuzování jiných variant 
umístění není proto nutné ani účelné. 

S ohledem na charakter posuzované výstavby (zařízení pro regeneraci odpadních olejů), 
dosažený stupeň  poznání v této oblasti a  know-how v oblasti využívání tohoto druhu odpadů, je 
navržena a řešena, a tudíž i posuzována jediná optimální technologická varianta i varianta 
logistického zabezpečení včetně systému dopravy, expedice a skladování  
 
 
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 

Posuzovaný areál AKM Oil se nachází ve výrobně – skladové (živnostenské) zóně situované 
na severovýchodním okraji obce Roztoky v katastrálním území Roztoky u Křivoklátu. Pozemky 
provozovny AKM Oil se rozkládají na východním okraji zóny, a byly v minulosti využívány jako 
výrobní v rámci bývalé hutní a strojírenské výroby podniku Permon Křivoklát.  Areál je situován 
v prostoru mezi tělesem železnice a korytem řeky Berounky.  

Území provozovny AKM Oil má obdélníkový tvar a nachází se na dvou pozemcích 
vymezených převážně vnitroreálovými komunikacemi, na severovýchodě je vymezuje koryto řeky 
Berounky, zbylé okolí tvoří průmyslové objekty bývalého závodu Permon I. Povrch areálu je 
převážně rovinného charakteru a je v současnosti z větší části zpevněn betonovými a panelovými 
komunikacemi a manipulačními plochami a nenacházejí se na něm žádné stavby či jiné objekty, 
které by bylo nutné odstraňovat. Plocha určená k výstavbě svislých nádrží je rovněž prostá 
vzrostlé zeleně – nenachází se zde žádné dřeviny ani vzrostlé stromy. Plochy zeleně se nachází na 
svahu koryta Berounky.   

Pozemky areálu (celkem 2) jsou současně vedeny v katastru nemovitostí na LV 1116 
v katastrálním území Roztoky u Křivoklátu jako ostatní plocha s využitím jako zastavěná plocha a 
nádvoří. Na pozemcích se nachází betonová jednopodlažní hala, kterou lze členit na 
technologickou část, administrativní část a laboratoř a prostor dílen, adoptovaný na kotelnu. 
Východně od haly je manipulační plocha a betonová plocha se záchytnou vanou s vodorovnými 
nádržemi (viz obrázek). Ve východní části areálu budou umístěny svislé nádrže. 

Celá tato zóna je dopravně obsluhována samostatnou příjezdovou komunikací (místní 
komunikace) napojenou na silnici II/201. Silnice II/201 je páteřní komunikací umožňující 
napojení obce Roztoky na regionální dopravní infrastrukturu do směru Beroun, Rakovník a 
Kladno. Popsané dopravní spojení bude využívat i posuzovaný záměr. 

Areál AKM Oil se nachází na pozemcích, které jsou schváleným územním plánem určeny 
pro funkční využití jako „výroba, sklady a služby“. Plánovaná výstavba je tedy svým charakterem 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (viz příloha H1). 

 
Záměrem investora je rozšířit kapacitu zařízení pro shromažďování a regeneraci odpadních 

olejů tak, aby bylo možno modernizovat technologický postup a optimalizovat materiálový a 
technologický tok při zpracování odpadních olejů a zvýšení bezpečnosti provozu a snížení rizik 
vzniku nestandardních provozních stavů či havárie. Ze tímto účelem je provozovna rozšířena o 
systém vytápění kotli na topný olej a kapacitně rozšířena o dvouplášťové stojaté nádrže se 
signalizací proti přeplnění. 
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 Stěžejními stavebními objekty provozovny je technologická hala, ve které jsou umístěny 
čtyři 50 m3 nádrže a technologie na čerpání a zpracování odpadních olejů. Na technologickou část 
haly navazuje na západě administrativní část s laboratoří a kotelna pro vytápění objetu. Před halou 
je zastřešená manipulační plocha a úložiště vodorovných nádrží (viz obrázek), na východní straně 
jsou 4 stojaté  50 m3 nádrže, z toho 2 s ohřevem. 

 
Situaci areálu schematicky ukazuje následující obrázek: 

Obrázek 4: Blokové schéma provozu AKM oil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hala nádrží 4 x 50 m3 , stávající 
2. Kotelna a technické zázemí , rozšíření 
3. Kancelář a laboratoř a strojovna  
4. Manipulační plocha zastřešená, vytvořená jako záchytná vana s objemem 200 m3  
 
 
6.1. Stavebně - technické řešení 

 
Pro optimalizaci logistických a výrobních procesů s jednoznačným materiálovým tokem, tj. 

dovozem, shromažďováním, manipulací, zpracováním a expedicí odpadních olejů je koncipováno 
využití jednotlivých ploch areálu. Je řešena úprava systému dopravní obsluhy a expedice včetně 
zajištění parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky areálu. Je určena plocha pro výstavbu 
nových kapacit s jasně vymezenými skladovými a expedičními prostory s cílem optimalizovat 
logistickou část – tj. výrobní procesy regenerace odpadních olejů s urychlením expedice 
výsledného produktu.  

 
Hala nádrží (technologická).  Výše uvedené celky jsou umístěny v jedné budově, která 

tvoří účelovou stavbu olejového hospodářství. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu, rozdělenou 
na Halu nádrží o rozměrech 10 x 25 m, strojovnu čerpadel a místnost obsluhy. Do provozu byla 
uvedena v roce 1980 v roce 1991 byla provedena revize vodohospodářského zabezpečení objektu, 
na základě které je objekt schválen k provozování jako sklad LTO.  

 

 
 
 

1. Hala nádrží 4 x 50 m3  
a technologie 

2. Kotelna a 
tech.zázemí 

3.Kancelář a 
laboratoř 

4. Nádrže 4x50 m3 

4.1. Nádrž 
BENCALOR 25 

4.2 nádrž 
převozní 

4.3 nádrže 5x20 m3 4.4 Nádrže 2x 50 m3 
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Výrobní technologie je umístěna v prostoře o rozměrech cca 10 x 25 m a výšce cca 10 m, 
kde jsou na betonových podkladech umístěny 4 nadzemní nádrže o nominálním objemu 4x 50 m3, 
určených pro skladování ropných látek (lehkého topného oleje). Tomuto účelu odpovídá i 
stavebně - technické uspořádání haly. Podlaha je pod úrovní vnějšího terénu  cca 1 m pod úrovní 
vstupních dveří. Konstrukčně je podlažní prostor řešen jako záchytná nepropustná vana  o objemu 
cca 250 m3,  tedy více než 100% nominální skladovací kapacity. Obchůzné prostory ve výšce 
vstupních dveří jsou tvořeny ocelovými rošty po celé ploše haly. Střecha je rovná zhotovená 
z ocelových nosníků, na kterých jsou umístěny střešní prefabrikáty. V roce 2001 proběhla 
rekonstrukce střešní krytiny typu IPA. Vstupy do místnosti jsou ocelovými dveřmi 90x197 z 
prostoru obsluhy a ocelovými dvoukřídlými dveřmi 150x197 uprostřed čelní strany budovy 
z prostoru komunikace a manipulační plochy. V protilehlé stěně jsou zabudována velkoplošná 
okna s možností ventilace.   Potrubní rozvody jsou nadzemní, vizuálně kontrolovatelné a přístupné 
z obchůzných prostorů, jsou vedeny ze strojovny čerpadel. Armatury a ovládací prvky jsou 
osazeny ventily se servopohonem a doplněny jsou ručními uzavíracími ventily. Uspořádání 
potrubních cest umožňuje plnění a vyprazdňování jednotlivých nádrží i přesun hmoty mezi 
jednotlivými nádržemi.  Nádrže jsou vybaveny akustickou a bezpečnostní signalizací minima a 
maxima naplnění a automatickou ochranou před přeplněním nádrží. Přístup k dómu nádrže je po 
ocelových žebřících s patřičnou ochranou proti pádu. Měření uloženého objemu se provádí 
měrnou tyčí a pomocí litrovacích tabulek. Nádrže jsou propojeny armaturním systémem, který 
umožňuje operativní přečerpávání zpracovávaných surovin mezi jednotlivými nádržemi a dále 
výdej nebo příjem z manipulačních nádrží nebo z dopravních prostředků (automobilních cisteren 
nebo z malých obalů do 1 m3). Čerpadla v tomto systému dávají nominální čerpací kapacitu o 
výkonu 300-500 l/min (v závislosti na druhu čerpané kapaliny). Na armaturní systém je napojena 
technologická část pro přepracování a výrobu obchodního produktu, která je tvořená  filtračním a 
odstřeďovacím zařízením. 

 
 Strojovna čerpadel.  Místnost o rozměrech  8x4 m a výšce 5 m s podlahou zapuštěnou cca 

0,5 m pod úroveň  chodby ze které je do místnosti jediný vstup ocelovými dveřmi 90x197. Tímto 
řešením je zabezpečena záchytná vana o objemu 12 m3 což umožňuje záchyt kapaliny ze všech 
přivedených potrubních rozvodů a umístěných armaturních a ovládacích prvků. Čerpací technika 
je tvořena dvěma bloky čerpadel o dvou čerpacích jednotkách pro stáčení cisteren a výtlak do 
nádrží a pro manipulaci se zásobami mezi nádržemi.  

 
Kancelářské, technické a sociální prostory. Jsou součástí hlavní stavby a tvoří je 1 

místnost obsluhy pro kancelářskou činnost a pro uložení osobních věcí a dále chodba, kde je 
umístěn hlavní rozvaděč elektrického proudu s hlavním vypínačem. Technická místnost slouží pro 
technické zázemí a pro archív vzorků vstupních surovin a výrobků. Laboratoř je vybavena 
základními přístroji pro zjištění základních ukazatelů vstupních a výstupních látek.  

 
Kotelna je vestavěna do prostor stávající dílny. Bude se jednat o dva kotle VIADRUS o 

instalovaném výkonu 2x 46=90 kW. Palivo – lehký topný olej, je přiváděno ze dvou nádrží 1 m3 
umístěných v prostorách technologie. 

 
Manipulační plocha ve výměře 21x18,85 m je zpevněná, s nepropustným povrchem a se 

svodem povrchových vod přes lapolový a jímkový systém. Je zastřešena přístřeškem z lehké 
ocelové konstrukce kryté laminátem a svodem dešťových vod mimo plochu. Svým provedením a 
výškou umožňuje manipulaci s cisternovou a manipulační technikou i za relativně nepříznivého 
počasí. Současně zastíněním před přímými slunečními paprsky se  snižuje přirozený úbytek 
odpařováním. Manipulační plocha je určena pro stáčení surovin a výrobků a je doplněna mobilní 
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nádržovou kapacitou o objemu 100 m3, určenou pro manipulaci s jednotlivými druhy olejů, 
umístěnou do ocelových nepropustných van o kapacitě 100 % nominální kapacity nádrží.  

 
Stojaté nádrže jsou umístěny na pozemku ve východním sousedství haly a manipulační 

plochy. Jedná se o 4 dvouplášťové izolované 50 m3 nádrže, které budou sloužit ke skladování 
hořlavin IV. třídy nebezpečnosti. Nádrže jsou uloženy na betonových základových deskách se 
štěrkopískovým podsypem. 
 
6.2. Technologické řešení a výrobní postupy 
 

Technologie zpracování odpadních olejů je na bázi tzv. nízkoteplotní rafinace (do 50°C). 
Vzhledem k použitým výchozím surovinám, které jsou hořlavinami III. a IV. třídy, nejsou  těkavé 
nebo s vyšší mírou odpornosti jsou emise do ovzduší z výroby neměřitelné. Odpady po zpracování 
jsou soustřeďovány do zabezpečených nádob a odsunovány specializovanou firmou k finálnímu 
zneškodnění (kaly z filtrace a odstředění, použité filtry a náplně, kaly, emulze apod.). Vstupy do 
technologického procesu zpracování a výroby jsou : 
 
• Odpadní oleje vhodné pro recyklaci metodou nízkoteplotní rafinace. Jedná se o hořlaviny III. a 

IV. třídy  nebezpečnosti. Převažující minerální oleje jsou směsí převážně alifatických a 
aromatických uhlovodíků a hustotou 850-930 kg/m3  a počtem atomů uhlíku C16-C40. Za 
běžných teplot jsou kapalné s viskozitní třídou ISO 10 – ISO 80.  Patří mezi zdravotně i 
ekologicky závadné látky. 

• Přísady pro úpravu kvalitativních vlastností obchodního produktu dle požadavků norem a 
konečného spotřebitele. Jsou to aditivační přísady a lehčí ropné frakce přidávané k dosažení 
vlastností v souladu s normou  

• Elektrická energie pro pohon čerpací techniky  
 
        Do procesu jsou přijímány pouze odpadní oleje schválené provozním řádem a integrovaným 
povolením.  Nesmí být převzat odpadový olej s obsahem PCB nebo chlorované oleje. Dodavatel je 
povinen analýzou doložit  obsah PCB, celkového chlóru, obsah vody a mechanických nečistot.   
Pro účely kontrolního zjištění uvedených ukazatelů odebere obsluha vzorek a namátkou provede 
v laboratoři kontrolní rozbor. Mimo uvedené ukazatele obsluha zjistí kinematickou viskozitu při 
40°C, hustotu při 20°C, bod vzplanutí a celkové vizuální posouzení odpadového oleje. Výsledek 
musí být zaznamenán v evidenci přijímaných odpadů a vzorek se ukládá na dobu minimálně 3 
měsíců v archivu vzorků. 

Metoda zpracování odpadních olejů vychází ze zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění, který ukládá zabezpečit sběr odpadových olejů, u kterých  kvalita dává předpoklad pro další 
využití.  Odpadové oleje jsou dle tohoto kritéria odebírány u původců odpadu a to odděleně, aby 
nedocházelo k jejich smíchání a tedy nevratnému znehodnocení. Metoda zpracování odpadových 
olejů je zvolena na základě laboratorního rozboru a deklarace kvality (bezpečnostní list oleje) 
původcem odpadu. Odděleně probíhá proces shromažďování podle druhů a proces sedimentace. 
Podle kvality následuje filtrace a následně úprava základních parametrů pomocí přísadových 
surovin pro  zatřídění do jednotlivých druhů základových olejů. Výslednou surovinou je 
základový olej pro výrobu obchodních produktů-tzv. recyklát v druzích dle viskozitní třídy, bodu 
vzplanutí, bodu tuhnutí a barvy. Odpad ze zpracování odpadů (tzv. nezpracovatelný odpad) je 
ukládán odděleně a je zneškodňován smluvně zajištěnou oprávněnou osobou. 

Provozně technologický postup. Základní rozlišení před příjmem suroviny nebo 
opotřebených olejů dochází v období sjednání kontraktu, vzhled a vizuální vlastnosti olejů a 
surovin je posouzen před plněním přepravních prostředků u dodavatele.  Před stočením se u 
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suroviny pro výrobu  znovu posoudí kvalita a vlastnosti na základě odebraného vzorku. Podle 
výsledku se ukládají do určených nádrží. V prostoru stáčení z automobilních nebo železničních 
cisteren provádí obsluha vizuální kontrolu kvality a množství stáčené kapaliny a dohled nad 
stáčením dle závazného postupu.  

K technologii zpracování odpadových olejů jsou vyčleněny nádrže pro: 

a) sedimentační proces olejů 
b) přípravu a filtraci olejů 
c) uložení základových olejů a přísadových surovin 
d) vyskladnění obchodního produktu (expediční nádrž) 
 
Armaturní a ovládací prvky umožňují pohyb zásob mezi jednotlivými nádržemi pomocí 

centrální čerpací skupiny. Pro uložení aditiv a přísad jsou v prostoru haly umístěny  kontejnery 
1000 l  a sudy 200 l o celkovém objemu 5 m3. Pro uložení sedimentů a kalů z  procesu 
přepracování úprav jsou určeny kontejnery 1000 l o celkovém objemu 10 m3. Základní filtrace 
probíhá již při stáčení přivezených olejů pomocí filtrů  předřazených  stáčecím čerpadlům  ( 
základ  do 30 μm). 

Proces sedimentace.  Po naplnění odpadními oleji dle druhů se  provede ustálení po dobu 
min 24 hodin. Po uvedenou dobu neprobíhá plnění nebo pohyb zásobami v nádrži. Po ustálení se 
provede  odběr vzorků z minimálně 3 vrstev (u dna, uprostřed naplněného objemu a z hladiny). 
Výsledek rozboru vzorku na obsah mechanických nečistot a obsah vody a základní měření 
viskozity je určující pro další proces zpracování.  Ze sedimentační nádrže se pomocí odkalovacího 
potrubí odčerpá sediment do připravených kontejnerů. Tato hmota se dále ustaluje v plastových 
průhledných nádobách. Po ustálení se provede posouzení využitelnosti a případně se připraví 
k odvozu do smluvně zabezpečené spalovny nebo další oprávněné osobě.  

 
Proces filtrace se provádí přečerpáváním mezi nádržemi, pomocí odstředivky a mobilního 

čerpadla s předřazenou filtrační jednotkou. Dle výsledku tohoto procesu se rozhodne o opakování 
nebo se upravený olej zařadí mezi základové oleje.      

Výrobní proces přepracování není kontinuální a dle požadavku trhu se provádí výroba 
max. 3 druhů obchodních produktů. Příprava a výroba se provádí dle podnikových norem, k nim 
příslušných receptur a výrobky musí svými vlastnostmi odpovídat certifikátu vydanému VÚPM 
Praha. Z uvedených důvodů je pro každou vyrobenou šarži uchováván vzorek v archivu vzorků 
minimálně po dobu prokazatelné spotřeby u zákazníka, nejdéle však 6 měsíců. 

 
V následujícím obrázku je tematicky znázorněn technologický postup výroby: 
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Obrázek 5: Blokové schéma výrobního postupu zpracování 
odpadních olejů  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: LR = laboratorní rozbor 
 
 

Odpad vyprodukovaný při provozu zařízení je zneškodňován firmami, které mají k této 
činnosti příslušná oprávnění. Před odvozem k finálnímu zneškodnění jsou odpady shromažďovány 
v ocelových nádržích a plastových kontejnerech označených podle druhů (viz část odpady).   

 
6.3. Kapacitní údaje  

Následující tabulka uvádí základní kapacitní údaje v areálu AKM Oil – celkovou skladovací 
kapacitu olejů. 
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LR 
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Tabulka 2: Skladová kapacita nádrží 
 
Objekt Skladované (uložené)  množství 
Technologická (výrobní) hala 4 x 50= 200 m3 (180 t) 
Manipulační plocha (ležaté nádrže) 9 nádrží celkem 300 m3 (270 t) 
Nové stojaté nádrže 4 x 50= 200 m3 (180 t) 

 
Při výrobní a skladovací činnosti nevznikají další nároky na materiál, média či další látky či 

přípravky. Nárokovány jsou pouze běžná média – elektřina a voda (viz dále). Z chemických látek 
a přípravků lze předpokládat používání aditiv a přísad do výsledného produktu v množství do 600 
t/rok.  

Nominální kapacita zpracování odpadových olejů je 10-15 tun denně, skutečně dosahovaná 
činí 80%. Předpokládaná roční produkce je při 250 pracovních dnech 2500 - 3500 t/rok. Metoda 
zpracování je nízkoteplotní rafinace, založená na odstředění a filtraci vstupních odpadových olejů. 
Na výstupu jsou základové oleje, které slouží pro výrobu obchodního produktu dle podnikových 
norem a dle ČSN 65 6691, vydané ČNI jako Česká technická norma ICS 75 080. 
  
6.4. Organizace provozu 

Z hlediska fondu pracovní doby je uvažován dvousměnný provoz (v noci pouze  ostraha)  
zhruba 250-260 pracovních dní v roce. Počet zaměstnanců je 5 v členění 2 THP administrativa 
(vedoucí, evidence, laboratoř) a 3D (skladoví manipulanti a obsluha technologie). 

 
6.5. Úroveň technického řešení 

Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných předpisů, zejm. 
úplného znění stavebního zákona a vyhlášek k jeho provedení ve vztahu k ochraně ŽP  a s 
obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti 
ochrany ŽP. U stavebních objektů je kladen důraz na tepelné a hlukové izolace, a tím i úspory 
energií a maximální neprůzvučnost pláště. Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace 
nebo takové, jejichž případná likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání (nebezpečné 
odpady - např. stavební materiály a izolace s obsahem azbestu). 

V technologickém řešení byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do 
prostředí. Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody. Odpady ze 
skladové a výrobní činnosti budou minimalizovány technologickými postupy a nebezpečné 
odpady budou zneškodňovány pouze v k tomu určených zařízeních k tomu oprávněnými osobami. 
Produkce nebezpečných odpadů je rovněž minimalizována, odpady jsou odděleně shromažďovány 
dle druhů a jsou učiněna opatření proti jejich úniku do prostředí. Vytápění je řešeno kotli na LTO 
(malý zdroj) a v halách nejsou umístěny žádné technologické zdroje znečišťování ovzduší. 
Technologie z vyšší hlukovou zátěží rovněž nebudou instalovány, technologické celky (čerpadla 
apod.) jsou umístěny v akusticky izolovaném prostředí haly. Produkce odpadních vod je omezena 
pouze na vody splaškové a technologické odpadní vody areál nebude produkovat. Výstupy do 
prostředí jsou tak eliminovány nebo minimalizovány. Posuzované zařízení je primárně určeno 
k regeneraci odpadních topných a průmyslových olejů, tedy k předcházení a snižování množství 
nebezpečných odpadů. V koncepci technického ani technologického řešení nebyly shledány 
postupy, neodpovídající současnému stavu technického pokroku.  
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 Předpokládané zahájení záměru  2011 
 Předpokládané ukončení záměru  2012 
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
  

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají pouze územně 
samosprávného celku obce Roztoky, okres Rakovník,  kraj Středočeský. Místně příslušným 
stavebním úřadem je Úřad městyse Křivoklát. 
 
B. I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona 
č.100/2001 Sb. 
 

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.v platném znění zařadit do 
příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízení) a to do bodu 10.1. Zařízení ke 
skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů, zařízení k fyzikálně-chemické 
úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů – sloupec B – záměry 
v kompetenci posuzování orgány kraje. 
 
I.10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat   

Nejbližším navazujícím rozhodnutím ve smyslu stavebního zákona  bude vydání územního 
rozhodnutí, resp. stavebního povolení, které náleží do kompetence Úřadu městyse Křivoklát.  
V tomto rozhodnutí budou zohledněny závěry stanoviska úřadu příslušného k posuzování vlivů 
č.100/2001 Sb. v platném znění, jímž je Krajský úřad středočeského kraje – odbor životního 
prostředí a zemědělství. 

V rámci územního řízení a ÚR budou specifikována a vydávána  další potřebná rozhodnutí, 
souhlasy a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy měst a obcí a dále dotčených organizací – 
právnických a fyzických osob (např. správci sítí) vyplývající ze stavebního zákona a dalších 
složkových zákonů. Jedná se zejména o vyjádření orgánu ochrany přírody – Správa CHKO 
Křivoklátsko (umístění v CHKO), vyjádření správce povodí (umístění v inundaci Q100).  

Dále je nutno projednat změnu již vydaného integrovaného povolení s ohledem na nové 
kapacity zařízení (OŽP KÚ Středočeského kraje)   
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B. II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. PŮDA 
 
Zábor zemědělské půdy. Realizace posuzovaného záměru rozšíření skladovací kapacity 
provozovny AKM Oil bude probíhat na pozemcích katastrálního území Roztoky u Křivoklátu, 
obec Roztoky, okres Rakovník. V následující tabulce jsou uvedeny pozemky v celém  areálu dle 
výpisu z katastru nemovitostí, snímek zemkové mapy je pro orientaci zařazen v přílohové části.  
  
Tabulka  3 : Seznam pozemků v areálu AKM Oil 
 

parc.č. výměra  m2 druh ZPF BPEJ 
9/13 2516 zastavěná plocha ne - - - 
617 332 ostatní plocha ne - - - 

celk. m2 2 848   - -  
 

Záměr se v případě uvažovaných nových objektů dotýká pozemků parc.č. 9/13 resp. 617, 
které jsou vedeny v katastru nemovitostí na LV 1116 v kategorii zastavěná plocha a nádvoří resp. 
ostatní plocha a nejsou tedy součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). V souvislosti 
s rozšířením kapacity posuzovaného areálu tedy nebude dotčen zemědělský půdní fond.  
 
Lesní půdy a pozemky . Posuzovaným záměrem rozšíření skladovací kapacity provozovny AKM 
Oil  nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu §3 zák.č. 
289/1995 Sb. v platném znění, ani nebude dotčeno 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) 
ochranné pásmo lesa. 
 
Chráněná území a ochranná pásma 
 
Chráněná území přírody. Ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění jsou vymezeny některé základní pojmy a to především územní systém ekologické 
stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící 
živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, chráněné krajinné 
oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky).  

Posuzovaný záměr je realizován ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) přírody ve smyslu 
ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Jedná se o chráněnou krajinnou oblast (CHKO)  
Křivoklátsko (biosférická rezervace UNESCO) , a to v její IV. zóně v zastavěném území obce 
Roztoky.  

Na území CHKO jsou vyhlášena i maloplošná chráněná území v údolí Berounky, z nichž 
nejbližší je přírodní rezervace (PR) Na Babě (vzdálená cca 70 m na protějším břehu Berounky), 
PR U Eremita (1 km proti proudu Berounky) a PR Stříbrný luh (1 km po proudu Berounky). 
Předmětem ochrany přírodní rezervace Na Babě (23,95 ha, vyhlášena v.r.1984) jsou zejména 
skalní výstupy, suťová pole a zakrslé habrové doubravy a klimaxové stepi s výskytem vzácné 
flóry (mj. koniklec luční, kavyl Ivanův) a fauny (zejm. entomofauny). V přírodní rezervaci 
Stříbrný luh (106,59 ha, 1984) jsou zachovány ojedinělé biotopy typické pro Křivoklátsko od 
lesostepí až po bučiny podhorského typu s výskytem vzácných druhů flóry (tis červený, třemdava 
bílá, zimostrázek alpský, lilie zlatohlavá aj.). Přírodní rezervace U Eremita (7,8 ha, 1984) je jedna 
z nejvýznamnějších lokalit výskytu vzácného tisu červeného (evidováni kolem 1000 jedinců).  

 Uvedená ZCHÚ jsou začleněná do soustavy evropsky významných lokalit systému 
NATURA 2000. Jedná se o vyhlášenou ptačí oblast Křivoklátsko, a evropsky významné lokality 
(EVL) Na Babě a Stříbrný luh. Vyjádření přeslušného orgánu ochrany přírody (OŽP KUSK, 
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správa CHKO Křivoklátsko) k možnosti ovlivnění těchto lokalit záměrem je zařazeno v přílohové 
části H2. Některé  tyto objekty (zejména PR Na Babě a PR Stříbrný luh) jsou vůči posuzované 
aktivitě v takové pozici, že nelze zcela vyloučit jejich ovlivnění, zejména při vzniku havarijní 
situace. Situace chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze č.1 v mapové části 
dokumentace. Z pohledu zákona 100/2001 Sb. jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v části 
C I a CII v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna.  

Území typu přírodního parku ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb. se v dosahu 
vlivů záměru nevyskytuje. 

Chráněná území ložisek nerostných surovin. Chráněná území dále vymezuje zákon č. 
44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon). Jedná se o chráněná ložisková území 
(CHLÚ) a dobývací prostory (DP). V dosahu vlivů hodnoceného záměru se objekty tohoto typu 
nevyskytují. Nejsoui zde ani pozůstatky hornické činnosti (poddolovaná území, stará důlní díla, 
odvaly apod.).  

Vodohospodářská chráněná území. Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vymezuje v §18 
pojem chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v §66 pojem záplavová území. 
Posuzované území není součástí CHOPAV, ale nachází se v záplavovém území – inundaci Q100 
Berounky. Vyhláška Mze č.470/2001 Sb. stanovuje seznam významných vodních toků, mezi které 
je vodní tok Berounka, v jehož dílčím povodí se záměr nachází, zařazen pod č.262 v dílčím 
povodí 1-10-04-002. Pozice hodnoceného areálu vůči těmto objektům je znázorněna na výřezu z 
vodohospodářské mapy v části C tohoto oznámení. 

Chráněná území s významem pro obranu státu. Záměr se nedotýká vojenských újezdů 
ani jiných chráněných území s významem pro obranu státu. 
 
Ochranná pásma (OP) 
 Zákon č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vymezuje ochranná pásma energetických 
zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná zařízení, zařízení na výrobu tepla a rozvody tepelné 
energie a plynárenská zařízení a rozvody. Záměr rozšíření skladovacích kapacit AKM Oil KZ17 
nekoliduje s ochrannými pásmy nadzemních elektrických vedení připojuje se na stávající vedení 
v areálu Permon I.  Záměr se napojí samostatnými přípojkami na stávající rozvody. Předmětné 
pozemky areálu AKM Oil svou jižní částí zasahují  do ochranného pásma dráhy ČD 174 
(zák.č.266/1994 Sb. o drahách). Ochranná pásma telekomunikačních vedení (zák.č.151/2000 o 
telekomunikacích) nejsou se záměrem v kolizi. 
 Záměr se nenachází v ochranném pásmu pozemních komunikací ze silničního zákona 
(zák.č.13/1997 Sb.) a napojuje se na vnitroareálové komunikace v zóně Permon I a stávající 
infrastrukturu – místní komunikaci. Tyto komunikace nebudou stavebně dotčeny.  
 Areál se nedotýká ochranných pásem kulturních památek (zák.č. 20/1987 o státní 
památkové péči).  
 Nejsou dotčena ochranná pásma lázní a přírodních léčivých zdrojů (zák.č. 164/2001 Sb. - 
lázeňský zákon), stejně jako ochranná pásma vodních zdrojů dle vodního zákona. Vodní zdroje 
v oblasti Nučic (v prostoru bývalých dolů) včetně jejich OP je mimo dosah záměru (viz část.C). 
 Záměr se nenachází v žádných ochranných pásmech technických zařízení (vojenská letiště, 
vojenská telekomunikační či jiná zařízení, vojenské újezdy či zařízení s významem pro obranu 
státu). 
 V souvislosti se záměrem a provozem areálu AKM Oil nebude nutno vyhlašovat žádná 
ochranná pásma (hygienická apod.) vně areálu, která by mohla omezit či ztížit užívání sousedních 
pozemků.  
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B.II.2. VODA 
 
Bilance potřeby vody 

Potřeba vody při výstavbě. Vzhledem k poměrně malému rozsahu stavebních prací a 
malému časovému rozsahu  a převážně montážnímu charakteru je potřeba vody při výstavbě 
zanedbatelná. Voda bude odebírána v prostoru provozovny ze stávajících zdrojů a její množství 
bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na 
jednoho pracovníka je 60 1 za směnu. Charakter výstavby (dodávka a montáž stojatých nádrží) 
nemá zvýšené nároky na potřebu vody. Dále se předpokládá, že betonové směsi do základových 
konstrukcí budou vyráběny v betonárně mimo posuzovaný areál a na místo budou dopraveny 
domíchávači. Potřeba vody během výstavby se tak omezí pouze na hygienické účely pro potřeby 
stavebních dělníků v řádu jednotek m3 po celou dobu výstavby.  

 
Potřeba vody při provozu. Za provozu se předpokládá potřeba vody pro hygienické účely 

(pitná a užitková voda pro zaměstnance, výroba TUV a ostatní potřeba). Provoz nemá nároky  na 
potřebu vody pro technologické (průmyslové) účely.   

Bilance spotřeby vody pro hygienické účely vychází z konečného výhledového stavu, kdy 
uvažujeme 2THP +3D = 5 zaměstnanců ve dvou směnách. Pro orientační bilanci dále uvažujeme s 
potřebami pro zaměstnance v dělnické kategorii 80 l na osobu a v kategorii THP 60 l na osobu a 
den.  Potřebu požární vody lze odhadnout zhruba na 6 l/s. Z uvedených předpokladů vychází 
předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické účely zhruba následovně: 

 
Tabulka 4: Bilance potřeby vody pro hygienické účely 
 

areál AKM Oil celkem 
průměrná denní Qd (m3) 0,36 
maximální denní Qd max (m3) 0,54 
maximální hodinová Qh (l/s) 0,27 
průměrná roční  Qr(m3)  2170 

 
Zásobování vodou. Stávající zdroje zásobování vodou v rámci výrobně skladové zóny 

Permon I se předpokládají k využití bez větších změn. Pitná voda se bude odebírat z veřejného 
vodovodního řadu, na který se napojuje vodovodní přípojka. Pro provoz je nutno zajistit vodu pro 
sociální účely a vodu pro vnější a vnitřní požární zajištění. Voda bude v  kvalitě pitná voda dle 
vyhl. 252/2004 Sb. Veškerá potřeba  bude zajištěna stávajícím rozvodem vody s napojením na 
stávající vodovod.. 

  
Využití jiných zdrojů vody (podzemní, povrchová) se neuvažuje.  

 
 
B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 
 

Potřeba hlavních surovin a médií. Fáze výstavby. Násypový materiál, skrývka. Záměr si 
nevyžádá žádné terénní úpravy, denivelizace terénu, zářezy či násypy větším rozsahu. 
Předpokládá se pouze úprava pláně pod nádržemi výkopy pro základovou konstrukci betonové 
desky v řádu prvním m3 přesunu zemin. Charakter výstavby a konfigurace terénu nemá nároky na 
dovoz zeminy do násypů ap. 

Kamenivo, štěrk a štěrkopísek je nárokován pouze pro betonáž základových desek nádrží a 
jejich hutněný podsyp. Výroba betonových směsí se předpokládá mimo posuzovaný areál, 
předpokládá se potřeba v řádu prvních desítek m3.  
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Nové skladovací nádrže jsou ocelové dvouplášťové konstrukce o objemu 50 m3 a jsou 
dodány jako kompletní provozní soubory a namontovány na připravené základové konstrukce na 
místě a připojeny armaturami do systému včetně měření a regulace. 

  Suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.   
 
Fáze provozu - potřeba  surovin a ostatních medií, skladování. V provozu areálu se 

nepředpokládají nároky na suroviny ani média kromě elektrické energie a vody. V areálu proto 
nebudou pro zajištění provozu ve větším rozsahu používána žádná jiná média (zemní plyn, 
stlačený vzduch, technické plyny a kapaliny) ani suroviny či materiál.  

 
Skladování a manipulace se  škodlivými látkami. Nároky na skladování škodlivých látek 

jsou v hodnoceném případě významné, neboť shromažďování použitých olejů a jejich zpracování 
v areálu je stěžejní činností záměru. Způsob skladování je popsán v předchozí části. V samotném 
skladovém a logistickém procesu se další škodlivé látky ve větším rozsahu nepoužívají s výjimkou 
běžných čisticích prostředků a maziv pro strojní zařízení), samotný provoz bez nároku na 
nebezpečné chemické látky  či jiné látky škodlivé zdraví.  Škodlivé látky na bázi ropných látek 
(topné a průmyslové oleje) se proto vyskytují pouze v uzavřených technologických okruzích či 
jako výchozí surovina (znečištěný produkt typu topného oleje) a výsledného produktu 
(regenerovaný produkt typu topného oleje, případně upravovaný aditivy).  Pro běžnou údržbu a 
úklid lze předpokládat běžné přípravky (saponáty ap.) a sanitační prostředky (typ SAVO apod.).  

Maximální skladovací kapacitu udává následující tabulka: 
 
Tabulka 5: Skladová kapacita provozovny AKM Oil 
 

Objekt Skladované (uložené)  množství 
Technologická (výrobní) hala 4 x 50= 200 m3 (180 t) 
Manipulační plocha (ležaté nádrže) 9 nádrží celkem 300 m3 (270 t) 
Nové stojaté nádrže 4 x 50= 200 m3 (180 t) 
CELKEM 700 m3 (630 t) 

 
Z chemických látek a přípravků lze předpokládat používání aditiv do výsledného produktu 

v množství do 600 t/rok. Tyto prostředky budou skladovány v uzavřených kontejnerech na 
manipulační ploše. 

Nominální kapacita zpracování odpadových olejů je cca 20-30 tun denně, skutečně 
dosahovaná činí 80%. Předpokládaná roční produkce je při 250 pracovních dnech max. 5000 t/rok, 
reálná kapacita 3500 t/rok. Na výstupu jsou tzv. základové oleje, které slouží pro výrobu 
obchodního produktu dle podnikových norem a dle ČSN 65 6691, vydané ČNI jako Česká 
technická norma ICS 75 080. 

  
Charakter skladovaných chemických látek. Převažující minerální oleje jsou směsí 

převážně alifatických a aromatických uhlovodíků a hustotou 850-930 kg/m3  a počtem atomů 
uhlíku C16-C40. Za běžných teplot jsou kapalné s viskozitní třídou ISO 10 – ISO 80. Tyto ropné 
produkty (blíže nespecifikované plynové oleje) jsou na trh dodávány pod obchodním názvem 
topný olej těžký, topný olej lehký, topný olej extra lehký apod. Tyto výrobky jsou klasifikovány 
podle zákona o chemických látkách jako látka zdraví škodlivá Xn. Jedná se o hořlavou kapalinu II. 
až IV. třídy nebezpečnosti., nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí, 
při zvýšené teplotě může dojít k odpaření těkavých organických látek. Bod vzplanutí nad 66 oC, 
bod hoření nad 80 oC, koncentrační meze výbušnosti 0,6-6,0 % obj., teplota vznícení nad 220 oC.  
Při požití vyvolává poškození plic, přípravek je podezřelý při častém opakovaném dermálním 
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kontaktu z karcinogenního rizika (kategorie 3.) Neobsahuje látky perzistentní a bioakumulativní. 
Číslo ES 270-673-5, CAS 68476-31-3, symbol Xn – zdraví škodlivý, R-věty R40.  

Provozovna AKM Oil nebude tedy podléhat režimu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami (zařazení do 
skupin A nebo B), množství skladovaných látek je nižší než množství uvedené v tabulkách 
v příloze k tomuto zákonu. 
 
Elektrická energie 
 
Potřeba elektrické energie. Elektrická energie se využívá kromě běžných účelů (osvětlení, 
malospotřebiče, slaboproudé okruhy) pro pohon technologických zařízení (čerpadla apod.) a pro 
provoz ČOV. Podrobný soupis instalovaných příkonů je pro účely oznámení samoúčelný. 
Uvádíme pouze souhrnné instalované příkony pro jednotlivé haly 
 
Tabulka 6: Souhrnné instalované příkony 
 
Areál AKM Oil  
Instalovaný příkon Pi (kW) 393 
Soudobý příkon Ps (kW) - 

 
Celkový instalovaný příkon pro skladové haly je 3x 125 kW. To odpovídá roční spotřebě 

elektrické energie 20 MWh. Pro venkovní osvětlení se počítá s instalovaným výkonem 18 kW a 
roční spotřebou cca 40 MWh. Pro zásobování elektrickou energií budou využity stávající 
el.energetické sítě v areálu.  
 
Potřeba tepla  a zemního plynu, vzduchotechnika, větrání 
 
Zajištění a potřeba tepla. V rámci posuzovaného záměru je změněn nevyhovující systém 
vytápění z centrálního zdroje za nový systém vytápění lokální kotelnou na topný olej. Objekt haly 
je vytápěn nově instalovanou kotelnou, vybavenou dvěma kotli VIADRUS o instalovaném 
výkonu 2x46 = 92  kW na topný olej. Ve smyslu klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší se jedná 
o malý zdroj. Roční potřeba topného oleje pro vytápění je zhruba 15 t/r. Potřebu tepla a tepelnou 
bilanci pro cílový stav ukazují následující tabulky: 
 
Tabulka 7: Potřeby tepla a roční tepelní bilance 
 

objekt   Celkem potřeba tepla Celkem roční tepelná bilance 

Technologická  hala kW 42 GJ 344 

Adm. a sociální část  kW 4,8 GJ 41 

ohřev TUV kW 2,6 GJ 22 

Celkem  kW 49 GJ 407 

 
 Větrání výrobních a sociálních prostor haly je přirozené okny a větracími otvory. Instalace 
klimajednotek ani jiných VZT zařízení se neuvažuje.  

Areál AKM Oil nemá nároky na potřebu zemního plynu. Vytápění je realizováno kotli na 
lehký topný olej. 
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 II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 

Komunikační napojení. Komunikační napojení areálu na stávající infrastrukturu je 
znázorněno  schématem na následujícím obrázku. Areál je komunikačně napojen vnitroareálovými 
zpevněnými komunikacemi na příjezdovou místní komunikací, která obsluhuje celou výrobně-
skladovou zónu Permon I a která ústí na silnici II/201. Silnice II.třídy č. 201 je páteřní komunikací 
Roztok a umožňuje napojení severozápadně do směru Rakovník prostřednictvím silnice II/227, 
dále severovýchodně do směru Lány-Kladno prostřednictvím II/227, i jihovýchodně do směru 
Zdice-Beroun prostřednictvím II/236. Tyto komunikace umožňují převod dopravních vztahů 
jednak do směru Praha a na městský okruh, jednak na silnici I/5 do směru Beroun-Plzeň. Silnice 
I/201 slouží rovněž pro převod lokálních dopravních vztahů v oblasti Křivoklátska s napojením na 
komunikace nižších tříd a místní komunikace v obcích.  

S ohledem na geomorfologické a přírodní poměry je dopravní síť v CHKO Křivoklátsko 
poměrně hustá a v dobrém technickém stavu, i když šířkové uspořádání a charakter vytvářejí 
v některých místech dopravní závady (např. mezi Křivoklátem a Roztoky). 

Popsaný stávající páteřní komunikační systém v regionu Křivoklátska a návaznost na 
regionální centra, kde se předpokládá zdroj vstupních surovin i odbyt produktů, ukazuje obrázek: 
 
Obrázek 5: Silniční síť regionu Rakovník-Kladno-Beroun  
 

 
 
 
 
 
 
 

Provozovna  
AKM Oil 
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Obrázek 6: Lokální silniční síť Roztoky  
 

 
 

Doprava a její intenzita.  Vyvolaná dopravní zátěž v po dobu výstavby je nízká, jedná se o 
dovoz technologických celků a nádrží a montážní práce při jejich usazování na základovou desku.  
Vzhledem k lokalizaci odbytišť i zdrojů je zřejmé, že uvedené dopravní spojení prostřednictvím 
silnice II/201 s popsanými vazbami  pro převedení dopravních vztahů záměrem vyvolané dopravy 
prioritní.  

Frekvence dopravy při provozu byla odvozena spolu s projektantem  a investorem z 
předpokládaných odbytových a kapacitních  možností. Dopravu za provozu lze rozdělit formálně 
na dovoz výchozích surovin (odpadních olejů) do provozovny, expedici výrobku (regenerovaného 
oleje) k zákazníkům, dopravu osob do zaměstnání a osobní doprava související s provozem. 
Dovoz zboží a expedice bude realizován hlavně těžkými nákladními vozidly (TNV) – cisternami a 
nákladními vozidly s kontejnery a dále lehkými nákladními vozidly (LNV). Doprava osobními 
automobily (OA) zahrnuje dopravu zaměstnanců a cesty související s provozem areálu. Podle 
údajů investora bude ve vazbě na pohyb surovin a výrobků a kapacitní možnosti provozovny 
zatížení dotčených komunikací vyvolanou dopravou následující: 
 
Tabulka 8: Bilance vyvolané dopravy 24 hodin (cekem obousměrně) 
 

Kategorie 
 

Celkem 
vozidel za provozní dobu (16 hod) 

Celkem 
obousměrných pohybů za provozní 

dobu (16 hod) 
Doprava zboží a expedice TNV  3 6 
Doprava a expedice LNV 6 12 
Osobní doprava OA 6 12 
CELKEM 15 30 

 

Provozovna  
AKM Oil 
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Dovoz i expedice zboží se předpokládá těžkými nákladními automobily (22-24 t), a lehkými 
nákladními automobily (do 12 t). V osobní dopravě se předpokládá v rámci dne příjezd a odjezd 
zhruba 10-11 osobních vozidel a dodávek. Manipulace s finálním produktem je prováděna 
stáčením z expedičních cisteren a nevyžaduje žádné další mechanizační prostředky. Dopravní 
obsluha provozovny AKM Oil  je zajištěna ze západní strany hlavním vjezdem do areálu Permon, 
který je využíván jako zásobovací a expediční i pro příjezd zaměstnanců ev. zákazníků. Hlavní 
vjezd je napojený na vnitroareálové komunikace a manipulační plochy. Vnitroareálový provoz 
nepředpokládá žádný speciální systém řízení, dopravní signalizace a dopravního značení. 

 
Stávající dopravní zátěž místní komunikace (příjezd do areálu Permon I) zahrnuje zejména 

obsluhu stávajících objektů (provozoven) v zóně a místní dopravní obsluhu a je proto poměrně 
velmi nízká, kolem 60-80 voz za 24 hodin .  

 
Dopravní zátěž na stávající silniční síti, které bude využívána při dopravní obsluze 

provozovny AKM Oil, na úrovni roku 2010 dle sčítání ŘSD ukazuje následujíc tabulka : 
 
Tabulka 9: Intenzity dopravy za 24 hodin  
 

 
 
 

Nároky na inženýrské sítě. V rámci posuzovaného záměru se nepočítá s nároky na 
budování či posílení distribučních sítí mimo areál. Provozovna bude napojena na stávající 
rozvody, které jsou dostatečně kapacitní. Z tohoto důvodu se nepočítá s  budováním nových 
inženýrských sítí vně areálu. V rámci rozšíření kapacity nebude nutno provést významnější 
přeložky inženýrských sítí.  

 
Sadové úpravy.  V souvislosti se záměrem se nepočítá se sadovými úpravami, většina ploch 

na pozemcích provozovny je zpevněna. Nepočítá se ani s odstraňováním vzrostlých dřevin, 
protože se na pozemcích přímo dotčených záměrem nevyskytují. 

Komunikace Sčítací úsek celkem 
(voz./24 hod)] 

z toho TNV 
(voz/24 hod) 

  Rok 2010  
II/201 1-2926 2356 219 
II/201 1-2930 556 82 
II/236 1-1310 1701 263 
III/20113 1-6180 617 80 
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B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1.  Ovzduší 

V rámci hodnoceného záměru jsou instalovány stacionární zdroje znečišťování ovzduší 
(spalovací zdroje ve smyslu §4, odst.4) zákona o ochraně ovzduší, a to kotelna ve stávající hale, 
která nahradí nevyhovující centrální zdroj. V rámci hodnoceného záměru nebudou instalovány 
žádné technologické zdroje znečišťování ovzduší („ostatní zdroje“) , neboť zde nebudou 
provozována žádná zařízení, výrobní procesy ani technologie emitující škodliviny do ovzduší. 
V období výstavby lze předpokládat emisní produkci z provozu stavebních mechanismů, ta však 
bude působit krátkodobě a lze ji souhrnně označit za zanedbatelnou. Významný vliv na imisní 
situaci (ovlivnění koncentrace znečišťujících látek v ovzduší) lze vyloučit. Dále je v období 
výstavby možné předpokládat krátkodobé zvýšení koncentrace tuhých znečišťujících látek 
z otevřených výkopů a deponií výkopových zemin a při hrubých terénních úpravách. Podobně 
jako v předchozím případě se bude jednat o krátkodobé působení bez vlivu na imisní situaci 
v dlouhodobém měřítku (denní, roční koncentrace).  

V souvislosti s posuzovaným záměrem lze tak uvažovat i provoz mobilních zdrojů 
znečišťování, a to zejména provoz automobilů na vnitroareálových komunikacích, manipulačních 
a parkovacích plochách a dále přírůstek intenzity dopravy na komunikacích využívaných pro 
dopravní obsluhu (tj. zejména příjezdovou místní komunikaci v  zóně a silnici II/201). S odkazem 
na intenzitu vyvolané dopravy je emisní produkce těchto zdrojů zanedbatelná. 

Uvedené zdroje lze charakterizovat takto: 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 
Stacionární zdroje představují zdroje spalování lehkého topného oleje pro vytápění haly a přípravu 
TUV. Charakteristika zdroje je v následujících tabulkách.  

Tabulka 10a: Charakteristika spalovacích zdrojů - kotelny 
 

Kotelna na LTO 

Kotel  K1 K2 

průměrná  spotřeba LTO   (m3/rok) 7,5 7,5 

celkový výkon (kW) 46 46 

výška komína nad vztažnou rovinou (m) 12 12 

Tabulka 10b: Emisní produkce stacionárních zdrojů – kotelny 
\ 

 škodlivina emisní faktor 
 (kg/t) 

množství spáleného paliva 
(t/rok) 

emise  
(kg/rok) 

TZL 2,13 

13,5 

28,755 

SO2 20 270 

NOx 13,4 180,9 

CO 0,42 5,67 

Organické .látky 0,2 2,7 
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b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 
Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a 

pod., v rámci provozu  areálu nebudou žádné.  

c) hlavní liniové zdroje 
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava, jejíž popis a intenzity 

jsou uvedeny v příslušné části této dokumentace. Na kvalitu ovzduší v posuzované oblasti má 
však vliv stávající doprava, zejména na II/201. Do hodnocení byl proto vzato stávající zatížení na 
relevantních  komunikacích, které pak přitíží provoz AKM Oil.  

 

Tabulka 10c : Emise z liniových zdrojů – příspěvek záměru provoz v areálu  a na příjezdové 
komunikaci 
 

 kategorie emisní faktor 
(g/km) 

počet pohybů 
za den 

průměrná délka 
pohybu  km emise g/den emise g/rok 

NOx 

TNV 2,161 6 

0,6 

7,7796 1944,9 

LNV 0,459 12 3,3048 826,2 

OA 0,278 12 2,0016 500,4 

CO 

TNV 3,719 6 

0,6 

13,3884 3347,1 

LNV 0,25 12 1,8 450 

OA 0,345 12 2,484 621 

CxHy 

TNV 1,345 6 

0,6 

4,842 1210,5 

LNV 0,108 12 0,7776 194,4 

OA 0,054 12 0,3888 97,2 

PM10 

TNV 0,261 6 

0,6 

0,9396 234,9 

LNV 0,053 12 0,3816 95,4 

OA 0,017 12 0,1224 30,6 

Vysv: TNV – těžké nákladní vozidla, LNV – lehká nákladní vozidla, OA – osobní automobily 

 

Dále je nutno uvažovat přírůstek emisní produkce na komunikacích využívaných pro 
dopravní obsluhu, tj. silnici II/201 v průjezdu Roztoky. Vzhledem k tomu že vyvolaná doprava je 
v úrovni nerovnoměrnosti provozu na uvažovaných komunikacích (cca 1% zátěže na II/201), je 
alikvótní přírůstek emisní produkce možno hodnotit jako zanedbatelný bez vlivu na imisní 
koncentrace škodlivin v okolí komunikací využívaných pro dopravní obsluhu.  
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B.III.2. Odpadní vody 
 
Splaškové odpadní vody. Bilance splaškových vod  Bilance vychází z potřeby vody v části B.I., 
přičemž množství splaškových vod je počítáno jako 100 % nárokované souhrnné potřeby. 
Splaškové vody jsou odváděny do bezodtoké jímky a pravidelně odváženy na ČOV. 

Předpokládáme, že znečištění splaškových vod se nevymyká normálu, protože se jedná 
pouze o odpadní vody ze sociálních zařízení. V provozovně není zavedena výroba jídel ani jiná 
činnost, jejíž výsledkem by bylo zvýšení některých ukazatelů (např. tuky a extrahovatelné látky, 
povrchově aktivní látky a detergenty a.p) nad rámec znečištění obvyklého u splaškových vod (viz 
tabulka). Produkce znečištění je velmi nízká, neboť lze uvažovat produkci na úrovni pouze 5 EO. 
Výpočet množství produkovaného znečištění ukazuje tabulka. 
 
Tabulka 11 : Produkce a znečištění splaškových odpadních vod v přepočtu na EO  
 

ukazatel PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ – 5 EO 
(kg/d) (mg/s) (kg/r) (mg/l) 

BSK5  0,3 - 75 - 
NL  0,28 - 70 - 
RL  0,63 - 158 - 
CHSKCr 0,6 - 150 - 
Ncelk.  0,005 - 1,25 - 
Pcelk.  0,008 - 2,0 - 

 
Technologické odpadní vody. Technologické odpadní vody areál AKM OIL neprodukuje, 
výrobní procesy nemají nároky na potřebu vody.  
 
Dešťové vody. Při výpočtu bilance dešťových vod je postupováno  v souladu s projektem a jeho 
bilancí zastavěných a zpevněných ploch a  ploch nezpevněných. Přehled ploch vychází z údajů 
v části A. Zastřešená manipulační plocha je odvodněna do lapolu a jímky. Dešťové vody ze 
střechy haly a přestřešení jsou vsakovány v místě. Průtok dešťových vod  Q v l/s je odvozen podle 
vzorce  Q  =  ψ*A*q , kde ψ  je součinitel odtoku,  A  je odvodněná plocha (ha), q je vydatnost 
návrhového deště / l/s/ha / Součinitele odtoku ψ z různých ploch uvažujeme Zastavěné plochy 
(střechy) - 0,90  Zpevněné plochy (živice) - 0,80, Zeleň - 0,05. Bilanci odvedených vod pro 
směrodatný déšť 160 l/s/ha ukazuje tabulka: 
 
Tabulka 12 : Bilance odvedených dešťových vod  
 
Způsob zastavění Celková plocha (m2) ψ Reduk. 

plocha (m2) 
Q15 
(l/s) 

M15 
(m3) 

Střecha haly 330 0,9 297 4,75 4,3 
Přestřešení manipulační plochy 380 0,9 342 5,47 4,9 
Celkem  710   10,22 9,2 

 
Dešťové vody svedené ze střech v areálu AKM Oil nejsou rizikové z hlediska znečištění, 

proto jsou vsakovány na terén. Voda, které pronikne na přestřešenou manipulační plochu, je 
svedena do jímky s lapolem. Uvedený systém odvedení srážkových vod nedozná v rámci záměru 
žádných změn, zpevněná plocha pod novými nádržemi je zanedbatelná.   
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B.III.3. ODPADY 
 

Odpady, se kterými bude nakládáno v rámci hodnoceného záměru, jsou dále rozděleny 
podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. je jim přiřazen kód druhu 
odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s 
nimi. Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb.  kterou se stanoví 
Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. V dalších kapitolách jsou členěny na odpady 
vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně malých 
množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích. 
Vzhledem k tomu, že provozovna je ve smyslu zákona o odpadech zařízením pro nakládání 
s odpady, jsou v následujících tabulkách uvedeny i odpady, které mohou být přijaty do zařízení. 

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu. Odpady, vznikající při výstavbě 
záměru jsou z hlediska produkce zanedbatelné. S ohledem na charakter terénu a výstavby, 
zejména předpokládaný plošný způsob zakládání objektů nádrží je možno  předpokládat poměrně 
velmi malý  rozsah terénních úprav a je předpokládána pouze mírně přebytková bilance zemin. 
Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení 
projektové dokumentace pro stavební povolení a lze předpokládat, že malý rozsah v řádu prvních 
desítek m3 z výkopů pro základové konstrukce bude možno využít při zarovnání terénu v místě. 
Dále budou vznikat odpady z běžných stavebních hmot a odpady typické při realizaci výstavby, 
dále lze předpokládat odpad charakteru komunálního. Pokud se týká nebezpečných odpadů, lze 
v rámci výstavby přepokládat pouze velmi malá množství, převážně typu odpadních barev, ředidel 
či jiných přípravků využívaných ve stavebnictví a obalů od nich.  

Demoliční práce neuvažujeme, na pozemcích se nenachází žádné stavby či objekty, které by 
bylo nutné odstraňovat. V rámci přípravy staveniště nádrží bude nutno provést skrývku, zarovnání 
a úpravu pláně a výkopy pro základové konstrukce. 
 
Tabulka 13 : Bilance odpadů z výstavby  
 
Kód Název odpadu Kategorie Nakládání 

08 01 11 Barva osahující org. rozpouštědla N SZ 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky O SZ 
17 01 01 Beton O SKL 
17 02 03  Odpadní plast O REC 
17 04 05 Odpadní železo, ocel O REC 
17 04 11 Odpadní kabely neobs. nebezp. látky O REC 
17 05 04 Zemina a kameny bez škodlivin O SKL 
17 09 04 Směsný stavební demolič. opad bez škodlivin O SKL 
20 03 01 Směsný komunální odpad  O SKL 

Vysvětlivky: SZ – odvoz specializovanou firmou, speciální zneškodnění v k tomu určeném zařízení, SKL – odvoz na 
skládku, REC – odvoz k recyklaci či využití, KOMP – kompostárna,  
  
Odpady vznikající při provozu. Provoz AKM Oil není spojen s významnou produkcí odpadů a 
lze konstatovat, že stěžejní produkce odpadů představují odpady z regenerace odpadních olejů –
kaly a emulze ropných látek. Dále vznikne odpad vyhořelých zářivek a výbojek. Z provozu 
administrativně-sociální části vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního, který bude 
likvidován konvenčním svozem. Tyto odpady budou odděleně shromažďovány a odvezeny 
oprávněnou firmou k zneškodnění. Odpady z provozu se shromažďují ve shromaždišti 
v kontejnerech ve vyhrazeném místě na zastřešené manipulační ploše v k tomu určených 
označených nádobách odděleně podle druhů a budou pravidelně odváženy k zneškodnění mimo 
prostor areálu do zařízení k tomu určených. Odvoz zajišťují k tomu oprávněné firmy. 
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Tabulka 14: Bilance odpadů vzniklých z provozu  
 
Kód Název Kategorie Způsob nakládání 
05 01 03 Kaly ze dna nádrží na ropné látky N SZ 
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N SZ 
05 01 06 Ropné kaly z údržby zařízení  N SZ 
05 01 11 Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad N SZ 
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N SZ 
13 05 06 Olej z odlučovačů oleje N SZ 
13 05 07  Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N SZ 
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N SZ 
15 02 02 Absoprpční činidla, filtrační materiály a ochranné oděvy 

znečištěné neb. látkami 
N SZ 

16 07 08 Odpady obsahující ropné látky N SZ 
20 01 21 Zářivky N SZ 
20 03 01 Směsný komunální odpad O SKL 
20 03 03 Uliční smetky O SKL 

Vysvětlivky: SZ – odvoz specializovanou firmou, speciální zneškodnění v k tomu určeném zařízení, SKL – odvoz na 
skládku, REC – odvoz k recyklaci či využití, ,  
 
Tabulka 15: Seznam odpadů přijímaných do zařízení   
 

Kód  Název  
05-01-03*  Kaly ze dna nádrží na ropné látky 
05-01-05*  Uniklé (rozlité) ropné látky 
05-01-06*  Ropné kaly z údržby zařízení 
05-01-11*  Odpady z čistění pohonných hmot pomocí zásad 
12-01-07*   Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny 
12-01-09*  Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující  halogeny 
12-01-10*  Syntetické řezné oleje 
13-01-05*  Nechlorované emulze 
13-01-10*  Nechlorované minerální hydraulické oleje 
13-01-11*  Syntetické hydraulické oleje 
13-01-12*  Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje 
13-01-13*  Jiné hydraulické oleje 
13-02-05*  Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
13-02-06*    Syntetické motorové, převodové a mazací olej 
13-02-07*   Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje 
13-02-08*  Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
13-03-07*  Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje 
13-03-08*  Syntetické izolační a teplonosné oleje 
13-03-09*   Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje 
13-03-10*  Jiné izolační a teplonosné oleje 
13-04-01*  Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby 
13-04-02*  Oleje z kanalizace přístavních mol 
13-04-03*  Oleje ze dna jiných lodí 
13-05-02*  Kaly z odlučovačů oleje 
13-05-06*  Olej z odlučovačů oleje 
13-05-07*  Zaolejovaná voda z odlučovačů olejů 
13-07-01*  Topný olej a motorová nafta 
13-07-02*   Motorový benzin 
13-07-03*  Jiná paliva (včetně směsí 
13-08-01*  Odsolené kaly nebo emulze 
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13-08-02*  Jiné emulze 
14-06-03*  Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
16-07-08*  Odpady obsahující ropné látky 
20-01-25   Jedlý olej a tuk 
20-01-26*  Olej a tuk neuvedený pod číslem 20-01-25 

 
Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby 

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení 
fyzické životnosti stavby, ( za  předpokladu řádné údržby a  řádných oprav včetně inovace 
technologie) by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech. 
O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto 
nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných 
odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická. Jedná se o převážně o zděnou halu 
s betonovou nosnou konstrukcí a zděnou konstrukcí vestavků a při výstavbě nejsou použity 
materiály s potenciálně nebezpečnými vlastnostmi. Technologické celky lze demontovat a odvést 
k využití či zneškodnění.  
 
 
B.III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ 
 
Hluk a jeho zdroje 
 Jako zdroje vnitřního i vnějšího hluku v areálu AKM oil a z jeho provozu lze označit: 
 

• výrobní, skladová a manipulační technologie ( provoz čerpadel a jiných technol. zařízení) 
• doprava a provoz automobilů na příjezdové komunikaci, obslužné komunikaci a 

manipulačních plochách 
• nestandardní zdroje hluku - manipulace s výrobky a materiálem na ploše 

 
 Uvnitř haly jsou nejvýznamnějšími zdroji hluku manipulační a výrobní zařízení a 
technologie (čerpadla, odstředivky apod.). Ze současných podkladů se ekvivalentní hladina hluku 
v místě obsluhy pohybuje kolem LAeq = 60-65 dB(A). Hlučnost technologických zařízení bude 
eliminována jejich umístěním v akusticky izolovaném prostředí uvnitř haly, kdy u zděné a 
betonové konstrukce lze předpokládat neprůzvučnost zhruba 35-40 dB. Vně objektů se proto tyto 
zdroje významně neprojeví.  
 Vzhledem k tomu, že technologická zařízení jsou umístěna v akusticky izolovaných 
prostorech, nepředpokládáme významný přenos hluku přes obvodový plášť haly. Přenos hluku 
z haly lze předpokládat s ohledem na neprůzvučnost stěn pouze v úrovni cca 35 dB, tj. v úrovni 
stávajícího akustického pozadí. 
 Hluk z dopravy je i s ohledem na její četnost a akustické pozadí rovněž nevýznamný. 
Vstupní parametry jsou uvedeny v části doprava. Hlukové emise budou vznikat zejména při 
vnitroareálové dopravě (tj. popojíždění vozidel při nakládce, vykládce ap.) na objízdné 
komunikaci, manipulačních plochách, dále lze uvažovat přírůstek hlukové zátěže z provozu na 
přístupových komunikacích, který je však s ohledem na stávající intenzitu dopravy komparativně 
nevýznamný, neboť vyvolaná dopravní zátěž je v mezích nerovnoměrnosti stávající dopravy. 

Nestandardní zdroje hluku (vlastní nakládka vstupních surovin a expedice výrobků) jsou 
nevýznamné jak z pohledu akustického výkonu, tak délky, četnosti  a doby provozu. Zdroje hluku 
budou působit v případě uvažovaného dvousměnného provozu jen v denní době. Předpokládá se, 
že při instalaci zařízení budou respektovány požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb.o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Zdroje hluku v etapě výstavby: 
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných 

stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze 
vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou 
se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních 
prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební 
činnost prováděnou standardními technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí 
v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních 
strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených 
mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. 
Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během 
výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z 
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může být určitý odhad 
nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní 
obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží 
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech 
dne bude nepochybně nižší.  

V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které 
vycházejí z archivních údajů. 

 Tabulka 15a,b :  Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 
Číslo zdroje 

hluku Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku 1 m 
od zdroje  dB(A) 

Doba používání stroje 
(hod/den) 

1 nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 
Doprava nákladní automobily Tatra 815 (1 kus) Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 2/hod 

Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 
Číslo zdroje 

hluku Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku 1 m 
od zdroje  dB(A) 

Doba používání stroje 
(hod/den) 

1 autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) - LpA10 = 79 dB(A) 7 
2 čerpadlo betonové směsi (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 2 
3 domíchávače betonové směsi (1 kus) 92 dB(A) - 4 

Doprava nákladní automobily Liaz s návěsem (1 
kusy) Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 2/hod 

 
 
Vibrace 
 Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení vnějších 
vlivů zanedbatelné. Všechny technologické celky, které by mohly být zdroji vibrací budou 
osazeny na pružných závěsech a nebudou přenášet vibrace do okolí. Veškerá  zařízení, která by 
mohla být posuzována jako zdroj nežádoucích vibrací a otřesů budou opatřena pryžovými 
izolátory, napojení na výměníky bude provedeno pomocí kompenzátorů a potrubí na závěsech 
bude od stavebních  konstrukcí pružně odděleno. 
 Krátkodobě lze předpokládat vznik významnějších vibrací při stavebních pracích, ty budou 
opět působit pouze krátkodobě a ovlivní pouze prostor v bezprostředním okolí. 
Silniční provoz bude realizován po stávajících komunikacích, v jejichž blízkosti se nenachází 
objekty ohrožené dopravními vibracemi. nepříznivý vliv na zdraví návštěvníků či obyvatel v 
zájmovém území je vyloučen. S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo 
dopravy není uvažováno. Provoz zařízení nebude zdrojem nadměrných vibrací. 
 
Záření radioaktivní a elektromagnetické 
 V areálu  AKM Oil nebudou v rámci záměru instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, 
ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s 
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obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se 
účinky radioaktivního záření daly očekávat. Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroji 
jiného ionizujícího záření. 

Z hlediska radonového rizika lze očekávat nízké radonové riziko.  
  

Instalace ani používání výkonných zdrojů neionizujícího EM záření (vysílače) a laserů 
(včetně výkonných zdrojů světla) se nepředpokládá. Instalace světelných reklam a poutačů 
s vyšším výkonem se rovněž neuvažuje. 

V provozu nejsou používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) radioaktivního 
záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje světla). 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních 
charakteristik dotčeného území 
 

C.I.1. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 
 

Územní systém ekologické stability (USES) se na Křivoklátsku uplatňuje velmi 
diferencovaně a jsou zde zastoupeny jak stabilní a funkční prvky s nadregionálním a regionálním 
významem, tak prvky lokálního měřítka často omezeně funkční či nefunkční, jejíž vymezení je 
v kolizi se zemědělským využíváním ploch a zástavbou v územních plánech obcí. Situaci ilustruje 
následující obrázek s vymezením prvků regionálního a neregionálního významu. 

 Nadregionální úroveň je celkem jednoduchá, neboť představuje velmi významné, ale také 
vysoce funkční biocentrum NRBC23 Týřov-Křivoklát, které v sobě zahrnuje dvě nejvýznamnější 
národní přírodní rezervace Týřov a Velkou pleš, propojené do evropsky významné lokality, vše v 
I. zóně CHKO. Nadregionální biokoridory K 50 a K 55 jsou vedeny korytem řeky Berounky vodní 
osou a mezofilní hájovou osou po svazích jejího údolí. Zbirožskými lesy se od jihu, z masivu Brd, 
připojuje nadregionální biokoridor K 63 vedený mezofilní bučinnou osou.  

Regionální úroveň je vesměs vedena v biokoridorech údolími přítoků Berounky a biocentra 
zahrnují jak významná zvláště chráněná maloplošná území, tak některé další plochy, obvykle 
položené v lesních komplexech. Největším regionálním biocentrem je Ostrovecké polesí, 
zahrnující Zbirožské lesy, vložené do nadregionálního biokoridoru.  

Lokální úroveň ÚSES je zpracována v generelech zpracovaných různými projektanty mezi 
lety 1993 až 2005, tedy velmi nesourodé úrovně, které jsou postupně aktualizovány podle potřeby, 
vázané na postup komplexních pozemkových úprav a územního plánování obcí. Lokální ÚSES v 
lesních porostech není tak problematický a promítá se do desetiletých lesních hospodářských 
plánů. V zemědělské krajině je však často v konfliktu se zájmy zemědělských hospodářů nebo 
rozvoje obcí. V území dotčeném záměrem se jedná o lokální ÚSES zpracovaný v rámci územního 
plánu městyse Křivoklát a územního plánu obce Roztoky (viz kapitola územní plán).  

Územně technický podklad – „Nadregionální a regionální územní systém ekologické 
stability České republiky“, který v roce 1997 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, prochází 
řešeným územím po toku Berounky mezofilní hájová a vodní osa nadregionálního biokoridoru  
(NRBK) „K 55 Týřov, Křivoklát – Karlštejn, Koda“. Z něj se na soutoku Berounky s 
Rakovnickým potokem odděluje regionální biokoridor (RBK) „RBK 1106 K 55 – Ryšín“. Pro 
řešené území byl Správou CHKO pořízen „Plán lokálního systému ekologické stability územní v 
CHKO Křivoklátsko pro katastrální územní obcí Újezd nad Zbečnem, Zbečno, Sýkořice, Račice, 
Roztoky, Křivoklát, Častonice“, který v roce 2000 zpracoval ing. Vladimír Michalec. Tímto 
plánem jsou v řešeném území do trasy NRBK „K 55 Týřov, Křivoklát – Karlštejn, Koda“ vložena 
dvě lokální biocentra (LBC). Jsou to „LBC Na Babě“, které je v ÚP Křivoklát  označené 
pořadovým číslem 13 a zahrnuje převážně lesní porosty stejnojmenné přírodní rezervace na levé 
údolní stráni Berounky pod soutokem s Rakovnickým potokem a „LBC Brdatka“, které je 
označeno pořadovým číslem 14 a zahrnuje převážně lesní porosty stejnojmenné přírodní rezervace 
na levé údolní stráni Berounky na okraji severní části katastru. Na „RBK 1106 K 55 – Ryšín“, 
vedeném od Berounky po Rakovnickém potoce není v řešeném území vymezeno žádné 
biocentrum. Těsně za hranicí řešeného území však RBK prochází „LBC K Chatám“ a „LBC Nad 
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Rakovnickým potokem“ na pravém břehu Rakovnického potoka. V údolí Požárského potoka je v 
délce cca 500m okrajem severní hranice řešeného území veden lokální biokoridor spojující přes 
lesní porosty „RBK 1106 K 55 – Ryšín“ s „RBK 1109 K 55 Jivno“. Severovýchodní okraj území 
sousedí s „LBC Jabůrek“, které leží na tomto biokoridoru. Na jihu katastru přes Berounku řešené 
území sousedí s regionálním biocentrem (RBC) „RBC  1443 Stříbrný luh“.  

Zájmové území leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru, ve kterém by 
měly převažovat lokality s koeficientem ekologické stability v hodnotě 3 – 5. V lesním 
hospodářství je v tomto prostoru žádoucí postupně dosáhnout přirozené druhové skladby porostů, 
v zemědělství zvýšit podíl luk a pastvin a při pozemkových úpravách dbát na rozšíření ploch 
nelesní zeleně a jejich vhodné prostorové uspořádání.  

Území leží v sosiekoregionu III/8 Křivoklátská vrchovina s biochorami III/8/2 Mírně teplé 
členité pahorkatiny, III/8/3 Mírně teplé ploché pahorkatiny a III/8/4 Členité vrchoviny.  
 
Obrázek 7 : Schéma regionálního ÚSES 
 

 
 
 

Z hlediska krajinného rázu jde o velmi členité území části zahloubeného údolí Berounky, 
která v zájmovém území tvoří meandrující tok s odlišným charakterem levo- a pravobřežní části. 
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Určující složky krajinného rázu jsou tak determinovány zalesněnými svahy a zaříznutým údolím 
řeky na levém břehu a zastavěným územím obce Roztoky na pravém břehu. Údolní niva není 
významně vyvinuta a tvoří pouze úzký pás hlavně v pravobřežní části meandru.  Dominantním 
antropogenním prvkem je trasa železnice a přemostěním řeky, vlastní zástavba obce Roztoky i 
Křivoklát má spíše rozvolněný charakter bez hmotově dominantních prvků. Převládá 
nízkopodlažní zástavba v nepravidelné uliční síti ovlivněné morfologií území, význam má i 
rekreační využití. Zástavba je koncentrována podél páteřní komunikace, navazující uliční síť 
respektuje morfologické poměry území.  Vlastní zájmový areál Permon I se nachází v dolní části 
svahu údolí v prostoru nevýrazné údolní nivy a není prakticky pohledově exponován jak 
z blízkých, tak dálkových pohledů. Dominantně zde působí těleso železniční trati se zpevněným 
náspem, viaduktem a přemostěním řeky.    

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu jde o stabilizaci zóny s plošnou nízkopodlažní 
průmyslovou zástavbou v prostoru antropogenně modelované údolní nivy, jde tedy o urbanizaci 
území a krajiny způsobem, který je v nejbližším okolí již výrazně zastoupen. Je nutno však 
pokládat za důležité, že  neznamená realizaci výškově či hmotově dominantních objektů, jde však 
o dostavbu objektu horizontální dominance, poměrně malého měřítka, výstupem je zvýraznění 
hmot objektu technologické haly a stojatých nádrží.  Od navrhovaného záměru lze předpokládat 
vznik zcela nepatrné změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Především je třeba z hlediska 
dalšího zabezpečení udržitelného rozvoje bezpodmínečně dodržet  regulativy, stanovené v rámci 
územního plánování a další opatření, navržená v rámci tohoto oznámení.   

 

C.I.2. Zvláště chráněná území, systém NATURA 2000 
 

Chráněná území přírody. Ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění jsou vymezeny některé základní pojmy a to především územní systém 
ekologické stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně 
žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, chráněné 
krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky).  

Posuzovaný záměr je realizován ve zvláště chráněném území (ZCHÚ) přírody ve smyslu 
ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Jedná se o chráněnou krajinnou oblast (CHKO)  
Křivoklátsko (biosférická rezervace UNESCO). CHKO Křivoklátsko byla vyhlášena výnosem 
MK ČSR č.j.219772/1978 v roce 1978, do seznamu biosférických rezervací UNESCO bylo území 
zařazeno již v roce 1977. Rozloha CHKO je 628 km2 a dělí se na čtyři zóny ochrany. Záměr je 
situován v její IV. zóně v zastavěném území obce Roztoky. Téměř dvě třetiny rozlohy pokrývají 
listnaté a smíšené lesy druhově blízké původním porostům a zůstalo zde zachováno více jak 1800 
druhů cévnatých rostlin, zhruba 52 druhů dřevin a hnízdí zde asi 120 druhů ptáků a další druhy 
fauny. Pro ochranu nejcennější částí je na území CHKO vyhlášeno dalších 24 maloplošných 
chráněných území. 

Nejbližší posuzovanému záměru je přírodní rezervace (PR) Na Babě (vzdálená cca 70 m na 
protějším břehu Berounky), PR U Eremita (1 km proti proudu Berounky) a PR Stříbrný luh (1 
km po proudu Berounky). Předmětem ochrany přírodní rezervace Na Babě (23,95 ha, vyhlášena 
v.r.1984) jsou zejména skalní výstupy, suťová pole a zakrslé habrové doubravy a klimaxové stepi 
s výskytem vzácné flóry (mj. koniklec luční, kavyl Ivanův) a fauny (zejm. entomofauny). 
V přírodní rezervaci Stříbrný luh (106,59 ha, 1984) jsou zachovány ojedinělé biotopy typické pro 
Křivoklátsko od lesostepí až po bučiny podhorského typu s výskytem vzácných druhů flóry (tis 
červený, třemdava bílá, zimostrázek alpský, lilie zlatohlavá aj.). Přírodní rezervace U Eremita (7,8 
ha, 1984) je jedna z nejvýznamnějších lokalit výskytu vzácného tisu červeného (evidováni kolem 
1000 jedinců).  
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 Uvedená ZCHÚ jsou začleněná do soustavy evropsky významných lokalit systému 
NATURA 2000. Jedná se o vyhlášenou ptačí oblast (PO) Křivoklátsko, a evropsky významné 
lokality (EVL) Na Babě a Stříbrný luh. Některé  tyto objekty (zejména PR Na Babě a PR Stříbrný 
luh) jsou vůči posuzované aktivitě v takové pozici, že nelze zcela vyloučit jejich ovlivnění, 
zejména při vzniku havarijní situace. Vyjádření přeslušného orgánu ochrany přírody (OŽP KUSK, 
správa CHKO Křivoklátsko) k možnosti ovlivnění těchto lokalit záměrem je zařazeno v přílohové 
části H2. 

Území typu přírodního parku ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb. se v dosahu 
vlivů záměru nevyskytuje. 

Následující obrázek ukazuje zonaci území CHKO a pozici maloplošných ZCHÚ vůči 
posuzovanému záměru: 

Obrázek č.8: Vztah záměru k zonaci CHKO a ZCHÚ 

 

 

V následujícím textu je vzhledem k důležitosti problematiky podána stručná charakteristika 
nejbližších EVL – přírodních rezervací Na Babě a Stříbrný luh. 
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Území EVL CZ0210708 Stříbrný luh  se rozprostírá na pravém břehu řeky Berounky mezi 
obcemi Roztoky u Křivoklátu a Újezd nad Zbečnem. Hranice korelují s vymezením PR Stříbrný 
luh.  Lokalita má rozlohu 104,6507 ha.  

Geologicky její území náleží komplexu kambrických vulkanitů křivoklátsko - rokycanského 
pásma. V geologickém podloží převládají tufy dacitů, na jihu území se okrajově vyskytují dacity a 
na severním okraji rezervace spility a úzký pás hornin se skluzovými závalky. Na několika 
místech zde vyvěrají z kambrického podloží prameny, ze kterých se usazuje uhličitan vápenatý ve 
formě tzv. pěnovců. 

Lokalita je součástí Křivoklátské vrchoviny, podcelku Zbirožská vrchovina, okrsku 
Vlastecká vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 260 m do 480 m.  
K severu až západu orientované poměrně strmé svahy rozčleněné dvěma údolíčky - Čertovým a 
Stříbrným luhem. Půdy jsou kamenité, mezotrofní hnědozemě a rankery. V údolích se vyskytují 
semigleje. Nepatrné ostrůvky rendzin na pěnovcích.  Stinné lesní porosty na svazích nad řekou 
Berounkou s občasnými výchozy skalek a drobnými ložisky pěnovců.  

Území je biologicky cenné pestrou mozaikou zachovalých květnatých bučin (L5.1), 
suťových lesů (L4), hercynských dubohabřin (L3.1), na skalkách se nachází společenstva 
pěchavových trávníků (T3.2) a pohyblivých sutí karbonátových hornin (S2A).  Skály s termofilní 
lemovou vegetací se táhnou v severní části území podél řeky Berounky (as. Alysso saxatilis-
Seslerietum variae). Na ni navazují xerotermní až mezofilní křoviny as. Junipero communis-
Cotoneastretum integerrimae, Ribeso alpini-Rosetum pendulinae a Sambucetum racemosae. 
Vedle skalních biotopů se na strmých svazích uplatňují suťové lesy subas. Aceri-Carpinetum 
aegopodietosum s Taxus baccata a as. Seslerio albicantis-Tilietum cordatae a také zachovalé 
lipové bučiny subas. Tilio cordatae-Fagetum. V území se rovněž rozptýleně nacházejí lesní 
prameniště as. Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii. 

Ze zvláště chráněných druhů se zde nacházejí tis červený (Taxus baccata), koniklec luční 
český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), tařice skalní 
(Aurinia saxatilis), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), zimostrázek nízký (Polygala 
chamaebuxus), plamének přímý (Clematis recta), třemdava bílá (Dictamnus albus), lilie 
zlatohlavá (Lilium martagon) a kavyl Ivanův (Stipa pennata). Z dalších významných druhů se 
vyskytují např. skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), jalovec obecný (Juniperus 
communis), huseník chudokvětý (Arabis pauciflora) či jestřábník chocholičnatý (Hieracium 
cymosum). Jedná se o neobyčejně zachovalá lesní společenstva doplněná teplomilnými křovinami 
a na Křivoklátsku s poměrně vzácnou vegetací vápnitých skal a pohyblivých karbonátových sutí.  
Vzhledem k členitosti terénu je území poměrně klidným a nerušeným. To je ale také příčinou 
poškozování náletů a kultur okusem a loupáním zvěře, která se sem stahuje a není zde příliš 
rušena. Určitým nebezpečím pro cenná teplomilná společenstva může být zarůstání ploch akátem.  

 
Území  EVL CZ0213065 Na Babě se rozkládá na levém břehu Berounky, mezi 

Křivoklátem a Častonicemi  proti obci Roztoky u Křivoklátu. Lokalita zahrnuje PR Na Babě a 
navíc louku navazující východně na PR, zahrnutou s ohledem na přástevníka kostivalového. 
Rozloha činí 24,2094 ha.  

V geologickém podloží jihovýchodní části území převládají andezity a andezitové tufy. V 
severozápadním cípu rezervace jsou dva významnější prostupy prvohorních ryolitů. Významné 
části svahů jsou též utvářeny horninami se skluzovými závalky. Hřeben svahu na severozápadním 
okraji území je tvořen proterozoickými  břidlicemi.  Území je součástí celku Křivoklátská 
vrchovina, podcelku Lánská pahorkatina, okrsku Klíčavská pahorkatina. Nadmořská výška 240 až 
405 m n. m.  Převážnou část území tvoří prudký svah, orientovaný k západu až k jihozápadu, na 
několika místech napříč protnutý hlubokými zářezy. Ve východní části se terén zarovnává. 
Západní hranici tvoří řeka Berounka.  Pestrá škála rankerů různé úživnosti s přechody do hnědých 
půd. V území jsou i kamenné sutě. Hlubší vysýchavé půdy se vyskytují na bývalých pastvinách 
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(acidofilní suché trávníky). V dolní části svahu se vyskytují fluvizemě.  V území převládají prudké 
skalnaté a suťové svahy, pouze ve východní části jsou plochy mírnějších svahů s pokryvem 
lesních porostů, křovin a bývalých pastvin.  

Svahy jsou pokryty zakrslými doubravami a křovinami, často jsou také vyvinuta skalní 
společenstva. Ve vrcholových zarovnaných partiích jsou klasické stepi. Méně exponované polohy 
jsou pokryty doubravami a dubohabřinami. Stepní a lesostepní společenstva se vyznačují bohatým 
spektrem druhů rostlin. Z hlediska soustavy Natura 2000 jsou zde nejvýznamnější suťové lesy 
(L4) spolu se skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1), ploškami acidofilních suchých trávníků 
(T3.5B) a nízkými xerofilními křovinami na skalách se skalníky (Cotoneaster ssp.). Botanicky 
nejcennější jsou otevřené plochy, tzv. "horní step" a "dolní step". Vyskytují se zde jedny z 
nejzachovalejších xerotermních až semixerotermních společenstev: společenstvo s tařicí skalní 
(Aurinia saxatilis) na výslunných skalách (Alysso saxatilis-Festucetum pallentis), iniciální 
společenstvo skal a skalních sutí s česnekem horským (Allium montanum) a rozchodníkem bílým 
(Sedum album) (Allio montani-Sedetum albi), společenstvo netřesku výběžkatého (Jovibarba 
globifera) a strdivky sedmihradské (Melica transsilvanica) na skalnatých výchozech silikátových 
hornin (Melico transsilvanicae-Sempervivetum soboliferi), druhově bohaté společenstvo s 
mochnou písčitou (Potentilla arenaria) a kostřavou sivou (Festuca pallens) na mírných 
skalnatých svazích na silikátových substrátech (Potentillo arenariae-Festucetum pallentis), v 
ochuzené podobě jinak druhově bohaté společenstvo s prvosenkou jarní (Primula veris) a 
pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea) na bazických substrátech severních expozic (Primulo 
veris-Seslerietum calcariae), na jediném místě v CHKO Křivoklátsko (horní step) spol. s ovsířem 
lučním (Avenula pratensis) a koniklecem lučním (Pulsatilla pratensis) na silikátových půdách 
(Pulsatillo pratensis-Avenochloetum pratensis). Dále zde nalezneme teplomilné lemové 
společenstvo s třemdavou bílou (Dictamnus albus) (dolní step) (Geranio-Dictamnetum).  
Z významných druhů se zde vyskytují česnek tuhý (Allium strictum), jetel žíhaný (Trifolium 
striatum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), bělozářka liliovitá 
(Anthericum liliago), tařice skalní (Aurinia saxatilis), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. 
axillaris), třemdava bílá (Dictamnus albus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a kavyl Ivanův 
(Stipa pennata). Významná lokalita přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) v 
regionu.  

Botanicky velmi významná lokalita se skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1) se mísí s v 
rámci Křivoklátska ojediněle zachovalými plochami acidofilních suchých trávníků (T3.5B). 
Zastoupeny jsou i nízké xerofilní křoviny (K4A). Významná lokalita přástevníka kostivalového v 
regionu.  

Škodlivý vliv na složení stepních společenstev má absence pastvy, zvláště na acidofilní 
suché trávníky (T3.5B). Tyto porosty fungovaly jako suché pastviny. Po upuštění od pastvy 
zarůstají křovinami a hlavně se mění jejich charakter – začíná klesat diverzita porostů, do 
společenstva začal expandovat ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a hrozí nebezpečí jeho 
přeměny na xerofilní variantu asociace ovsíkových luk Arrhenatheretum elatioris (Kolbek 1996). 
Pastvu nelze v tomto případě nahradit občasným kosením, neboť selektivní výběr druhů je pro 
vývoj společenstva nutný a zřejmě nenahraditelný. Rovněž hrozí expanze třtiny křovištní 
(Calamagrostis epigejos) z jihovýchodního cípu rezervace. Okraje ploch bezlesí je třeba udržovat 
odstraňováním náletů a podrostů akátu a trnky. Z výsadeb pochází v lesních porostech zastoupená 
borovice černá, modřín a akát. V severní části lokality (okolí vyhlídky Paraplíčko) roste škumpa 
ocetná (Rhus typhina). 

K občasnému poškozování dochází nerespektováním základních ochranných podmínek 
území, kdy je až do plochy pastvin vjížděno vozidly, zvláště z důvodu startování sportovních 
motorových a bezmotorových padáků.  
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C.I.3. Významné krajinné prvky, památné stromy 
 

Podle §3 odst. 1písm b) zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
je významný krajinný prvek  (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky ne bo esteticky 
hodnotná část krajiny, která utváří její vzhled  nebo přispívá k udržení její stability. Významnými 
krajinnými prvky „ze zákona“ jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje místně příslušný orgán ochrany přírody podle §6 
zákona, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, trvalé travní plochy naleziště, výchozy 
odkryvy apod. – tzv. registrované VKP. 

Z uvedeného vyplývá, že posuzovaný záměr je situován poblíž vodního toku  z části 
v údolní nivě. Registrované VKP se v areálu nenacházejí. Registrované památné stromy se 
v dosahu  vlivů rovněž nenacházejí. 

C.I.4. Území historického, kulturního a archeologického významu 
 

Kulturně historický význam širšího okolí je dán existencí národní kulturní památky hradu 
Křivoklát, ale i dalšími památkově chráněnými objekty, které představují soubor staveb a ploch 
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Ochranné pásmo hradu Křivoklát 
prohlášené rozhodnutím ONV v Rakovníku o vymezení ochranného pásma kolem hradu Křivoklát 
č. 238 ze dne 15. 6. 1978, evidované Národním památkovým ústavem – územním odborným 
pracovištěm středních Čech v Praze v seznamu chráněných území pod rejstříkovým číslem 3137. 
Veškeré stavby v tomto ochranném pásmu smí být prováděny pouze se souhlasem příslušného 
orgánu státní památkové péče a orgánů ochrany přírody a za podmínek jimi stanovených. Toto 
ochranné pásmo však není posuzovaným záměrem dotčeno. 

V bezprostředním okolí posuzovaného záměru se nenachází žádné významné archeologické  
naleziště, ani kulturní a  historické památky či architektonicky cenné stavby, které by mohly být 
výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny. Vzhledem k charakteru využití 
pozemků v minulosti a provedeným sanačním pracím v areálu lze archeologické nálezy prakticky 
vyloučit. Oblast, jejíž osou je řeka Berounka a Rakovnický potok však obývali lidé již ve středním 
paleolitu (stáří nálezů, dokumentujících tuto skutečnost je cca 150.000 let). 

 
Historicky cenný objekt zapsaný v památkovém rejstříku představuje původně knížecí 

hospodářský dvůr založený roku 1779  a zámek Leontýn. Někdejší lovecký zámeček Obora (z r. 
1820) byl o 40 let později přestavěn v novogotickém slohu a pojmenován po hraběnce Leontině z 
Fürstenberka. V současné době je v zámeckém areálu umístěn Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Leontýn. Dvě stavební historické památky obce se nacházejí v těsném sousedství 
tohoto zámečku. V anglickém parku je to kaple sv. Václava z r. 1866 a na křižovatce státních 
silnic patrová kaplička z r. 1893, postavená jako nejvyšší orientační bod zámku Leontýn a 
současně jako rozhledna po křivoklátském panství. Zajímavá je i zachovalá dřevěná zvonička z 
19. stol. nacházející se uprostřed obce.  

 
Všechny tyto objekty jsou vůči posuzovanému záměru v takové pozici, že jejich ovlivnění 

lze vyloučit. V následující tabulce je výpis z památkového rejstříku:  
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Tabulka 16 Výpis z památkového rejstříku 
 

Číslo rejstříku Sídelní útvar Část obce čp. Památka 
42275 / 2-3096 Karlov Roztoky čp.54 zemědělský dvůr 

12632 / 2-4246 Leontýn Roztoky  kaple u loveckého zámečku Obora - Leontýn 

28858 / 2-2729 Leontýn Roztoky čp.84 zámek - lovecký zámeček Leontýn s angl. 
parkem 

 
C.I.5. Území hustě zalidněná, charakteristika obce 

Obec Roztoky (název katastrálního území a železniční stanice je Roztoky u Křivoklátu) se 
nachází v údolí řeky Berounky při jejím soutoku s Rakovnickým potokem – z tohoto fenoménu 
lze vyvozovat i název obce. Obec leží na mírnějším pravém břehu řeky, která zde tvoří 
meandrující tok v skalnatém, hluboce zaříznutém údolí zhruba 15 km od okresních měst Rakovník 
na severozápadě a Beroun na jihovýchodě. V obci se nachází dva mosty přes Berounku - silniční a 
železniční, a také železniční zastávka na trati ČD 174 z Berouna do Rakovníka. Obec je tak 
lokálně i regionálně významnou dopravní křižovatkou.  K Roztokám patří i osada Karlov, 
vzdálená asi 5 kilometrů jihojihovýchodně od zástavby Roztok, která však netvoří samostatné 
katastrální území ani místní část, a ve dvou třetinách cesty z Roztok do Karlova stojí historický 
objekt tzv. Leontýnského zámku. 

Celá obec se nachází na přírodně a rekreačně cenném území CHKO Křívoklátsko, což 
ovlivnilo její charakter a rozvoj. V obci převládá poměrně ucelená, převážně nízkopodlažní 
zástavba v nepravidelné uliční sítí, což ovlivnila morfologie terénu – obec se rozkládá na 
mírnějším severním svahu údolí a v úzké údolní nivě Berounky. Převážná část zástavby má 
obytný, smíšeně obytný a rekreační charakter. Průmyslové plochy reprezentují pouze zmíněné 
areály závodu Permon I a okolí železniční zastávky (pila) na severovýchodě a „nový“ závod 
Permon II na jihozápadě území. V katastrálním území převládají rekreační a přírodní funkce. 
Rozloha katastru představuje 2222 ha, z čehož zhruba 64 % tvoří lesní plochy, 29% zemědělská 
půda, 1% vodní plochy a zbytek jsou zastavěné (1%)  a ostatní (5%) plochy. Z uvedeného je 
zřejmé, že se jedná o poměrně řídce zastavěné území s dominantními přírodními plochami. Situaci 
ilustruje následující graf:  
 
Obrázek 9: Graf využití ploch katastrálního území Roztoky u Křivoklátu 
 

      

půda zemědělská

půda lesní

vodní plochy

zastavěné plochy

ostatní plochy
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Roztoky a jejich okolí jsou ideálním místem pro rekreaci. Po řece Berounce vede Vodácká 
naučná stezka. Pod roztockým jezem je při pravém břehu nově zbudovaný umělý kanál pro vodní 
sporty. Nedaleko něho jsou hospůdky U Jezu a Na Aljašce, rekreační středisko Ludmila a Hotel 
Roztoky. Na pravém břehu Berounky jsou v provozu dvě vodácká tábořiště. Rekreační areál 
Višňová nabízí ubytování v chatkách, karavanech, prostor pro stanování a rozdělání ohně, 
základní hygienické zázemí a občerstvení. Roztokami procházejí také zajímavé cyklotrasy a 
turistické naučné stezky, např. známá Svatojakubská cesta vedoucí ze Železné na česko – 
německém hraničním přechodu a končící v Praze - Zbraslavi. 

Ve východní části katastru obce je vyhlášena přírodní rezervace Červený kříž. Jedná se o 
lesní rezervaci, která slouží zejména ke sledování změn v lesních společenstvech. Nádherné 
přírodní scenérie jsou též v okolí vrchu Beraník a na svazích nad údolím potoka Klucná, kolem 
něhož se rozkládá jedna z nejstarších českých trampských osad - Údolí hříchu. Z hlediska 
krajinářského jde v případě Roztok a jejich okolí o velmi cenné území  - zejména údolí Berounky 
má vysokou estetickou hodnotu a  představuje výjimečnou turistickou atraktivitu. Území je však 
vyhledáváno i k trvalé rekreaci. V údolí Rakovnického potoka a Berounky je několik rozsáhlých 
chatových kolonií, které poněkud ruší přírodní ráz krajiny.  

 
Ke dni 31. 12. 2009 zde žilo 1109 obyvatel, z toho 821 v produktivním věku. V obci bylo 

registrováno celkem 286 podnikatelských subjektů, z čehož většinu tvoří drobní živnostníci a 
drobné provozovny podnikající v obchodních službách, pohostinství, ubytování apod.v průmyslu 
podniká 35 subjektů. Díky členitým morfologickým poměrům má obec poměrně komplikované 
dopravní spojení, komunikační sít je však poměrně hustá a v dobrém stavu. Údolím Berounky a 
Rakovnického potoka prochází železniční trať ČD 174. Obec je poměrně dobře vybavena základní 
infrastrukturou (vodovod, kanalizace, ČOV, částečně plynofikace). Školská zařízení pošta apod. 
jsou v blízkém městyse Křivoklát. Základní demografické údaje uvádí tabulka 
 
Tabulka 17: Základní údaje o obci 
 

Katastrální území: 383328 Roztoky u Křivoklátu 
ID obce: 142555 
Počet částí: 1 Roztoky  
Katastrální výměra: 2222 ha 
Nadmořská výška : 256 m n.m. 
Souřadnice: 50o 01´ 38´´ N  13 51 58 E 
Statut města: ne 
Počet obyvatel:  1109  k 31.12.2009 
Průměrný věk 36,1 roků 

 
Historie. Na území obce stával původně osamělý dvorec křivoklátského purkrabího a 

lovčího Jíry z Roztok, který byl snad založen kolem roku 1370. Jírovo erbovní znamení - černá 
vrána s červenou zbrojí ve stříbrném štítě - se stalo podkladem pro současný obecní znak a prapor, 
který smějí Roztoky užívat od března 1992. Rozvoj obce nastal po zřízení železné huti knížaty z 
Fürstenberka roku 1824. Na počátku 20. stol. zde bývala textilní továrna fy Stein & syn a po 2. 
světové válce závod na obráběcí stroje. Od roku 1952. ho vystřídala výroba pneumatického nářadí 
značky Permon. Součástí obce je osada Karlov, původně knížecí hospodářský dvůr založený roku 
1779, a zámek Leontýn. Někdejší lovecký zámeček Obora (z r. 1820) byl o 40 let později 
přestavěn v novogotickém slohu a pojmenován po hraběnce Leontině z Fürstenberka. V současné 
době je v zámeckém areálu umístěn Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn. První 
písemná zmínka o obci pochází z roku 1406. Roku 1544 byla na místě povodní zničeného mlýna 
postavena železná huť. Roku 1824 dal kníže Karel Egon Fürstenberg postavit novou železnou huť 
na zkujňování surového železa. Ve své době patřil fürstenberský hutní komplex k nejmodernějším 
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podnikům ve střední Evropě. Provoz zkujňovacích výhní byl zastaven roku 1865. Následně byl 
závod přebudován na pudlovnu se šesti pudlovacími pecemi, válcovnou plechu a drátu. Dostal 
název Huť Marie Anny (Maria Anna Hütte).  

V současnosti je obec především východiskem do rekreačního území CHKO Křivoklátsko a 
hradu Křivoklát a centrum pěší a vodní turistiky a cykloturistiky. Významné jsou její funkce pro 
rekreaci a individuální bydlení. Těžká průmyslová výroba v areálu Prermon I byla utlumena a 
v současnosti slouží jako zóna pro lehkou výrobu a sklady a její součástí je i posuzovaná 
provozovna AKM Oil.   
 

C.I.6. Území nadměrně zatěžovaná 
Území tohoto typu se v zájmovém území prakticky nevyskytují, nejvýznamnější z tohoto 

pohledu je předmětný areál Permon I, který byl dlouhodobě (prakticky od roku 1824) exponován 
vlivům hutní a strojírenské výroby, což zapříčinilo starou ekologickou zátěž, které je popisována 
v následující kapitole. Z pohledu zátěže jednotlivých složek životního prostředí se zde nevyskytují 
nadměrně zatěžovaná území. Přes poměrně nízké intenzity dopravy lze v okolí páteřních 
komunikací díky směrovému vedení komunikací v bezprostřední blízkosti obytných zón zmínit 
hlukovou zátěž, kterou však nelze označit jako nadměrnou. Určitým problémem může být 
paradoxně sezónní nárůst turizmu – nadměrná obsazenost tábořišť, živelné táboření a provozování 
sportovních aktivit na území CHKO.  

Větší těžební aktivity se v řešeném území nevyskytují, nejvýznamnější je z tohoto pohledu 
těžba a zpracování kameniva v lomu Sýkořice (Kámen Zbraslav a.s), které však s posuzovanou 
aktivitu nesouvisí. Křivoklátsko je oblastí poměrně chudou na nerostné suroviny, kromě již 
zmíněného kameniva lze v minulosti zaznamenat těžbu cihlářských hlín a na jižním okraji i těžbu 
sedimentárních železných rud. Ze současného pohledu je tato oblast z hlediska nerostných surovin 
bez většího významu.   

C.I.7. Staré ekologické zátěže 
 Staré ekologické zátěže na území CHKO Křivoklátsko představovaly většinově staré, 
většinou nezajištěné skládky komunálního odpadu (např. Pustověty apod..) dříve provozované 
obcemi, jejichž provoz byl již ukončen a které byly již většinou rekultivovány. Rovněž pozůstatky 
důlní činnosti byly většinou zahlazeny či nejsou již v krajině patrné (težba železných rud v oblasti 
Krušné hory na jihu oblasti).  

Staré ekologické zátěže z průmyslové činnosti byly identifikovány především v areálech 
využívaných dřívějším podnikem Permon Křivoklát v Roztokách. Znečištění podzemních vod, 
zemin nesaturované zóny a stavebních konstrukcí budov bylo začátkem devadesátých let zjištěno 
jak ve “starém“ závodě  Permon I, tak v nové části Permon II. Významnější z hlediska rizik byla 
zátěž v areálu Permon I, ve kterém je v současnosti situována provozovna AKM Oil. Tato 
ekologická zátěž se nachází bezprostředně v zájmovém územní posuzovaného záměru, proto je 
popsána podrobněji. 

Území závodu Permon I bylo průmyslově využíváno již od roku 1824 (hutní provoz – 
fürstenberská huť) a v roce 1952 byla zavedena výroba pneumatického nářadí, především 
sbíjecích kladiv pro využití v důlním průmyslu. Při strojírenské výrobě byly využívány tehdy 
běžné technologické postupy, tj. řezání, broušení, lisování, třískové obrábění a povrchové úpravy 
kovů včetně galvanického pokovování. Ve výrobě byly hojně využívány ropné látky – především 
průmyslové oleje a maziva ale i chlorovaná odmašťovadla a oleje s obsahem PCB . Tomuto 
charakteru výroby odpovídalo i znečištění, které vzniklo v průběhu provozu od padesátých do 
osmdesátých let minulého století zejména nešetrnými postupy ve skladování závadných látek a 
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odpadů (třískové hospodářství). V roce 1986 byla dokončena stavba nového závodu Permon II a 
výroba sem byla postupně přesunuta.  

Ve starém areálu Permon I byly kontaminované budovy v jihovýchodní části areálu během 
sanačních prací v roce 2001-2002 asanovány a znečištění v nesaturované zóně z části odtěženo 
(sanační práce prováděla společnost Aquatest Praha), vytěžený prostor byl zavezen inertním 
materiálem. Celkem tak bylo odstraněno 170 tun ropných látek stanovitelných jako NEL a 2,5 t 
chrómu. V roce 2001 byl rovněž proveden doprůzkum, zaměřený na zbytkové znečištění 
podzemních vod. Na provedenou sanaci nesaturované zóny navázala v roce 2003 sanace 
podzemních vod za využití především sanačního čerpání v sítu sanačních vrtů. Přitom byly 
zjištěny některé nové skutečnosti, které se týkaly především dříve neřešeného ohniska znečištění 
pod budovou bývalé automatárny.  

V roce 2005 proto proběhl další doprůzkum a pilotní pokus použití nových sanačních 
technologií (řízené propařování a vymývání nesaturované zóny neionogenními tenzidy) , protože 
klasickými technologiemi nebylo možno znečištění efektivně sanovat. V současné době je 
sanováno ohnisko v prostoru bývalého třískového hospodářství, které se projevuje přítomností 
odloučené fáze ropného produktu na hladině podzemní vody. Cílové parametry sanace byly 
uloženy rozhodnutím ČIŽP OI Plzeň č.3/OV/810/OO/Hs z 5.4.2000, a to pro NEL v podzemní 
vodě 2 mg/l, v nesaturované zóně 2000 mg/kg v sušině.  

Obrázek č.10: Situace průzkumných a sanačních vrtů v areálu 

 

Sanační práce probíhají do současnosti a využívá se metoda promývání prostředí roztokem 
neionogenních tenzidů (preparát Slovasol) pod ochrannou hydraulické deprese a odčerpávání 
volné fáze z hladiny podzemní vody. Účinnost sanačních prací je pravidelně monitorována v síti 
monitorovacích vrtů. Přes dlouhodobé provádění sanačních prací se díky komplikovaným 
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hydrogeologickým podmínkám nepodařilo do dnešní doby dosáhnout stanovených cílových 
sanačních limitů. Zejména se jedná o prostor bývalého třískového hospodářství s ohniskem na vrtu 
HV 23, kde se vyskytuje odloučená fíze produktu na hladine podzemní vody a v jeho okolí 
zvýšené koncentrace ropných látek v řádu jednotek až prvních desítek mg/l. Sanační práce 
ovlivňují i režim podzemních vod v lokalitě, zejména vytvářením ochranné hydraulické deprese 
na vrtu HV 22..  

Práce jsou pravidelně vyhodnocovány ročními zprávami (Holeček V., 2009,2010: Sanace 
podzemních vod v areálu Permon I, Aquatest Praha). Situace sanovaného prostoru, současný stav 
znečištění a vztah k hodnocenému záměru je zřejmý z následujících obrázků: 

Obrázek 11a,b:  Sanační práce – mapa hydroizohyps a mapa znečištění  

  

Z uvedeného je zřejmé, že celý prostor provozovny AKM Oil je v území, postiženém 
ekologickou zátěží, které je dlouhodobě sanována. Z tohoto důvodu je nutné věnovat způsobu 
nakládání se závadnými látkami mimořádnou pozornost, aby nedošlo k novým únikům a 
znehodnocení dosavadních výsledků sanace. Na druhou stranu je prostor pod neustálou odbornou 
kontrolou a síť monitorovacích vrtů umožňuje pravidelně sledovat stav a kvaltu podzemních vod 
v lokalitě. 
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C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního 
prostředí v dotčeném území 
 
C.II.1. Ovzduší a klima 
 

Podle schématu klimatických oblastí leží Roztoky v okrsku B 2 -  mírně teplý, mírně suchý, 
převážně s mírnou zimou. Tento okrsek lze charakterizovat následovně: suma teplot nad 10o C - 2 
600 - 2 800, průměrná roční teplota 8 - 9o C, průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm, 
pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30, vláhová jistota 2 - 4. Průměrná doba 
slunečního svitu činí cca 1600 hodin. Roční srážkový průměr dosahuje 530 mm se zvýrazněním 
srážek v měsících květen až srpen, ve kterých se srážkové úhrny pohybují v průměru kolem 60-70 
mm. Srážkově nevýrazné období je prosinec až únor s minimem srážek v lednu (26 mm). 

Zájmové území je klimaticky poměrně stabilní. Oblast je charakteristická teplým a suchým 
létem a mírnou zimou. Přesto, že vliv srážkového stínu Krušných hor a Českého středohoří, který 
dominuje na SZ oblasti, je již poměrně slabý, lze oblast označit za suchou až mírně suchou. Roční 
průměrný úhrn srážek se v posledních letech pohybuje v rozmezí 500 - 550 mm, z toho ve 
vegetačním období 350 - 400, v zimním 150 - 200. Patrný je dlouhodobý pokles ročních úhrnů 
srážek - srážkový deficit, který má regionální charakter. Počet souvislých mrazových dnů v roce 
se pohybuje kolem 85, střední počet dní se souvislou sněhovou pokrývkou je 48. Oba faktory mají 
klesající tendenci. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5 oC, v  lednu (-2) - (-3), v 
červenci 18 - 19 (nejteplejší měsíc). 

Z klimatických vlivů je možno zmínit specifikum údolí Berounky, které má kaňonovitý 
charakter a jeho dno je zahloubeno zhruba o 150 m oproti terénu na plošině na hraně údolí. To 
podmiňuje vznik mezoklimatu, kdy průměrné teploty jsou poněkud vyšší (cca 1,5 – 2 stupně) 
oproti regionálnímu průměru. Projevuje se to vyššími průměrnými teplotami charakteristickými 
spíše pro teplé oblasti, význačnými teplotními údolními inverzemi typickými spíše pro 
submontánní oblasti a zimy poměrně chudé na sníh. V následující tabulce jsou uvedeny 
dlouhodobé průměrné srážkové úhrny a teploty pro oblast Křivoklát: 
 
Tabulka 18 : Základní klimatické ukazatele pro Křivoklát (223 m n.m.)   
 

ukazatel průměr  měsíční průměr 
roční  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

teplota vzduchu oC -2,2 -0,8 3,1 7,8 13,3 16,9 18,8 18,0 14,0 8,4 3,6 -0,2 8,4 
sluneční svit (hod) 50 74 125 166 214 219 227 212 161 121 54 47 1670 
úhrn srážek (mm) 26 27 25 38 64 72 79 60 40 43 29 27 530 

Zdroj: ČHMÚ 
Oblast je celkově poměrně dobře ventilovaná, lokálně se vyskytuje území se zhoršenými 

rozptylovými podmínkami, což platí zejména pro dno údolí Berounky. Převládající větry vanou ze 
západu (19,79% tj.1734 hod/rok)  a jihozápadu (19,1% tj.1673 hod/rok) . Významný podíl má 
bezvětří (32,11% tj.2813 hod/rok). Větry vanoucí se zbývajících směrů mají četnost výskytu pod 
8,5 %. Převážnou část roční doby lze očekávat vítr do rychlosti 2,5 m/s (73,09%, 6403 hod/rok), 
vítr v rozmezí 2,5-7,5 m/s se vyskytuje v 25,5 %, tj.2235 hod/rok a větry o rychlosti nad 7,5 m/s 
se vyskytují pouze v 1,4% což představuje 123 hod/rok.  

Špatné rozptylové podmínky (I.a II.třída stability)  včetně inverzí se odhadují na 39,68 % 
tj.3476 hod rok, naopak dobré rozptylové podmínky (III.a Iv třída stability) panují v 50,46% 
tj.4420 hod/rok. Četnost výskytu V.třídy stability, kdy jsou sice nejlepší rozptylové podmínky, ale 
v důsledku silných vertikálních turbulencí může docházet lokálně k zvýšení koncentrací škodlivin 
v malých vzdálenostech od zdrojů, je zhruba v 9,86%, tj.864 hod/rok. Z uvedeného vyplývá, že 
posuzovaná lokalita je poměrně dobře provětrávána především západními a jihozápadními větry 
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nižších a středních rychlostí 4-5 m/s. Více jak třetinu roku však panují špatné rozptylové 
podmínky, doprovázené inverzními stavy, nepříznivě působí i vysoká četnost bezvětří a větrů do 
2,5 m/s.       

Kvalitu ovzduší ovlivňují regionální i lokální zdroje. Regionální zdroje vytvářejí především 
pozadí škodlivin, patří sem vliv elektráren v severních Čechách, elektrárna Mělník a některé velké 
průmyslové komplexy (CEVA Beroun). Z lokálních zdrojů je to především vliv těžby a úpravy 
suroviny v kamenolomu Sýkořice – zdroje polétavého prachu. Lokálně je rovněž nezanedbatelný 
vliv spalování tuhých paliv v neplynofikované zástavbě. Jako hlavní faktor, lokálně ovlivňující 
kvalitu ovzduší, lze označit dopravu.  Frekvence dopravy na místní síti je však poměrně malá, 
přesto lze její vliv na pozadí škodlivin zahrnout.  

Kvalita ovzduší v Roztokách není pravidelně sledována imisním měřením mobilní 
monitorovací stanice ani měřením na stacionárních stanicích. Nejbižší měření jsou k dispozici pro 
stanici Broumy. Průměrné roční koncentrace IHr lze tak odhadnout dle měření ve srovnatelných 
částech okresu pro polétavý prach 20-25 µg/m3, pro oxid siřičitý SO2 5 µg/m3, pro oxidy dusíku 
na 10 – 15 µg/m3. To jsou hodnoty výrazně pod přípustnými imisními limity. Překročení limitních 
koncentrací je výjimečné, překračovány bývají na území v působnosti stavebního úřadu Křivoklát 
krátkodobé imisní limity zejména v ukazateli polétavý prach PM10. Na území CHKO jsou 
překračovány imisní a cílové imisní limity pro ochranu vegetace u troposférického ozonu (cca na 
5% území). Lze konstatovat, že kvalita ovzduší v zájmovém území je poměrně dobrá, k čemuž 
přispívají rozptylové podmínky, absence větších lokálních zdrojů znečištění a relativně nízká 
místní frekvence dopravy. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné koncentrace NO2 pro 
nejbližší stanici SBROM Broumy: 
 
Tabulka 19 : Průměrné koncentrace NO2 pro stanici Broumy v roce 2010.   
 

 

 

Organizace 
Typ měřicího 

programu 

Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Identifikace 
ISKO X1q. X2q. X3q. X4q. X S N 

Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv 

SBROM 
 

343175 

ČHMÚ 
(1223) 
Broumy 

Manuální 
měřicí 

program 
GUAJA 

13,2 11,4 9,4 12,0 11,6 4,77 58 

15 14 14 15 10,6 1,54 6 

 
 
C.II.2. Geomorfologie, geologie  a  půda 
 

Geomorfologicky patří posuzovaná lokalita (dle Balatky et.al.1972) do Poberounské 
soustavy V - Brdské podsoustavy VA, a převážně náleží geomorfologickému celku– Křivoklátská 
vrchovina VA3 na rozhrání podcelků VA3A Zbirožská vrchovina a VA3B Lánská pahorkatina. 
Oba podcelky s převládajícím pahorkatinným až vrchovinným rázem a velkou hustotou zalesnění 
od sebe odděluje hluboce zaříznuté údolí toku Berounky, jako dominantní geomorfologický 
fenomén oblasti. 

Hluboké až kaňonovité údolí Berounky se strmými svahy rozdělilo Křivoklátskou vrchovinu 
na severní, levobřežní část – Lánskou pahorkatinu a jižní, pravobřežní - Zbirožskou vrchovinu 
s rozdílným geologickým fundamentem , který podmínil i odlišný geomorfologický vývoj. 
Zbirožská vrchovina se rozkládá na paleozoických vulkanických horninách křivoklátsko-
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rokycanského pásma. Hluboce zařízlá údolí potoků a potůčků tvoří se skalnatými vrcholky kopců 
a táhlými hřbety intenzivně členitý reliéf. Naopak pro  Lánskou pahorkatinu je typický spíše mírně 
členitý povrch na proterozoických břidlicích kralupsko-zbraslavské skupiny, který směrem k jihu 
přechází do strmých strání údolí Berounky a jejích přítoků s řadou strží a roklí. 

CHKO zabírá téměř celý geomorfologický celek Křivoklátské vrchoviny a severní část 
Plaské pahorkatiny. Páteří celého území je hluboké údolí řeky Berounky, která protéká oblastí od 
JZ k SV a téměř ve středu oblasti se v pravém úhlu stáčí k JV. Převážná část území Zbirožské 
vrchoviny a zároveň nejhodnotnější jádro Křivoklátska tvoří intenzívně rozčleněný reliéf s 
hluboce zaříznutými erozními údolími.  Jihovýchodní část Zbirožské vrchoviny má mírně zvlněný 
reliéf denudačních plošin a mírných svahů, který se vytvořil na proterozoických břidlicích. Po 
levém břehu Berounky se rozkládá Lánská pahorkatina, která je charakterizována mírně členitým 
reliéfem. Jedná se o denudační plošiny a mírné svahy, které směrem k jihu přecházejí do strmých 
strání hluboce zaříznutého údolí Berounky. Řeka Berounka vytváří po celé délce toku v území 
morfologicky významné a nápadné meandry. Za zmínku stojí i pro celé území hojné morfologicky 
výrazné buližníkové suky, které jsou vlivem erozní činnosti vypreparované z okolních měkčích 
hornin a vytvářejí hodnotné krajinotvorné prvky. 

Vlastní zájmové území je situováno na levém břehu výrazného meandru Berounky v úzké 
údolní nivě. Zatímco pravý protější břeh (jesep meandru) tvoří výrazné strmé svahy vrchu Sokolí 
(399,4 m n.m.) s přírodní památkou Na Babě bez údolní nivy, levý břeh (výsep meandru) tvoří 
poměrně ploché mírné svahy se zástavbou obce Roztoky. Úzká údolní niva leží v této části zhruba 
5 – 6 m nad hladinou řeky v nadmořské výšce cca 241 m n.m. a je výrazně antropogenně 
modelována (smíšeně obytná zástavba, železniční trať se zastávkou, bývalý areál Permon I apod.).   

  
Z regionálně geologického hlediska leží území v blízkosti kontaktu hornin svrchního 

proterozoika tzv. kralupsko – zbraslavské skupiny z kambrickými vulkanity tzv. křivoklátsko-
rokycanského pásma.  Horniny svrchního proterozoika reprezentují především prachovce a 
břidlice, resp. jejich rytmické střídání (na obrázku označeny číslem 41). Dále se vyskytují droby, 
resp. střídání vrstev prachovců, břidlic a drob s převahou drob (42). Kambrické vulkanogenní 
vyvřeliny reprezentují ryolity a jejich pyroklastika (32,33), dále andezity (36), ryodacity (37) a 
andezitové tufy (38).   Horniny proterozoika i vulkanity kambria bývají na povrchu rozvětralé 
v písčitohlinité až písčitojílovité úlomkovité eluvium, jehož mocnost kolísá dle stupně navětrání a 
charakteru mateřské horniny od 2 do 6 m. Následuje zóna připovrchového rozpukání hornin, 
s typickým střípkovitým rozpadem. Následuje rozpukaná lehce navětralá hornina s víceméně  
zachovalou strukturou s typickou břidličnatostí či s lavicovitou až deskovitou odlučností. Celý 
komplex hornin je tektonicky postižen.  

Kvartérní pokryvné sedimenty jsou v zájmové oblasti především charakteru deluviálních, 
případně fluviodeluviálních sedimentů (6). Jedná se zejména o písčitokamenité hlíny a mrazové 
zvětraliny. V okolí vodních toků jsou zastoupeny fluviální a deluviofluviální sedimenty typu 
povodňových hlín. Místy jsou zachovalé relikty fosilní liblínské terasy Berounky stupně riss (10) a 
günz (11) a donau (12) tvořené písky a štěrkopísky. V zastavěných územích se uplatňují 
antropogenní sedimenty – převážně hlinitokamenité navážky a násypy. 

Podloží zájmového území tvoří zejména břidlice svrchního proterozoika (42), překryté 
fluviálními sedimenty kvartéru – zbytky štěrkopískové terasy (10) překryté povodňovými hlínami 
(3) a navážkami. Mocnost pokryvných útvarů dosahuje až 6 m a směrem do svahu údolí klesá. 
Terén byl v areálu Permon v minulosti poměrně značně upravován navážkami a geologická stavba 
je poměrně výrazně antropogenně ovlivněna. Během provozu areálu v minulosti došlo rovněž 
k poměrně výrazné kontaminaci zemin nesaturované zóny ropnými látkami a chrómem. Následné 
sanační zásahy (odtěžování zemin) rovněž lokálně pozměnily geologickou stavbu lokality. 
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Celé zájmové území je vyrovnáno navážkami o mocnostech 0,6 – 4 m, jejichž mocnost 
směrem od řeky klesá. Pod navážkami je uložena poměrně souvislá poloha aluviálních jílovitých 
hlín o mocnosti 0,7-1,5 m a vrstva štěrkopísků o mocnosti max. 6 m. Charakter štěrkopískové 
terasy je značně variabilní, u stropu bývá silně zahliněná a směrem k podloží přibývá hrubších 
frakcí.  

Schematicky lze průměrný geologický profil posuzované lokality znázornit takto: 
00,0 - 02,5 m  hlinitokamenité navážky 
02,5 – 03,5 m  aluviální a  povodňové jílovité hlíny 
03,5 - 06,0 m  štěrkopísková terasa, u stropu zahliněná 
06,0 - 10,0 m  proterozoické břidlice zvětralé, rozpukané 
10,0 -    proterozoické břidlice a droby, rozpukané, slabě navětralé  
 

Popsané geologické poměry ilustruje následující obrázek:  

Obrázek 12 : Výřez z geologické mapy   
 

 
 

Z hlediska typologie zemědělských půd převládají v širším zájmovém území hnědozemě a 
hnědé půdy lesní různých typů. Na břidlicích a drobách dominují víceméně nasycené hnědé půdy, 
na spraších a prachovcích hnědozemě až půdy illimerizované, na těžších polymiktních hlínách 
pseudogleje. Ostrůvky nevyvinutých půd až kyselých rankerů jsou typické pro buližníky a 
křemence, mezotrofní rankery pro andezity a na spilitech se nachází bazické rakery až 
pararendziny. Z hlediska hlavních půdních jednitek převládají v zájmovém území HPJ 22 hnědé 
půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech a HPJ 26 hnědé půdy kyselé a jejich slabě 
oglejené formy na břidlicích a podobných horninách, středně těžké.  
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Půdy vzniklé na horninách Křivoklátska patří k hnědozemní půdně vývojové sérii. 
Hnědozem vytvořená na proterozoických břidlicích je na plošinách a mírných svazích velmi 
uléhavá a špatně provzdušněná. Na sprašových nebo podsvahových hlínách se vyvinuly 
parahnědozemě. Na mírně modelovaném reliéfu krytém soliflukčními hlínami se vyskytují 
polygenetické nebo vícevrstevné půdy, v mělkých depresích denudačních plošin potom 
pseudogleje. Na skalních výchozech se vytvořily půdy typu ranker, představující ranná stádia 
hnědozemní série. Půdy na suťových a balvanitých osypech se řadí také do skupiny rankerů jako 
varieta suťový ranker, který dalším zazemňováním přechází v rankerovou hnědozem. Na 
horninách obohacených CaCO3 se vyskytují půdy obdobné pararendzině, na mocnějších 
zvětralinách potom eutrofní hnědozemi. Na podmáčených polohách , většinou v dnech údolí 
menších potoků se utvořily gleje, tam kde voda vystupuje po většinu roku až na povrch půdy se 
jedná o půdy typu anmór. Na zvýšených částech náplavů údolních niv Berounky se vyskytují 
hnědé vegy. 

Z hlediska produkčního potenciálu zemědělských půd (PPZP) se v případě hnědozemí jedná 
o potenciál velmi vysoký až vysoký, u hnědých půd střední až nízký, u ilimerizovaných půd a 
kyselých hnědých půd pak nízký. Z hlediska ovlivnění půdy reliéfem se jedná o členité 
pahorkatiny bez výraznějších terénních tvarů – slabší ovlivnění ZPF.  

Posuzovaný záměr se nedotýká zemědělské půdy, v užším zájmovém území se zemědělská 
půda nevyskytuje, pozemky jsou vedeny jako ostatní a zastavěná plocha a byly zcela pozměněny 
činností člověka, vesměs z hlediska půd v negativním smyslu (odstranění a nahrazení kulturní 
vrstvy, zastavění, kontaminace).  
 
C.II.3. Hydrogeologie a hydrologie 
 

Z hlediska hydrogeologického řadíme území Křivoklátska do rajónu  6230 – Horniny 
proterozoika, krystalinika a paleozoika v povodí Berounky. V zájmovém území se jedná o 
kolektory v horninách kambria křivoklátsko – rokycanského pásma (Cβ) a v horninách 
proterozoika kralupsko-zbraslavské skupiny (PT). Podzemní voda je zde vázána převážně na 
systém přípovrchového rozvětrání a rozpukání andezitů a andezitových tufů a břidlic  (mělčí 
průlinovo – puklinový kolektor) a dále na systém puklin a tektonicky oslabených zón v nezvětralé 
a mírně zvětralé části masivu (převážně puklinový kolektor). Oba dva typy kolektorů nejsou 
obvykle hydraulicky odděleny a vytváří tak jednu zvodeň. Komplex vulkanických hornin i hornin 
proterozoika je z hlediska propustnosti velmi nesourodý, střídají se propustnější alterované a 
tektonické zóny a polohy tufů  s omezeně propustnými zónami kompaktních vulkanitů, alterované 
zóny v břidlicích s polohami metavulkkanitů (spilitů) a silicitů. Povrch hornin masivu bývá 
rozvětralý v úlomkovité až kamenité písčitohlinité eluvium. Obecně se jedná o převážně 
puklinový kolektor se zvýšenou propustností v připovrchové zóně rozvětrání, index transmisivity 
T = 6,0*10-6 – 6,1*10-5 m2.s-1, variabilita transmisivity je dána indexem sy=0,5. 

  Hydrogeologické poměry v zájmovém území jsou tak poměrně složité a byly navíc 
významně ovlivněny činností člověka. V území lze odlišit několik zvodní. Generelně rozlišujeme 
zvodeň kvartérní, vázanou na průlinově propustné sedimenty fosilních štěrkopískových teras a 
povodňové hlíny a mělkou podložní zvodeň vázanou na systém připovrchového rozpukání a 
rozvětrání hornin proterozoika a paleozoika s převažující kombinovanou průlinově – puklinovou 
propustností. Dále lze ve větších hloubkách odlišit i zvodeň vázanou na puklinový systém skalních 
hornin s hlubším oběhem.  Obě svrchní zvodně nejsou hydraulicky odděleny a tvoří tak obvykle 
jednu zvodeň, v dosahu břehové infiltrace v hydraulické spojitosti s povrchovým tokem Berounky. 
Popsané poměry ilustruje obrázek: 
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Obrázek 13 : Výřez z hydrogeologické mapy   
 

 
Zájmové území bývalého závodu PERMON I je na severovýchodě hydrogeologicky 

omezeno tokem řeky Berounky, tvořící erozivní bázi a představující okrajovou podmínku. Hlavní 
zvodeň je vázána na štěrkopískové sedimenty a její hladina se pohybuje v úrovni 3,7 – 6,0 m pod 
terénem. Zvodeň je ve zřejmé hydraulické spojitosti s povrchovým tokem, což se projevuje 
rychlou reakcí hladiny na úroveň hladiny toku. Směr proudění je dále částečně ovlivněn umělým 
kanálem, který prochází zhruba středem území a má drenážní funkci. Tento kanál je ovlivňován 
stavem vody v Berounce i umělým náhonem. V případě vysokých stavů vody v Berounce tak 
dochází k obrácenému toku podzemní vody směrem od řeky a dotaci povrchové vody do zvodně. 
Další mělká zvodeň se vytváří v horizontu připovrchového rozpukání a rozvětrání podložních 
břidlic. Obě zvodně nejsou hydraulicky odděleny a zjevně spolu komunikují, při nižších stavech 
vody v řece během většiny roku není  kvartérní kolektor zvodněn vůbec a hladina je zakleslá 
v proterozoických břidlicích v hloubce cca 6 m pod terénem. Koeficient filtrace kolektoru 
v zájmovém území se tak pohybuje v rozmezí k=10-4 až 10-7 m/s a koeficient transmisivity v řádu 
T= 10-3 až 10-6m2/s.  

Z hlediska chemismu se jedná o mírně zásaditou vodu kalcium bikarbonát - síranového typu 
s celkovou vyšší tvrdostí, s mineralizací mezi 600 – 800 mg/l. V lokalitě byla prokázána poměrně 
silná kontaminace podzemních vod, které je již dlouhodobě sanována. Bližší v kapitole staré 
ekologické zátěže.  
 
 Z hydrografického hlediska leží lokalita v povodí Berounky 1-11-03 Berounka od 
Rakovnického potoka po Litavku , resp. v jejím dílčím povodí č.h.p. 1-11-03-044 od potoka 
Klučná po Žloukavu. Berounka představuje regionální erozivní bázi na úrovni zhruba 236 m n.m. 
Lokalita leží na pravém břehu řeky, která zde tvoří výrazný meandr. Zájmové území je poměrně 
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intenzivně odvodňováno k lokální erozivní bázi severním až severovýchodním směrem   
Specifický odtok podzemní vody z území se pohybuje kolem 4,0 l/s/km2. Území leží mimo 
ochranné pásmo vodního zdroje Branov (viz obrázek).  

Obrázek 14 : Výřez z vodohospodářské mapy   
 

 
Základní hydrografická data uvádí tabulka: 

Tabulka č. 20 : Hydrografická data Berounky  
 
Povodí povodí km2 průměrné roční hodnoty 
  srážky 

(mm) 
rozdíl srážek 

a odtoku 
(mm) 

odtok (mm) odtokový 
součinitel 

specifický 
odtok 

(l/s.km2) 

průtok (m3/s) 

1-11-03-0441) 7419,11 593 458 135 0,23 4,28 31,7 
1-11-03-0442) 7122,22 593 458 135 0,23 4,28 31,8 

 
průtoky překročené průměrně po dobu m dní v roce 

m 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 
Qm l/s 1) 71,7 35,1    20,3   12,6  8,10 4,85 3,0 
Qm l/s 2) 71,7 35,1    20,3   12,6  8,10 4,85 3,0 

  
velké vody dosažené nebo překročené průměrně jednou za n roků 

N 1 2 5 10 20 50 100 
Qn m3/s 2) 230 325 505 664 857 1144 1433 
Qn m3/s 2) 230 325 505 665 858 1145 1434 

Vysvětlivky: 1) pod Rakovnickým potokem, 2) vodočet Křivoklát 
 

Záplavové území je vyhlášeno podél toku Berounky a Rakovnického potoka, jeho rozsah 
v hranicích Q100 je vyznačen na následujícím obrázku: 
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Obrázek 15 : Vymezení záplavového území Q100 – aktivní zóna  
 

 
 
 Z předchozího textu vyplývá, že severovýchodní část zájmového území je v záplavovém 
území, samotné objekty AKM Oil však již leží mimo inundaci.   
 
 
C.II.4. Biogeografická charakteristika 
 
 Fytogeograficky leží zájmové území do oblasti mezofytika (Mesophyticum) 
fytogeografického obvodu Českomoravského mezofytika (Mesophyticum Massivi Bohemici). 
Většina území území spadá do fytogeografického okresu č. 32 Křivoklátsko. Přírodovědecky 
významnější lokality jsou soustředěny buď do CHKO Křivoklátsko. Významná je i hluboce 
zaříznuté údolí, tok a úzká údolní niva Berounky, která je v daném území páteřní prvkem sytému 
ekologické stability v regionálním i neregionálním měřítku. Podle biogeografického členění 
(Culek,1996) patří zájmové území Křivoklátskému bioregionu (1.19), který zaujímá téměř celý 
geografický celek Křivoklátské vrchoviny a severní část Plaské pahorkatiny a má plochu cca 1164 
km2. Typickou část bioregionu zaujímá vrchovina na proteroziockých břidlicích přičemž osu tvoří 
údolí Berounky a jejích přítoků. Pro bioregion je typická mozaika bikových a květnatých bučin a 
dubihabrových hájů s ostrůvky subxerofilních doubrav a skalních společenstev. Nereprezentativní 
část tvoří nerozčleněné plošiny bezříčních údolí a skal s dominujícími acidofilními doubravami a 
bučinami. Biregion se plošně prakticky shoduje s fytogeografickým okresem 32-Křivoklátsko a 
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zaujímá i část fytogeografického podokresu 30b Rakovnická kotlina. Oba fytochoriony naleží 
mezofitiku, vegetační stupně jsou suprakolinní až submontánní.  
 Potenciální přirozenou vegetaci představuje složitá mozaika různých typů lesní vegetace. Na 
plošinách se jedná především o květnaté bučiny (Tilio cordatae-Fagetum) , řidčeji i kyselé bučiny 
(Luzulo-Fagetum) a okrajově i jedlové doubravy (Genisto germanika-Quercion). V kaňonovitém 
údolí Berounky a na okrajích bioregionu jsou to především dubohabřiny (Melempyro-
Carpinetum), které jsou na konvexních tvarech na jihu vystřídány subxerofilními doubravami 
(Quercion pubescenti-petraeae) . Na chladnějších svazích severnější části údolí jsou časté suťové 
lesy (Aceri-Carpinetum, Arunci-Aceretum, Lunario-Aceretum). Podél vodních toků, zejména 
Berounky a jejích větších přítoků, jsou chakteruistické údolní nivy s asociací Stellario-Alnetum, u 
menších přítoků pak Carici spinosae – Fraxinetum. Primární bezlesí reprezentují reliktní typy 
křovin svazu Prunion spinosae a Prunion frutocosea a vegetace skalních stepí a drolin, náležející 
svazům Alysso-Festucion pallentis a Seslerio-Festucion duriusculae. Břehové porosty Berounky 
osídluje vegetace svazu Phalaridion, pro samotbý tok jsou charakteristické fragmenty vegetace 
svazu Batrachion fluitantis.  
Přirozená náhradní vegetace je zastoupena některými typy xerotermními, především trávníky 
svazu Koelerio-Phleion. Křoviny náleží svazům Prunion spinosae a Prunion fruticosae. Vegetace 
vlhkých luk náleží svazu Calthion, rašelinné louky svazu Caricion fuscae jsou zastoupeny 
ojediněle. 
Flóra bioregionu je pestrá, s více představiteli prvků mezních i exklávách, které mají převážně 
reliktní charakter. Převažuje středoevropská lesní flóra středních poloh, do níž jsou ojediněle 
přimíchány i východní migranty. Na plošinách se objevují i některé druhy suboceanického 
charakteru. 
Značně zachovalá lesní společenstva velkého rozsahu a sutě na rozhraní pásma bučin a bukojedlin 
mají výrazně rozvinutou teplomilnou lesní faunu (z měkkýšů např. vřetenatka šedavá, trojlaločka 
pyskatá  aj.). Do regionu zasahuje i teplomilný prvek, který není vázán na vápencové půdy 
(ještěrka zelená, vřetenatka lesklá apod.). Adriomediteránní vliv prokazuje unikátní výskyt 
ploskoroha žlutého. Tekoucí vody patří do pstruhového až parmového stupně. 
 
C.II.5. Flora - všeobecná charakteristika 
 

Během podrobného vegetačního a floristického průzkumu, který v posledních dekádách 
20.století vedl RNDr. J. Kolbek CSc., bylo zjištěno přes 1800 rostlinných druhů a poddruhů. Na 
hlinitých náplavech řeky se vyvinuly světlé dubové lesy, často s druhově bohatým společenstvem 
as. Potentillo albae- Quercion, na kyselejším podloží přecházející do as. Molinio arundinaceae- 
Quercetum až as. Abieti- Quercetum. Na mírně zvlněných plošinách nad Berounkou často 
přecházejí do kyselého křídla dubohabřin (as. Melampyro nemorosi- Carpinetum). Dubohabřiny 
vůbec tvoří nejrozšířenější syntaxonomickou jednotku území. V některých částech oblasti se 
plošněji dochovaly porosty bučin, zejména as. Tilio cordatae- Fagetum a Luzulo- Fagetum (EVL 
Týřov- Oupořský potok, Zbirožsko). Méně rozšířené jsou acidofilní doubravy (sv. Genisto 
germanicae- Quercion).Vyloženě lokální záležitostí jsou bory (sv. Dicrano- Pinion), přirozeně se 
vyskytující na nejxetrémnějších polohách skalnatých výběžků nad Berounkou. 

Nižší polohy skalnatých strání nad řekou Berounkou jsou typické suťovými lesy, často s 
bohatými populacemi chráněného tisu červeného (Taxus baccata). Vrcholové partie těchto kopců 
pokrývají zakrslé doubravy (as. Sorbo torminalis- Quercetum) místy se rozvolňující do travnatých 
porostů skalních stepí, které mají speciální místní označení, tzv. „Pleše“. Vegetace je tu tvořena 
pestrou mozaikou společenstev (mj. vliv expozice světovým stranám a typu podloží- botanicky 
nejzajímavější bývají porosty na spilitech a diabázech). Lze tu najít druhově bohaté trávníky sv. 
Festucion valesiacae či sv. Kolerio- Phleion phleoidis, na místech s mělkým půdním horizontem 
přecházející do sv. Hyperico perforati- Sclerenthion perennis a sv. Arabidopsion thalianae ( např. 
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PR Kabečnice), vzácně bohatá vřesoviště sv. Euphorbio- Callunion. Jiným typem přirozeného 
bezlesí jsou na Křivoklátsku skály a skalní sutě, jedná se zejména o sv. Alysso- Festucion 
pallentis, sv.Asplenion septentrionalis a sv. Galeopsion segetum.  Podobně zajímavé je i 
sekundární bezlesí. Maloplošně se zachovaly květnaté louky as. Potentillo albae- Festucetum 
rubrae z poměrně běžně rozšířeného sv. Arrhenatherion elatioris. V nivách tradičně 
hospodařených potoků (např. Klíčava) lze najít vlhké louky sv. Calthion palustris s mj. druhy: 
vstavač májový (Dactylorhiza majalis) nebo upolín nejvyšší (Trollius altissimus), degradací 
(upuštěním do pravidelného kosení) vznikají tzv. tužebníková lada, často si zachovávající aspoň 
část své původní druhové pestrosti. Na Křivoklátsku jsou dnes poměrně častá.  

Přestože Křivoklátsko nepatří k oblastem typickým výskytem vodních rostlin, bylo zde 
zaznamenáno 61 společenstev vodních makrofyt. Jedním z nejhojnějších společenstev je 
as.Lemnetum minoris, časté v nádržích se stojatou vodou. Významný je nehojný výskyt as. 
Utricularietum australis, Nitelletum flexilis a společenstva s rdesty, mj. Potametum pectinati, 
Potametum obtusifolii a Potametum alpini. Velmi lokálně tu lze nalézt i některé druhy obnažených 
den, např. ostřice česká (Carex bohemica) a blatněnka vodní (Limosella aquatica). 

Na území se vyskytuje několik desítek druhů rostlin zákonem chráněných a zařazených do 
Červeného seznamu ČR. Mezi nejzajímavějšími lze jmenovat drobnou, kriticky ohroženou 
kapradinku vratičku měsíční (Botrichium matricariifolia) rostoucí v několika populacích ve 
vlhkých lesích, hořeček ladní pobaltský (Gentianella campestris subsp.baltica) rostoucí na 
Křivoklátsku na jediné lokalitě ( v rámci ČR pouze 2 lokality), kapradinku skalní (Woodsia 
ilvensis) typickou pro některé skalní pleše, stepní druhy koniklec luční český ( Pulsatilla pratensis 
subsp. bohemica) a česnek tuhý (Allium strictum). Dále vstavač nachový (Orchis purpurea) 
vyžadující v místních podmínkách světlé křoviny na diabázu, vstavač osmahlý (Orchis ustulata) 
rostoucí nehojně zjara na některých loukách, kruštík Greuterův (Epipactis greuterii) vyskytující se 
na vlhkých dnech údolí, vlhkomilnou ostřici Davallovu (Carex davallina), druhy světlých lesů 
hvozdík pyšný (Dianthus superbus) a hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus). Hořec hořepník 
(Gentiana pneumonanthe) je v současnosti v oblasti na okraji vymření. Tři druhy mechorostů patří 
mezi naturové druhy (směrnice č92/43/EHS): srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus), 
dvouhrotec zelený (Dicranum viride) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis). Botanickými 
zajímavostmi je na Křivoklátsku výskyt karpatského migranta zapalice žluťuchovité ( Isopyrum 
thalictroides), která tu má jednu velkou a několik drobných mikropopulací a dvě lokality druhu 
typického pro rašeliniště- rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia). 
 
C.II.6. Fauna - všeobecná charakteristika 
 

Křivoklátští živočichové jsou zástupci typické fauny středoevropské teplé lesní oblasti. 
Zachovalost původních biotopů, výskyt lesních porostů pralesního charakteru a velké plochy 
území, na nichž nedošlo v minulosti k odlesnění, to vše podpořilo zachování populací mnoha 
vzácných, ohrožených a vymírajících druhů živočichů. Druhově nejrozmanitějšími a zároveň 
nejvíce prozkoumanými skupinami jsou hmyz, měkkýši, pavoukovci a obratlovci. V oblasti lze 
zachytit určité zoologické gradienty, kdy na východě se nacházejí spíše teplomilné (termofilní) 
druhy a směrem k jihozápadu přibývá druhů horských (montánních).Výzkum na Křivoklátsku 
ověřil výskyt 24 kriticky ohrožených, 60 silně ohrožených a 60 ohrožených druhů živočichů. K 
typickým obyvatelům skalních biotopů patří některé druhy měkkýšů, např. vrkoč horský (Vertigo 
alpestris) a vrkoč lesní (V. pusilla), z pavouků skálovka Zelotes puritanus, pavučenka Erigonoplus 
jarmilae a cedivka Altella bipuncata. Skalní stepi hostí z měkkýšů třeba zrnovku Pupilla triplicata 
či vřetenatku českou (Alinda biplicata bohemica). Na několika lokalitách zde nalezneme 
západoevropského pavouka stepníka černonohého (Eresus sandaliatus). Typická hmyzí fauna žije 
též na rostlinách skalních teras a kamenitých stepí. Jsou to např. všechny naše druhy nosatců 
potravně vázané na tařici skalní, specializovaný nosateček Oprohinus suturalis žijící na česneku 
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chlumním či nosatčík Apion sedi na rozchodnících. Další druhy nosatčíků pak žijí na čilimníku 
černajícím nebo na rmenu barvířském, čtyři druhy nosatců se vyskytují v nízké vegetaci skalních 
stepí. Na skalních výchozech hnízdí výr velký (Bubo bubo) a poštolka obecná (Falco 
tinnunculus). 

Suchomilné trávníky stepního charakteru, teplomilné bylinné lemy lesních porostů a 
lesostepi jsou životním prostorem mnohých reliktních druhů mandelinek a dřepčíků. Vyskytuje se 
zde několik druhů krytohlavů, pontopanonský štítonoš Cassida pannonica a další. Na stepních 
lokalitách v Lánské oboře nalézáme dřepčíka Longitarsus niger, unikátního nosatčíka Apion 
rugicolle či vzácného krasečka Aphanisticus pusillus. I motýlí fauna křivoklátských stepí je 
významná. Žijí zde např. otakárek fenyklový (Papilio machaon) i otakárek ovocný (Iphiclides 
podalirius), bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) nebo můra Staurophora celsia, která zde 
vytváří stabilní populaci, ačkoliv její další výskyt je znám až z jižní Moravy. Byl zde zaznamenán 
výskyt vzácného vrubounovitého brouka Sisyphus schaefferi. Na pleších žije mnoho druhů 
sarančí. Herpetofaunu zastupují ještěrky, zejména ještěrka zelená (Lacerta viridis), a užovky, 
zvláště užovka hladká (Coronella austriaca). Z ptáků zde hnízdí např. pěnice vlašská (Sylvia 
nisoria), pěnice hnědokřídlá (S. communis) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). V sutích často sídlí 
jezevec lesní (Meles meles) nebo liška obecná (Vulpes vulpes). 

Pestré lesní ekosystémy vytvářejí vhodné biotopy pro celou řadu významných populací 
vzácných a faunisticky zajímavých druhů. Jsou to zejména skupiny xylofágního a mykofágního 
hmyzu. Z čeledi tesaříkovitých brouků (Cerambycidae) žije na Křivoklátsku 137 druhů (v ČR 
celkem 184), mezi nimi např. tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), t. broskvoňový (Purpuricenus 
kaehleri) či tesařík Necydalis ulmi. Významným druhem je tesařík Phymatodes pusillus , jehož 
nominátní forma P. pusillus pusillus byla zjištěna zatím pouze na Křivoklátsku. Z pralesních 
druhů zde bylo zaznamenáno mnoho vzácných kovaříků nebo zvláště chráněný páchník hnědý 
(Osmoderma eremita). Suťové smíšené lesní porosty jsou nejbohatší na výskyt měkkýšů, z nichž 
se zde setkáme např. s vřetenatkou rovnoústou (Cochlodina orthostoma) a vřetenatkou šedavou 
(Bulgarica cana). Zoologicky zajímavé jsou též vnitřní prostory drolin nezarostlých lesní 
vegetací, významná je především promrzající suť s lomikamenem trsnatým (Saxifraga rosacea), 
kde na jediné lokalitě v ČR žije plachetnatka Porrhomma rosenhaueri. V suťových lesích lze najít 
celou řadu druhů střevlíkovitých brouků, např. Licinus hoffmannsegi a Cychrus attenuatus. Ve 
zbytcích jedlových porostů nalezneme tesaříky Pogonocherus ovatus nebo Acanthocinus 
reticulatus. Z nočních motýlů se zde vyskytují strakáč březový (Endromis versicolora), 
hřbetozubec Odontosia carmelita, šedavka bučinová (Apamea illyria) a další. Velmi zajímavá jsou 
kamenná moře, v nichž žijí reliktní druhy sekáčů – žláznatka Nemastoma triste a klepítník členěný 
(Ischyropsalis hellwigi). Pouze v tomto biotopu žije střevlíček Leistus montanus. Xerofilní 
doubravy na teplých kamenitých stráních hostí velmi zajímavé druhy tesaříků, mandelinek a 
pavouků. Žije zde např. krytohlav Cryptocephalus octomaculatus, nalezený v Čechách pouze zde 
a v okolí hradu Krašova. Významný je výskyt pavouků Anyphaena furva a Cetonana laticeps 
vázaných na povrch kmenů zakrslých dubů. Z ohrožených motýlů zde žije batolec duhový 
(Apatura iris), b. červený (A. ilia) či bělopásek topolový (Limenitis populi). V bukových a 
dubových porostech žije náš největší brouk roháč obecný (Lucanus cervus) a již zmíněný tesařík 
obrovský (Cerambyx cerdo). Dubové bučiny jsou hnízdištěm mnoha druhů ptáků, např. luňáka 
červeného (Milvus milvus), včelojeda lesního (Pernis apivorus) či jestřába lesního (Accipiter 
gentilis). Z datlovitých zde žije datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos 
major), strakapoud malý (Dendrocopos minor), s. prostřední (Dendrocopos medius), žluna šedá 
(Picus canus) a ž. zelená (Picus viridis), dále např. krutihlav obecný (Jynx torquilla). Křivoklátsko 
je také významným hnízdištěm čápa černého (Ciconia nigra), ze sov zde hnízdí kulíšek nejmenší 
(Glaucidium passerinum) či vzácně sýc rousný (Aegolius funereus), z pěvců žluva hajní (Oriolus 
oriolus), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a l. malý (F. parva) a mnoha dalších. Stále 
významnější se ukazuje výskyt netopýrů, které reprezentují především lesní druhy jako je netopýr 
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velkouchý (Myotis bechsteinii), n. stromový (Nyctalus leisleri) a n. ušatý (Plecotus auritus), byl 
zde objeven i netopýr menší (Myotis alcathoe). Mezi drobnými savci jsou zajímaví např. plch 
velký (Glis glis) a myška drobná (Micromys minutus). Z velkých obratlovců je dominantním 
lesním druhem jelen evropský (Cervus elaphus), hojný je srnec obecný (Capreolus capreolus) a 
prase divoké (Sus scrofa). V minulosti zde byly vysazeny nepůvodní druhy jako daněk skvrnitý 
(Dama dama), jelen sika (Cervus nippon) a muflon (Ovis musimon). Vysoké stavy kopytníků mají 
nepříznivý vliv zejména na exponovaná společenstva, je proto nutné přistoupit k cílené redukci 
jejich početních stavů. 

V malých vodních nádržích, rybníčcích a lesních tůňkách se zachovala přirozená 
společenstva vodních rostlin a na nich žijících specializovaných živočichů. Jsou to např. fytofágní 
brouci rákosníčci z rodů Plateumaris a Donacia, v porostech bahničky dřepčík Chaetocnema 
aerosa, na stulíku nosatečci Phytobius leucogaster a Pelenomus canaliculatus a další. Z 
obojživelníků je významný výskyt kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), tří druhů čolků včetně 
vzácného čolka velkého (Triturus cristatus), a relativně velké populace mloka skvrnitého 
(Salamandra salamandra) u lesních potůčků a pramenišť. V Klíčavském potoce žije vzácný 
velevrub tupý (Unio crassus). Několik nejčistších toků obývá rak kamenáč (Austropotamobius 
torrentium), v mnoha dalších nalezneme raka říčního (Astacus astacus) a v nádržích raka 
bahenního (A. leptodactylus). Na jedné izolované lokalitě žije i mihule potoční (Lampetra planeri) 
a v několika čistých potocích vranka obecná (Cottus gobio) či střevle potoční (Phoxinus 
phoxinus). V povodí Berounky můžeme ještě stále potkat užovku podplamatou (Natrix tessellata), 
z dravců lze při tahu zahlédnout orlovce říčního (Pandion haliaetus), vzácně zde hnízdí orel 
mořský (Haliaeetus albicilla). Pod hladinou často loví skorec vodní (Cinclus cinclus) nebo 
ledňáček říční (Alcedo atthis). Značné problémy působí nárůst početních stavů zdivočelé populace 
norka amerického (Mustela vison). 

Zejména pro řadu ohrožených druhů hmyzu, jako je třeba modrásek černoskvrnný 
(Maculinea arion), jsou významným biotopem též různé typy luk. Ve zbytcích druhově bohatých 
ovsíkových a kostřavových luk přežívají nosatečci Omiamima mollina a Bagous collignensis nebo 
na chrastavcích kraseček Trachys troglodytes. Typickým biotopem Křivoklátska jsou vlhké a 
mokré louky, ač často přecházející do nekosených vysokobylinných lad. Na pcháči zelinném 
(Cirsium oleraceum) tu nalezneme mandelinku Galeruca laticollis a v údolí Klíčavského potoka 
se daří populaci karpatského nosatce Donus oxalidis. Z ptáků se na lukách vyskytuje místy i 
chřástal polní (Crex crex) a tam, kde se louky prolínají s poli, žije koroptev polní (Perdix perdix) a 
křepelka polní (Coturnix coturnix). Podmáčené louky jsou vhodným prostředím pro mnohé druhy 
obojživelníků. Z plazů zde žije ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera 
berus). 
 
C.II.7. Fauna a flóra zájmového území výstavby 
 
Flóra. Dotčenou část areálu firmy AKM Oil tvoří stavby a zpevněné plochy z nichž byla původní 
vegetace důsledně odstraněna. V současné době extenzivně využívané plochy území přechodně 
zarůstají běžnými druhy ruderálních stanovišť a na nevyužívaných místech u staveb i jednotlivými 
dřevinami (akát, vrby). Při provozu a údržbě areálu je jakákoli další sukcese pravidelně 
blokována. 

Objekt do něhož  mají být umístěny nové nádrže na odpadové oleje je situován nad srázem 
spadajícím k okraji toku  řeky Berounky. Na objekt navazuje rozlehlá volná plocha ohraničená 
dalšími stavbami a náspem železniční trati. Násep je porostlý druhově relativně bohatým a 
výrazně strukturovaným porostem dřevin. Zastoupen je javor babyka (Acer campestre), třešeň 
(Prunus spec.), hlohy (Crataegus spec.), vrba jíva (Salix caprea), líska obecná (Corylus avellana), 
topol osika (Populus tremula), habr obecný (Carpinus betulus) a brslen evropský (Euonymus 
europaeus).  Část  dřevin zde byla pravděpodobně vysazena,  většina se do tohoto dlouhodobě 
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neudržovaného rozšířila přirozenou cestou z okolních porostů.   Podrost je vzhledem k zastínění 
chudý a vyskytují se v něm běžné druhy trav a bylin. 

Volný vnitřní prostor, který  je využíván jako manipulační plocha, ohraničuje z východu 
dřevěná hala a ze západu staré výrobní budovy. Vegetace na chudých, periodicky obnažovaných 
substrátech na manipulačních plochách uvnitř areálu je složena z běžných druhů bylin podobných 
stanovišť. Bylinná vegetace je omezena jen na malé ostůvky a pásy jejichž rozsah se mění 
v závislosti na využití vnitřní části areálu.   Vyskytuje se smetanka lekařská (Taraxacum 
officinale), podběl lékařský (Tussilago farfara), starček obecný (Senecio vulgaris), komonice bílá 
(Melilotus albus), vratič obecný (Tanacetum vulgare), čekanka obecná (Cichorium intybus), 
hadinec obecný (Echium vulgare), mák vlčí (Papaver rhoreas) a divizna malokvětá (Verbascum 
lapsus).  

Na hranici areálu nad strmým říčním břehem roste pás dřevin, který tvoří líska obecná 
(Corylus avellana), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior),  bez černý (Sambucus nigra), javor mléč 
(Acer platanoides), jilm vaz (Ulmus laevis), bříza bělokorá (Betula pendula), vrba jíva (Salix 
caprea), vrby (Salix spec.) a trnovník akát (Robinia pseudacacia). V podrostu se vyskytují 
ostružiníky (Rubus spec.).  Po některých dřevinách se pne chmel otáčivý (Humulus lupulus). 
Severovýchodně exponovaný svah pod pásem dřevin porůstá až k břehu řeky převážně kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica). Areál je v tomto místě od hrany nivy řeky oddělen betonovou zídkou. 
Zjištěn nebyl výskyt invazních druhů rostlin.  

Břehová linie pod strmým,  zastíněným a bylinami  zarostlým svahem  je velmi úzká,  na 
břehu se prakticky nenacházejí prohřátá místa.  Řeka Berounka má v  úseku přiléhajícím k areálu 
poměrně širokou štěrkovou lavici bez výskytu vodních makrofyt. Podíl mrtvého dřeva v řece je 
minimální. 

V území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostliny či druh zařazený do červeného 
seznamu. Z areálu se geograficky nepůvodní druhy rostlin vyjma trnovníku akátu, který se 
omezeně vyskytuje na hranici areálu a prudkého svahu nad řekou Berounkou. Vzhledem k tomu, 
že pás dřevin je jinak druhově pestrý a dobře strukturovaný, bylo by vhodné akáty z tohoto 
porostu důsledně odstranit.   
 
Fauna.  V areálu firmy AKM Oil se vyskytují pouze běžné druhy živočichů s širokou ekologickou 
valencí. V porostech bylin na otevřených  plochách byla pozorována babočka kopřivová (Aglais 
urticae), babočka paví oko (Inachis io), okáč bojínkový (Melanargia galathea), saranče obecná 
(Chorthippus parallelus), pestřenka rybízová (Syrphus ribesii) a pestřenka pruhovaná (Episyrphus 
balteatus). 

Na budovách v areálu hnízdí poštolka obecná (Falco tinunculus), rehek domácí 
(Phoenicurus ochruros) a  konipas bílý (Motacilla alba). V pásu dřevin na okraji areálu byla v 
období hnízdění pozorována pěnice pokřovní (Sylvia curruca), budníček menší (Phylloscopus 
trochylus)  a kos černý (Turdus merrula).  
Ze savců se vyskytuje potkan (Rattus norvegicus), kuna skalní (Martes foina), ježek západní 
(Erinaceuseuropaeus) a myšice křovinná (Apodemus sylvaticus). V dotčené části areálu nebyly 
nalezeny žádné úkryty netopýrů.  

Při břehové linii Berounky hledá dle sdělení rybářů potravu norek americký (Neovison 
vison. ).  Ichtyofauna přilehlého úseku řeky nebyla zkoumána.   

Pás dřevin na hranici svahu mezi areálem a břehem řeky Berounky slouží spíše při migraci 
živočichů podél břehu řeky či jako součást jejich teritoria. Silný zástin a severovýchodní expozice 
téměř vylučuje výskyt plazů. Z obojživelníků se na břehu řídce vyskytuje skokan skřehotavý 
(Rana ridibunda). Pozorována byla pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), střízlík obecný 
(Troglodytes troglodytes) a strakapoud velký (Dendrocopos major).  
V území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh živočicha ani druh lokálně vzácný. 
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Záměr nebude mít vliv na rozmnožovací stanoviště živočichů ani na prostupnost migračních 
tras, úkryty živočichů včetně zimovišť či na významné zdroje potravy. V rámci zájmového území 
výstavby se nepředpokládají podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště 
chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a 
reprodukci. Podle názoru zpracovatelů oznámení nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření 
k ochraně živočichů a jejich společenstev.  
 
 
C.II.8  Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 
 

Územní plín sídelního útvaru (ÚPNSÚ) Roztoky byl schválen 15.5.1996. ÚPNSÚ Roztoky 
zpracoval Agrourbanistický ateliér (AUA) Praha, Ing. Stanislav Zeman. Hodnocený záměr je 
v souladu s územním plánem, neboť je navrhován na plochy určené pro výrobu a sklady a služby. 
Vztah k územnímu plánu ukazuje následující obrázek: 
 
Obrázek 16 :   Vztah záměru k územnímu plánu Roztoky 
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V současné době je zpracováván nový územní plán obce (ÚPO), jehož zadání bylo 
schváleno zastupitelstvem obce usnesením z června 2011 a je projednáváno s dotčenými orgány a 
organizacemi.   

 
Pro úplnost uvádíme i výřez z územního plánu městyse Křivoklát, který řeší levobřežní část 

zájmového území s přírodní rezervací a lokáním biocentrem  Na Babě. Územní plán městyse 
Křivoklát byl schválen 28.10.2010, zpracovatel Ing.arch. Vlasta Poláčková.  
 
Obrázek 17 :   Vztah záměru k územnímu plánu městyse Křivoklát 
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D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na 
obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a 
významnosti 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
Zdravotní rizika a  sociologické aspekty vlivů  

Záměr je umístěn na okraji zastavěného území obce Roztoky poměrně izoovaně od nejbližší 
obytné zástavby v části území dlouhodobě využívaném k průmyslové činnosti. Areál bývalého 
podniku Permon I, ve kterém je provozovna AKM Oil umístěna, je sitoován v relativně izolované 
enklávě vymezené zahloubeným korytem Berounky a tělesem železniční trati vedené na 
přemostění náspu. Obytná zástavba je umístěna především jižně na svahu za železniční tratí a není 
v kontaktu s předmětným areálem. Obytná a smíšeně obytná zástavba je poměrně v malém 
rozsahu umístěna podél příjezdové komunikace, kde je rovněž umístěn hotel. Areál tak není ani 
v pohledovém kontaktu s obytnou ani jinou chráněnou zástavbou. V areálu samém je kromě 
provozovny AKM Oil  umístěna živnostenská truhlářská výroba a sklady.  

Provozovna samotná představuje v současném stavu z většiny zpevněnou plochu s nádržemi 
a obslužné vnitroareálové komunikace a betonovou halu. Areál je přístupný samostatným vjezdem 
napojeným na místní komunikaci o délce 250 m a jejím prostřednictvím na páteřní komunikaci 
Roztok silnici II/201, které umožňují dopravní napojení a na infrastrukturu města. Daná část 
katastrálního území je v současném znění ÚP zahrnuta do plochy s využitím pro průmyslovou 
výrobu a sklady (viz předchozí kapitola a příloha H1).  

Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o záměr s primárními funkcemi pro nakládání s odpady 
poměrně malého měřítka, který využívá stávající dlouhodobě zavedené zařízení (provozovna 
funguje od roku 2001) pro regeneraci odpadních ropných produktů.  Provoz areálu bude spočívat 
především ve shromažďování, třídění a poměrně technologicky málo nenáročném zpracování 
odpadních ropných produktů s cílem využít tyto odpady k opětovnému použití (regenerace a 
recyklace). Vlivy areálu na okolní prostředí spočívají  především v dopravní obslužnosti, i když 
vlivy vyvolané dopravy a zvýšení dopravní zátěže na komunikační síti je nevýznamné. Rovněž 
expozice hluku z provozu areálu není významná, stejně jako emise do ovzduší. Potenciální vlivy 
na obyvatelstvo jsou tedy spojeny s přítomností závadných látek (ropných produktů) v území a 
možnosti vzniku havarijních či nestandartních provozních stavů, které jsou hodnoceny v příslušné 
části tohoto oznámení.    

V dosahu  vlivů posuzované stavby tak není žádná obytná zástavba a minimální vlivy lze 
hodnotit pouze při využívání stávající komunikační sítě , zejména místní komunikace a silnice 
II/201 obslužnou dopravou.  Z hlediska provozu areálu lze teoreticky hodnotit ovlivnění 
obyvatelstva znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší z obslužné dopravy, emisemi hluku 
z dopravy, ovlivnění dopravní obslužnosti obytné zóny a ovlivnění faktorů pohody obyvatelstva. 
V této souvislosti je třeba konstatovat, se nepředpokládá instalace ani provoz významných zdrojů 
znečištění ovzduší. Emise do ovzduší se omezí pouze na zdroje dopravní obslužnosti, jejichž 
souhrnná  emisní produkce je poměrně velmi malá až zanedbatelná a v daných rozptylových 
podmínkách se na imisních charakteristikách (krátkodobé a dlouhodobé koncentrace škodlivin 
v ovzduší) pozorovatelně neprojeví. Totéž platí o expozicích hluku – v areálu nejsou významné 
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stacionární zdroje a intenzita obslužné dopravy je velmi nízká bez vlivu na stávající akustickou 
situaci. 

Do potenciálně ovlivněné skupiny osob lze pouze teoreticky řadit osoby bydlící podél 
příjezdové místní komunikace, kterou bude využívat obslužná doprava hodnoceného areálu., u 
nichž lze teoreticky uvažovat expozici emisí do ovzduší a hluku. U těchto skupin obyvatel lze  
hodnotit jejich expozice imisemi z vyvolané dopravy (oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé 
organické sloučeniny – VOC, zejména benzen) a hlukovou zátěž. Počet potenciálně ovlivněných 
osob je však relativně nízký (řádově první desítky osob)  a míra ovlivnění je v důsledku velmi 
nízkého přitížení na zmiňované komunikaci velmi malá.. 

 U těchto skupin obyvatelstva  lze působení těchto faktorů vzhledem ke vzájemné 
pozici, době a míře působení rizikových faktorů  hodnotit jako málo významné až zanedbatelné, a 
to i ve zmíněném kontextu stávající zátěže území. Expozice škodlivin budou u těchto skupin 
obyvatel eliminovány již vzájemnou pozicí areálu a obytné zástavby do takové míry, že jejich vliv 
na zdraví (nemocnost ap.) bude nevyhodnotitelný a tyto vlivy lze označit za zanedbatelné. 

Pronikání škodlivin z provozu do potravinového řetězce člověka lze vyloučit. V území 
nejsou využívané zdroje pitné vody ani v individuálním měřítku – v areálu byla identifikována 
kontaminace podzemních vod z dřívějšího provozu závodu Permon a území je z hlediska 
zásobování vodou prakticky nevyužitelné.  

Za komparativně nejvýznamnější vlivy provozu lze označit expozice hluku a to jak 
z dopravy, tak při zpracování a manipulaci s odpady. Zdravotní rizika s expozice hluku jsou díky 
zcela minimálnímu ovlivnění akustické situace zanedbatelné a vlivy provozu v areálu se 
v obytných zónách resp. chráněné zástavbě díky vzájemné poloze a vzdálenosti zcela jistě vůbec 
neprojeví.   

Scénář průniku škodlivých látek do podzemních či povrchových vod při havarijní situaci 
(např. únik ropných látek)  je nepravděpodobný (viz část voda) a lze jej předpokládat pouze při 
mimořádném souběhu nepříznivých okolností (havárie by nebyla zpozorována, látka by pronikla 
jednorázově ve velkém množství apod. ). Podobný expoziční scénář lze hodnotit i v případě 
podzemních vod. Průnik škodlivých látek z provozu areálu do potravinového řetězce člověka tak 
vylučujeme. Velmi malá emisní produkce škodlivin do ovzduší vylučuje vlivy typu depozic do 
půdy spadem z ovzduší.   

Rovněž rizika vzniku havarijních stavů s potenciálním vlivem na zdraví osob jsou poměrně 
malá  a jejich případné následky jsou bez dlouhodobých účinků s negativním vlivem na zdraví 
obyvatelstva (vznik silně toxických látek, kontaminace území ap.).  

Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem je účinně minimalizováno 
technickými a organizačními opatřeními. Provozem dojde k nevýznamnému zvýšení emisní 
zátěže, její vlivy však budou velmi malé  a nedojde k markantnímu zhoršení stávající akustické či 
imisní situace, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory 
jako celková nemocnost, výskyt statisticky sledovaných onemocnění apod. 

Vzhledem k situování objektů areálu AKM Oil a jejich funkcím, , poměrně nízké dopravní 
frekvenci a rozložení provozu během dne  lze vyloučit jakékoliv markantní vlivy na zdraví 
posuzovaných skupin obyvatelstva, a to i v dlouhodobé kumulaci účinků. 

S odbouráním používání olovnatých benzínů se do pozadí dostávají účinky depozic olova, 
naopak vzrůstá význam depozic škodlivin typu aromatických a polykondenzovaných 
aromatických uhlovodíků, zejména benzenu, které vznikají nedokonalým spalováním pohonných 
hmot, a jejich degradací. Emisní produkce ze spalování uhlovodíkových paliv v souvislosti 
s hodnoceným areálem je relativně velmi nízká a v daných rozptylových podmínkách se nijak 
neprojeví na kvalitě ovzduší v obytných zónách (viz část ovzduší). 

Významným aspektem zdravotních rizik pro obyvatelstvo je problematika hlukového 
zatížení. Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně 
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nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické 
důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 
• akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 

poškozením sluchu, 
• funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného 

posunu sluchového prahu, 
• funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů, 
• funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového 

cyklu, 
• funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v 

oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB (A) je hranicí, od které je u zdravých 
osob ovlivňován vegetativní nervový systém, 

• funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti 
pracovního výkonu, 

• funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 
 

V souvislosti s posuzovaným záměrem a jeho pozicí vůči obytné zástavbě jsou však vlivy na 
akustickou situaci v území velmi malé a v obytných zónách se neprojeví.  

Posuzovaný záměr je spojen s riziky, vyplývající z přítomnosti závadných látek v území a 
v manipulaci s nimi, zejména pokud se týká nestandartních provozních a havarijních stavů. 
Možnost vzniku takových situací a jejich důsledky jsou hodnoceny v příslušné kapitole D.III. 

 
Ekonomicko - sociální aspekty 

 
Ekonomicko sociální aspekty – tj. ovlivnění struktury zaměstnanosti v  území (přesun 

pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek 
pracovních sil, migrace obyvatelstva, ovlivnění ekonomických podmínek apod.) nejsou 
s posuzovaným záměrem spojeny. Areál AKM Oil představuje pracovní příležitosti cca pro 5 
osob, převážně v dělnických kategoriích, což lze hodnotit s ohledem na místní situaci jako 
pozitivní dopad, bez zásadních vlivů na hodnocené ekonomicko sociální aspekty. 

Rovněž umístění provozovny v areálu dlouhodobě využívaném pro průmyslovou výrobu 
poměrně izolovaně od chráněné zástavby lze považovat za nekonfliktní, i když se jedná o zařízení 
pro nakládání s nebezpečnými odpady. Nelze proto očekávat negativní vlivy na okolí ekonomicko 
– sociálního typu (potenciální snížení hodnoty nemovitostí, nutnost nadstandartních ochranných 
opatření apod.) 

 
 Vlivy hodnoceného areálu AKM Oil  na zdraví a pohodu obyvatelstva je možno 

hodnotit jako nevýznamné. Lze konstatovat, že posuzovaný areál nepředstavuje 
v hodnocených aspektech žádné významné riziko zhoršení stávajícího stavu.  
 
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Rozšíření kapacity provozovny AKM Oil Roztoky  

 64

D.I.2.  Vlivy na ovzduší a klima 
 

Vlivy na ovzduší a klima jsou minimalizovány již zcela zanedbatelnou emisní produkci 
škodlivin. Hodnocený záměr s sebou nepřináší žádné významnější stacionární zdroje 
znečišťování, spalující tuhá či plynná paliva. Vtápění haly je zajištěno dvěma kotli na spalování 
LTO o malém instalovaném výkonu 92 kW, které řadí tento zdroj do kategorie malé. Emisní 
produkce tohoto zdroje je malá a neprojeví se na stávající imisní situaci, zejména v chráněné 
zástavbě.  

Technologické zdroje znečišťování v areálu nejsou, zpracování odpadních olejů není 
spojeno s emisemi do ovzduší, z tohoto pohledu bude zachován stávající  stav, zvýší se pouze 
kapacita skladování a obrat zpracovaných odpadů. 

Rovněž liniové zdroje (tj. pohyb vozidel po areálu a na příjezdové komunikaci) jsou spojeny 
díky nízké frekvenci obslužné dopravy pouze s velmi nízkou až zanedbatelnou emisní produkcí. 

Provoz posuzovaného areálu k  imisním koncentracím v okolí přispěje velmi   malým dílem. 
To je způsobeno tím, že vytápění areálu je realizováno malým zdrojem znečišťování, a velmi malý 
je i nárůst vyvolané dopravy. Vlastní technologie není významným zdrojem znečišťujících látek. 
Imisní příspěvky areálu ani po rozšíření kapacity nepovedou  k překračování imisních limitů 
v okolí ani v součtu s pozadím. Nejvýznamnějším zdrojem je spalování LTO v kotelně, které se 
projeví pozorovatelně pouze v areálu samém, a to orientačně zhruba max. do  o 0,25 % 
krátkodobého  imisního limitu NO2 a do 0,1 % ročního limitu. V  obytné zástavbě pak zcela 
nevýznamně (max. do  o 0,08 % krátkodobého  imisního limitu NO2 a do 0,05 % ročního limitu). 
Imisní příspěvky ostatních znečišťujících látek budou vzhledem ke svým  limitům ještě menší. 

  Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší záměr označit velikostně za malý, významově 
za málo významný. Z hlediska vlivů na ovzduší proto nebude mít žádné významné dopady 
na obyvatelstvo a ekosystémy, zejména se zřetelem na blízkost chráněných území přírody a  
imisní limity pro vegetaci. 
 

 

D.I.3. Vlivy hluku a záření  
 

Hodnocený záměr nepředstavuje z hlediska akustické situace žádné významnější změny 
stávajícího stavu, neboť nebudou instalovány žádné nové průmyslové  zdroje hluku (VZT 
zařízení, kompresory, apod.) a rovněž přírůstek akustické zátěže z vyvolané dopravy na síti i ve 
vlastním areálu je velmi malý. Vyhodnocení akustické bylo provedeno pro oblast, která zahrnuje 
posuzovaný areál provozovny AKM  a její okolí a příjezdovou komunikaci. V areálu samotním 
nejsou žádné chráněné objekty, nejbližší zástavba (obytné domy a hotel) jsou podél příjezdové 
komunikace. 

Z dikce vládního nařízení č.148/2006 Sb.  lze u nejbližší chráněné zástavby obce Roztoky 
požadovat splnění hygienických limitů pro denní dobu 55 dB(A) a pro noční dobu 45 dB(A) za 
použití korekce +5 dB dle přílohy 3 ad 2) k NV 148/2006 Sb, resp. 60 DB a 50 dB za použití 
korekce +10 dB v okolí komunikací, které jsou převažujícím zdrojem hluku.  

V bezprostředním okolí provozovny AKM Oil se nenachází žádná chráněná zástavba a na 
okrajích pozemku provozovny AKM Oil  nepřekročí ekvivalentní hladina hluku hodnotu LAeq = 
60 dB(A), což je na průmyslově využívaných pozemcích obvyklá hodnota.  

Ovlivnění akustické situace v okolí místní komunikace, která bude obslužnou dopravou 
zatížena komparativně nejvíce, ve vyjádření vzdáleností izofon LAeq v metrech od komunikace 
(vypočítáno pomocí programu HLUKPLUS)  uvádí následující tabulka. 
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Vzdálenost izofony LAeq v m od středu komunikace (jízdního pásu) 

60 dB (A) 55 dB (A) 50 dB (A) 

Bez provozu AKM 6,0 12,7 23,9 

S provozem AKM 6,2 12,9 24,7 

 

Vlivem provozu hodnoceného areálu nebudou v prostoru  chráněné obytné zástavby 
překročeny limitní hodnoty ekvivalentní hladiny hluku v denní (LAeq=55 dB) době, v noční době 
nebude areál v provozu a nebude tedy akustickou situaci nijak ovlivňovat. Stacionární 
(průmyslové) zdroje v areálu ani jeho provoz (tj. pohyb vozidel v areálu) se v chráněné obytné 
zástavbě nijak neprojeví.  

Provoz areálu nijak výrazně neovlivní akustickou zátěž v území ani v okolí komunikaci 
využívaných pro dopravní obsluhu, neboť poměrně nízká vyvolaná dopravní zátěž vyvolá pouze 
zanedbatelnou změnu hlukových pásem (resp. změnu vzdálenosti signifikantních izofon). 
Z hlediska hlukové zátěže považujeme navržený záměr za akceptovatelný a není třeba přikračovat 
ani k technickým opatřením (protihlukové stěny) ani individuálním opatřením (výměna oken 
apod.). Akustická situace v území je nejvíce ovlivňována provozem na železniční trati ČD 174 a 
dále provozem na páteřní komunikaci Roztok silnici II/201. V okolí silnice II/201 se přírůstkem 
dopravní zátěže vlivem záměru akustická situace nezmění vůbec, neboť předpokládané přírůstky 
intenzity dopravy jsou v rámci nerovnoměrnosti stávajících intenzit na této komunikaci. 

Vliv hlukové zátěže je v denní době nárazově až trvale působící a málo významný, bez 
nutnosti eliminačních opatření. Celková akustická situace v území se ani po realizaci 
hodnoceného záměru pozorovatelně nezmění a překračování hygienických limitů 
ekvivalentní hladiny hluku vlivem provozu záměru lze s vysokou pravděpodobností vyloučit. 
To platí i o potenciálních vlivech na chráněná území přírody (možnost rušení zejména 
ornitofauny či omezení možnosti hnízdění vlivem akustické zátěže). 

 
Vlivy záření. V hodnoceném areálu nebudou instalovány zdroje ionizujícího záření, ani 

silné zdroje neionizujícího elektromagnetického záření (vysílače a jiné zdroji silných 
elektromagnetických polí, lasery, silné zdroje světla). Výstavba ani provoz nebudou generovat 
vlivy tohoto typu.  

V ploše staveb se předpokládá nízké radonové riziko a nebude pravděpodobně nutné 
eliminovat vlivy radonových emanací.  

V noční době (22-06 hod) nebude areál v provozu a z tohoto důvodů lze i vlivy běžného 
světelného znečištění osvětlením areálu hodnotit jako nevýznamné.  

V provozu nebudou používány žádné přístroje /analyzátory) se zdroji ionizujícího záření. 
 
Vlivy ionizujícího ani neionizujícího záření nejsou s posuzovaným záměrem spojeny. 
 
 
D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 
 
Ovlivnění zásobování vodou 
 Hodnocená výstavba a provoz areálu AKM Oil si nevyžádá významný nárůst požadavků na 
dodávku vody z veřejné vodovodní sítě, neboť předpokládaná průměrná denní potřeba vody je 
velmi nízká. Pitná voda je nárokována pouze pro hygienické účely pro potřebu obsluhy 
technologických zařízení a běžný provoz. Nepravidelně lze předpokládat i nároky na potřebu vody 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Rozšíření kapacity provozovny AKM Oil Roztoky  

 66

pro úklid či skrápění manipulační plochy, potřeba technologické vody není nárokována.  
Zásobování vodou bude zajištěno ze stávajících zdrojů -vodovodní přípojky areálu Permon I. 
V rámci výstavby nebude nutno přeložit žádné páteřní vodovodní řady s významem pro veřejné 
zásobování a nelze tedy očekávat odstávky v zásobování vodou, Lze tedy předpokládat, že 
výstavba ani provoz hodnoceného areálu nijak neovlivní zásobování pitnou vodou (omezení 
dodávek, ztráty v síti apod.) v předmětné části území obce a nevyvolá nároky na rekonstrukci 
veřejné vodovodní sítě. Proponovanou potřebu lze zajistit ze stávající veřejné vodovodní sítě. 
Nároky na potřebu vody z jiných zdrojů (podzemní voda, povrchový tok) nejsou vzneseny. 
 
Ovlivnění charakteru odvodnění území 
 V souvislosti s výstavbou hodnoceného areálu se nepředpokládají žádné změny reliéfu 
území. Nepředpokládají se žádné významné zásahy a denivelizace terénu vlivem zemních prací 
(výkopy, zářezy, násypy). Z pohledu ovlivnění charakteru odvodnění území vlivem změn reliéfu 
terénu lze vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako nulové – stávající stav zůstane beze změny. 
 Ke změnám charakteru odvodnění nedojde ani v důsledku změn kvality povrchu na ploše 
dotčené výstavbou nádrží, protože plocha nových nádrží je zcela zanedbatelná s hlediska 
odvodnění a nepředpokládá nárůst zpevněných a odvodněných ploch oproti stávajícímu stavu 
(manipulační plocha a její přestřešení a střecha haly). Nedojde tedy ke změně koeficientu odtoku a 
většina dešťových vod z uvedených ploch je zasakována na terén. Manipulační  plocha s rizikem 
znečištění  je svedeno do jímky.  

Do popisovaného charakteru odvodnění území v dané části povodí  se uvažovaný záměr 
prakticky vůbec neprojeví a nedojde tak k žádné změně poměru srážky/odtok, srážkové vody 
zachycené na zpevněných plochách budou i nadále zasakovány v areálu. Záměr rozšíření kapacity 
provozovny AKM Oil je proto z hlediska odvodnění území bez vlivů na stávající situaci.  
 
Povodňové riziko 
Posuzovaný areál svou severovýchodní částí zasahuje do inundačního území Q100 řeky Berounky 
(viz část CII) a je proto ohrožen záplavami v případě stoletých či vyšších průtoků. Z pohledu 
ovlivnění průtočného profilu v případě vybřežení toku je posuzovaný záměr bez významnějších 
vlivů, nové nádrže nepředstavují významnou překážku a stávající stav se významně nezmění. 
Z hlediska povodňových stavů je však jako poměrně významný faktor nutno hodnotit zvýšení 
množství skladovaných závadných látek. Které se předpokáídá při zvýšení kapacity. To je nutno 
zohlednit aktualizací havarijního plánu a technickými opatřeními pro snížení rizika. Vlivy 
havarijních situací jsou hodnoceny v příslušné kapitole CIII. 
  
Vypouštění odpadních splaškových a technologických vod 
Předpokládaný objem odvedených splaškových vod lze označit jako velmi nízký. Uvažuje  se 
produkce splaškových odpadních vod zhruba v úrovni  5 EO, což je zanedbatelné jak z hlediska 
hydraulické tak látkové zátěže. Stávající situace v odvedení odpadních vod se tak nezmění. 
Technologické odpadní vody areál neprodukuje.  
 
 Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod 
V prostoru posuzovaného areálu budou skladovány  ropné látky v poměrně velkém rozsahu (viz 
podrobný popis v části A) a bude zde s nimi nakládáno – tj. budou přečerpávány ze zásobních 
nádrží do technologického procesu čištění a regenerace a dále přečerpávány do expediční nádrže, 
odkud budou stáčeny odběratelům. To samo o sobě jsou procesy, při kterých může dojít k únikům 
látek škodlivých vodám. 

Z hlediska možnosti znečištění vod je posuzované lokalita riziková. Areál  leží v povodí 
významného toku a z části i v jeho záplavovém území Q100.  V  okolí však nejsou vodárenské 
zdroje ani jejich ochranná pásma a území není vodárensky významné.  Areál se nachází 
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v bezprostřední blízkosti vodního toku Berounky a jeho středem prochází z části zatrubněný kanál, 
vzniklý z bývalého náhonu. Situaci komplikují i poměrně složité hydraulické a hydrogeologické 
poměry – zvodeň v hydraulické spojitosti s povrchovým tokem, hydraulicky nechráněný kolektor 
v kvartérních sedimentech a podložních proterozoických břidlicích, antropogenní vlivy – kanál 
s drenážní i dotační funkcí. V areálu v bezprostřední blízkosti provozovny AKM jsou navíc 
dlouhodobě prováděny sanační práce pro odstranění staré ekologické zátěže – znečištění 
podzemních vod ropnými látkami s provozu bývalého závodu Permon I. Sanačním čerpáním je 
vytvářena hydraulická deprese, přečištěné vody jsou vypouštěny do zasakovacího drénu. To 
všechno  jsou faktory ovlivňující území v pozitivním i negativním smyslu. 
Z provozně technického hlediska jsou učiněna opatření snižující riziko znečištění vlivem provozu 
areálu. Manipulace s ropnými látkami probíhá na zpevněné manipulační ploše, které funguje i 
jako záchytná vana. Eventuelní úkapy a drobné úniky jsou svedeny do jímky. Pro areál AKM je 
zpracován provozní řád  a havarijní plán.   
 
Rizikové faktory jsou tak z větší části eliminovány  
• Umístěním areálu mimo ochranná pásma vodních zdrojů  
• Zabezpečeným provozem v areálu, kde jsou shromažďovány  závadné látky nebezpečné 

vodám na nepropustné manipulační ploše s havarijní jímkou, skladováním 
v dvouplášťových nádržích se signalizací proti přeplnění a úniku do meziplášťového 
prostoru 

• Technickými opatřeními při shromažďování rizikových látek na zastřešené nepropustné 
ploše se záchytnou jímkou, organizačními opatřeními pro eliminaci úniků na manipulačních 
plochách stanovenými provozním řádem 

• Možnosti monitorování kvality podzemní vody v síti vrtů vyjlůoubeným v rámci průzkumu 
staré ekologické zátěže, možnost rychlého sanačního zásahu v případě úniků závadných 
látek 

 
Na druhou stranu zde existují faktory zvyšující míru rizika, ke kterým patří zejména: 
• Situace areálu v záplavovém území v blízkosti vodního toku  
• Hydraulicky nechráněný kolektor a komplikované hydraulické a hydrogeologické poměry, 

dané hydraulickou spojitostí zvodnění s povrchovým tokem, existence umělého kanálu 
s drenážními i dotačními funkcemi 

• Dlouhodobá expozice zájmového území vlivům průmyslové činnosti a existence staré 
ekologické zátěže 

 
Při normálním provozu lze předpokládat drobné manipulační či nedbalostní uniky a úkapy 

v řádu prvních jednotek až prvních desítek litrů. K takovým únikům dojde většinou na 
zpevněných zabezpečených plochách a jsou obvykle bezprostředně likvidovány obsluhou zařízení. 
I v případě, že dojde k úniku mimo zpevněnou plochu, je možno i v řádu prvních dnů po zjištění 
provést účinný sanační zásah, neboť hladina podzemní vody je v hloubce cca 5 . 6 m pod terénem. 
V důsledku provádění sanačních prací je areál monitorován a i v případě, že znečištění pronikne 
až k hladině podzemní vody, je možno využít vybudované vrty k sanačnímu zásahu. Při vyšších 
stavech vody v Berounce navíc dochází k dotaci vody do kolektoru a obrácení směru proudění 
podzemní vody směrem do areálu a projevuje se zde i vliv zatrubněného kanálu, který má 
v severozápadní části spíše dotační, v jihovýchodní pak spíše drenážní funkci. Všechny tyto 
faktory pak hrají roli při šíření případně uniklého znečištění a podmínky a samozřejmě i míra rizik 
se mění dle momentální situace. 

Opatřením pro eliminaci vzniku a minimalizaci následků popsaného typu úniku je proto 
nutno věnovat adekvátní pozornost. Provoz zařízení musí být pod pravidelnou  kontrolou na 
záklaedě provozního řádu (nejlépe stálá přítomnost osoby v areálu), musí být realizována 
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technická opatření k zamezení vzniku či následků případného úniku (dvouplášťové nádrže se 
signalizací netěsnosti meziplášťového prostoru, signalizace aopatření proti přeplnění, záchytné 
vany a jímky apod.) , drobné úniky a úkapy musí být neprodleně odstraněny. Tato opatření jsou  
důležitá i v souvislosti s prováděním sanačních prací – neřešený úniky ropných látek by mohl 
znehodnotit již dosavadní výsledky sanace. Skrytou dotaci do prostředí lze do značné míry 
vyloučit, všechny nádrže jsou nadzemní a jsou pod neustálou kontrolou. 

 Z tohoto hlediska hodnotíme riziko spojené  s možností  znečištění podzemních vod 
jako akceptovatelné v případě běžného provozu. Rizika nestandartních provozních a havarijních 
stavů jsou hodnocena samostatně v kapitole D.III. 

Lze konstatovat, že z hlediska možnosti ovlivnění kvality podzemních i povrchových 
vod není hodnocený záměr neúměrně rizikový a lze jej v hodnoceném území akceptovat i 
přesto, že se zvýší množství látek škodlivých vodám v zájmové lokalitě jak z hlediska 
skladové kapacity, tak z hlediska obratu. Rizika plynoucí z provozu lze eliminovat 
navrženými technickými a organizačními opatřeními, specifikovanými v provozním řádu 
zařízení.  

 
Ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti vodních zdrojů 
Zvýšení odtoku srážkových vod z území tj. omezení dotace zvodně nenastává, dešťové vody 

budou zasakovány v areálu prostřednictvím drenážních systémů. Nenastává žádná změna poměru 
srážky/odtok. Ireverzibilní změny v úrovni hladiny podzemní vody v  kolektoru vlivem záměru 
vylučujeme. Stejně tak režimní kolísání hladiny je ovlivňováno především blízkostí erozivní báze 
a hydraulickou spojitostí s povrchovým tokem  a lokální nevýznamné změny odtoku nemohou 
tyto parametry nijak pozorovatelně ovlivnit. 

V areálu nebude zřízen zdroj jímání podzemní vody (studna) a diskutovat vliv hydraulické 
deprese či exploatace zvodně je proto bezpředmětné. Hydraulický režim v zájmovém území je 
současně ovlivňován realizovanými sanačními pracemi, vlastní hodnocená záměr jej nijak 
neovlivní.  

Z celkového pohledu jsou vlivy na vodu za běžného provozu sice malé, ale s pohledu 
situace areálu relativně významné a je proto žádoucí respektovat doporučení rámcově 
navržená v tomto oznámení. Velmi důležitá jsou preventivní organizační a technická 
opatření pro eliminaci vzniku jak nestandartních provozních či havarijních situací, tak i 
drobných manipulačních či technologických úniků závadných látek. Z hlediska vlivů na 
vodní ekosystémy je záměr za standartního provozu bez významných vlivů na kvalitu vody 
v povrchovém toku, který není dotčen vypouštěním odpadních vod.  
 
 
D.I.5. Vlivy na půdu 
 
Zábor zemědělské půdy.  Všechny stávající plochy pozemků, které jsou předmětem  
posuzovaného záměru,  jsou vedeny v KN jako ostatní nebo zasatvěná plocha.  Záměrem tedy 
nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF). Pozemky, které jsou součástí ZPF nebudou 
dotčeny ani nepřímo (např. depozicemi, odstíněním či změnou hydrologických charakteristik 
apod.). Záměr nemá nároky na územní rozvoj a bude realizován v areálu stávající provozovny na 
území výrobní zóny Permon I.   
 
Lesní půdy a pozemky. Posuzovaným záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění 
funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb. Ani nebude dotčeno 50 m (§ 14 odst. 2 
zák. č. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo lesa. Takové pozemky se nenacházejí ani ve vzdálenosti, 
kde by mohly být záměrem jakkoliv ovlivněny.  
Vlivy na zemědělskou půdu a PUPFL nejsou z posuzovaného záměru spojeny. 
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje   
 

Vlivy na horninové prostředí. V souvislosti s hodnoceným záměrem se nepředpokládají 
žádné plošně či hloubkově rozsáhlejší terénní úpravy se zásahem do horninového prostředí (vrty, 
výkopy, stavební jámy apod.), předpokládáme pouze zarovnání páně a výkopy pro základové 
konstrukce nádrží menšího rozsahu. Z pohledu vlivů na horninové prostředí bude zachován 
stávající stav. 

Z inženýrskogeologického hlediska lze konstatovat, že terén v areálu Permon byl 
v minulosti výrazně upravován navážkami, jejichž mocnost dosahuje v jihovýchodní části zhruba 
4 m. Rovněž v rámci sanačních prací vyly odtěžovány kontaminované části nesaturované zóny a 
vzniklé výkopy byly zaváženy inertem. Tím došlo k ovlivnění inženýrskogeologických poměrů a 
je s tím nutno počítat při navrhování a zakládání stavebních objektů i technologických celků pro 
vyloučení sedání či jiných deformací.    

Rozšířením skladové kapacity a obratu provozovny se zvýší riziko znečištění horninového 
prostředí (resp. nesaturované zóny), podobně jako v případě podzemních vod. Platí proto obdobné 
hodnocení jako v případě vod.  

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit, záměr je mimo 
bilancované plochy ložisek nerostných surovin, mimo chráněná ložisková území a dobývací 
prostory, nedojde tak ke ztížení či znemožnění dobývání či využívání zásob nerostných surovin.  
Ovlivnění mineralogických či paleontologických lokalit, stejně jako  geologických stratotypů ap., 
které by mohly být předmětem ochrany lze s ohledem na charakter území i záměru vyloučit. 
 

Vlivy z produkce odpadů.  Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech v patném znění  a předpisy vydanými k jeho provedení. Tyto obecně 
závazné předpisy upravují povinnosti původců odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich 
zatřídění (Katalog odpadů) a požadavky pro jejich ukládání na skládkách. Nakládání s autovraky 
bylo upraveno vyhláškou č. 352/2008 Sb., podrobnosti nakládání s elektroodpady bylo upraveno 
vyhláškou č. 253/2005 Sb.  

Posuzovaný záměr spočívá v rekonstrukci stávající provozovny a rozšíření její kapacity. 
Jedná se tedy o zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu 
citovaného zákona, které lze provozovat pouze na základě souhlasu dle §14 citovaného zákona. 
Podmínky pro nakládání s odpady v tomto zařízení jsou upraveny provozním řádem a 
integrovaným povolením. Provozní řád resp. integrované povolení stanoví, s jakými druhy odpadů 
bude v areálu nakládáno a za jakých podmínek. Seznam odpadů, které lze do areálu přijímat, je 
v příslušné části BII.  

Posuzovaný areál firmy AKM Oil v Roztokách bude v cílovém stavu sloužit jako zařízení 
pro 

• sběr a shromažďování nebezpečných odpadů  
• využívání a zpracování (regeneraci) nebezpečných odpadů a jejich navracení 

k průmyslovému využití (recyklaci) 
 
Koncepce zařízení je tedy v souladu s obecnými principy nakládání s odpady, jak jej 

definuje citovaný zákon. Posuzovaný záměr spočívá v rekonstrukci stávajícího areálu tak, aby se 
zlepšily podmínky pro provoz zařízení a bylo tak možno rozšířit kapacitu zejména pro sběr a 
zpracování odpadních olejů. Provoz zařízení spočívá v příjmu či výkupu odpadů, jejich evidenci, 
třídění podle druhů či jednoduchém zpracování (odstranění hrubých nečistot) a regenerace 
technologickým procesem na principu zahřátí a oddělení jednotlivých složek. Takto zpracované a 
vytříděné odpady či jejich složky budou následně odděleně shromažďovány a pravidelně 
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odváženy k  využití k jednotlivým odběratelům, nevyužitelné složky budou nezávadně 
zneškodněny. 

Přínosem hodnoceného záměru je výstavba kapacitně postačujícího zařízení pro nakládání s 
odpady, umožňujícího sběr a výkup odpadů, jejichž odstraňování bývá problematické (zejména 
znečištěné topné a průmyslové oleje) a to zejména pro obyvatele a podnikatelské subjekty na 
západě metropolitního regionu hl.m.Prahy a středních Čech (zejména okresy Rakovník, Beroun). 
Cílem záměru je doplnit chybějící kapacitu zařízení pro nakládání s odpady a zlepšení systému 
hospodaření s odpady  v regionu v souladu s rozvojem území při respektování jeho přírodních 
hodnot daných pozicí v CHKO. Generelně se tedy jedná o zařízení pro nakládání s odpady se 
střední kapacitou, u kterého se předpokládá využití pro sběr, výkup, shromažďování a zpracování 
převážně ropných látek.  

 
Z hlediska hospodaření s odpady lze záměr hodnotit jako přínosný, a to zejména 

z důvodů zlepšení možnosti separace využitelných, recyklovatelných či  nebezpečných složek 
z odpadních průmyslových olejů. Odpady, se kterými bude v areálu nakládáno budou řádně 
evidovány a vytříděné nevyužitelné či nebezpečné složky finálně zneškodněny nezávadným 
způsobem v příslušných schválených zařízeních. Záměr proto přispívá k omezování 
znečištění prostředí eliminací složek odpadů, které by jinak byly nevyužity či likvidovány 
ekologicky nešetrným způsobem. Z hlediska vlivů na chráněné části přírody je hodnocený 
záměr v této kategorii bez většího významu. Rizika spojená s přepravou odpadů na území 
CHKO jsou v míře obvyklé u jiných zařízení (např. čerpací stanice PHM) , frekvence 
pohybů vozidel s nákladem závadných látek je poměrně malá v jednotkách vozidel za den. 
 
 
D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 
 

Vlivy na chráněné části přírody. S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území 
přírody v blízkosti záměru  (PR Na Babě a PR Stříbrný luh)  je hodnocena tato interakce v části 
D.III., protože možnost negativního ovlivnění těchto objektů potenciálně existuje de fakto pouze 
v důsledku nestandartních provozních nebo havarijních stavů, a to pouze za určitých 
specifikovaných mimořádných situací, zejména havárie většího rozsahu nebo záplav v úrovni Q100 
a větších. Za standardního provozu lze vlivy na ZCHÚ prakticky vyloučit.  

 
Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les. V rámci realizace posuzovaného záměru nedojde ke 

kácení dřevin rostoucích mimo les. Památné stromy v širším okolí zájmového území jsou 
dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny včetně jejich ochranných pásem. 
V ploše provozovny se nevyskytují vzrostlé stromy ani keře a břehové porosty na svahu koryta 
Berounky za halou nebudou dotčeny. 

Vlivy na floru. Realizací posuzovaného záměru nedojde k žádným změnám prostředí, které 
by měly za následek vliv na druhovou rozmanitost flory v zájmovém území nebo plošnou redukci 
jejího výskytu. Místní vliv na fytocenózu je možno označit za nulový. Záměr bude realizován ve 
stávajícím areálu na zpevněných plochách či v částech, kde se vyskytují převážně ruderalizovaná 
bylinná společenstva bez většího významu pro druhovou rozmanitost v území. Vlivy na chráněné 
či ohrožené druhy či přírodně cenná společenstva lze za standartního provozu vyloučit. Rizika 
plynoucí z havarijních situací jsou samostatně hodnocena v části C.III. 

Vliv na faunu. Na základě orientačního biologického průzkumu lze konstatovat, že místa 
výskytu reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných druhů se na zájmovém 
území záměru nevyskytují, tudíž nebudou dotčena a nepředpokládá se ohrožení populací těchto 
živočichů. Místní vliv na faunu je možno pokládat za nulový, protože nedojde k žádným zásahům 
do prostředí s možností výskytu či hnízdění fauny. Plochy provozovny jsou většinou zpevněné 
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betonové plochy či plochy silně antropogenně ovlivněné zástavbou, terénními úpravami či 
sančními pracemi zcela nevhodné z pohledu výskytu či reprodukce fauny.    

Vlivy na prvky ÚSES.  Záměrem nebude ovlivněn žádný z prvků lokálního či regionálního 
ÚSES ani podpůrné či interakční prvky, přestože se nachází v blízkosti osy biokoridoru 
nadregionálního a regionálního významu. Záměr bude realizován ve stávajícím areálu bez nároku 
na územní expanzi. Z pohledu vlivu na stav či funkce biokoridoru je hodnocený záměr bez většího 
významu.   

Vlivy na významné krajinné prvky (VKP). Žádný zvláště registrovaný VKP dle ust. § 6 
zákona č. 114/1992 Sb. není dotčen, se nachází v dostatečné vzdálenosti od vlastní zájmové 
plochy. Pozicí záměru bude dotčen  významný krajinný prvek „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 
114/1992 Sb.) – řeka Berounka a to zejména v důsledku rizik vzniklých při havarijním stavu.  

Vlivy na další ekosystémy.  Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch v okolí. 
Vlivy na jiné ekosystémy (např. rostlinná či živočišná společenstva údolní nivy a toku Berounky a 
území přírodních rezervací Na Babě a Stříbrný luh) je možno hodnotit za standartního provozu 
jako zanedbatelné či nulové. Následky případných mimořádných či havarijních stavů jsou 
hodnoceny v kapitole D.III. 
 
 
D.I.8. Vlivy na krajinu 
 

 Vlastní výhledové staveniště představuje plochu, využívanou v současné době jako 
zařízení pro nakládání s odpady. Jedná se o zastavěnou a částečně zpevněnou plochu, na které je 
praktikováno shromažďování znečištěných odpadních ropných látek a proces jejich regenerace. 
Na ploše se nenacházejí žádné významnější porosty ani zelené plochy. Provozovna se nachází na 
uměle zarovnaném svahu v blízkosti koryta Berounky s částečně zachovalými břehovými porosty.  

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu je záměr bez významnějších vlivů, protože 
předpokládá zachování provozovny ve stávajících hranicích s rozšířením o objekty nádrží 
středního až malého měřítka s vertikální dominancí. Lokalita se nachází v území mimo obytnou 
zástavbou obce v prostoru bývalého průmyslového závodu s objekty hal hmotově a výškově 
středního až velkého měřítka vymezeném náspem železniční trati a korytem Berounky. Záměr by 
měl doplňovat průmyslovou infrastrukturu obce v oblasti odpadového hospodářství a měl by 
umožnit separovaný sběr využitelných odpadů a odpadů, jejichž využití je v současné době 
problematické – odpadních olejů a odpadů s obsahem ropných látek. Je nutno však pokládat za 
důležité, že hodnocená výstavba, resp. rozšíření a rekonstrukce  areálu  neznamená realizaci 
výškově či hmotově dominantních objektů, jde o změnu využití stávající plochy v prostoru 
vymezeném stávajícím rozsahem provozovny AKM Oil  ve stávajících hranicích bez nároků na 
plošný rozvoj či redukci nezastavěných ploch.  

Z hlediska podrobnějšího hodnocení krajinného rázu lze konstatovat, že jde o území, jehož 
původní krajinný ráz s převládajícím charakterem strukturní mozaiky drobnějšího měřítka je 
narušen zejména výstavbou antropogenních staveb (areál průmyslového závodu), liniových staveb 
(železnice, přemostění) a areál Permon I tak představuje relativně uzavřenou enklávu bez 
významnějších vazeb na okolí.  

Širší zájmové území a blízké okolí leží na přechodu dvou základních krajinných typů 
s následující charakteristikou a to typu: 

Intenzívně obdělávaná krajina (kultivovaná) s převahou zemědělsky obdělávaných 
geometrických ploch, které tvoří matici, v níž jsou rozmístěny enklávy vesnic a zbytků 
přirozených nebo přírodě blízkých ekosystémů. Krajina většinou jemně nebo středně zrnitá, hustá 
síť liniových koridorů. 

a typu: 
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Přírodní či přírodě blízká převážně lesní krajina  – řídce osídlená s heterogenní mozaikou 
kultivovaných lesních  ploch  a zemědělsky obdělávaných ploch, se zachovalými zbytky 
přirozených ekosystémů a řídkou sítí koridorů. Krajina s minimální hodnotou mozaikovitosti a 
fragmentace, malé  množství introdukovaných druhů 
 

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu je záměr bez významnějších vlivů. Především je 
třeba z hlediska dalšího zabezpečení udržitelného rozvoje bezpodmínečně dodržet  
regulativy, stanovené v rámci územního plánování a další opatření, navržená v rámci této 
dokumentace tak, aby byl zachován relativně nerušivý charakter provozu a byl naplněn 
hlavní účel zlepšení infrastruktury hospodaření s odpady v regionu. Prioritou v zájmovém 
území je zkvalitnění jeho infrastruktury a revitalizace a regenerace území zasažených 
průmyslovou činností a extenzivním zemědělským hospodařením při respektování cenných 
přírodních a krajinných hodnot na území CHKO Křivoklítsko. 
 
 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 

V bezprostředním okolí posuzovaného záměru se nenachází žádné významné 
architektonické  ani  historické a kulturní památky či archeologická naleziště, které by mohly být 
výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny. Areál se nachází již mimo 
historické jádro Roztok a historického osídlení v území, které bylo zcela antropogenně pozměněno 
(terénní úpravy, zarovnání terénu navážkami, výstavba hal , umělý kanál) a dlouhodobě (cca 190 
let) exponováno vlivům průmyslové činnosti. V důsledku průmyslové expozice vznikla v areálu 
stará ekologická zátěž, které je dlouhodobě sanována.  

V rámci realizace záměru se nepředpokládají žádné výkopové práce či skrývka půdy ve 
větším hloubkovém či plošném rozsahu. Výstavba nových nádrží bude probíhat ve stávajícím 
vymezeném areálu AKM Oil. Archeologické nálezy proto lze z vysokou pravděpodobností 
vyloučit. 

Záměr bude realizován ve stávajících hranicích areálu n apozemcích ve vlastnictví investora 
a nedotkne se kromě vnitřního zařízení a uspořádání na těchto  pozemcích žádných jiných objektů 
hmotné povahy.  
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní 
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a 
možnosti přeshraničních vlivů 
 

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném 
v předchozí části je možné konstatovat, že vyhodnocené vlivy záměru jsou nepříliš významné bez 
podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo obce Roztoky. Vlivy 
posuzovaného záměru se projeví pouze v nevýznamné míře pouze v bezprostředním okolí 
stávající provozovny a areálu zóny Permon I. V obytné zástavbě Roztok, zejména v nejbližší 
obytné zástavbě rodinných domů při komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu se vlivy 
výstavby i provozu hodnoceného areálu významně neprojeví. Ovlivnění zdraví obyvatelstva 
vlivem provozu či výstavby vylučujeme. Ovlivnění faktorů pohody v nejbližší obytné zástavbě 
v souvislosti s výstavbou i provozem je rovněž nepravděpodobné.  

 Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou na mobilní 
zdroje  - provoz automobilů v areálu a na příjezdové komunikaci, tj. spalování pohonných látek 
v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. Dále je pro vytápění využíván malý zdroj, 
představovaný kotelnou na LTO vybavenou dvěma kotli o souhrnném výkonu 92 kW. 
Technologické zdroje nejsou v rámci záměru instalovány. V daných rozptylových podmínkách se 
uvedené zdroje znečišťování s přihlédnutím k jejich poměrně velmi malé emisní produkci 
pozorovatelně neprojeví. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna a 
nejvyšší přípustné koncentrace nebudou vlivem záměru překračovány. Vlivy na ovzduší lze 
označit za trvale působící, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či 
kompenzačních opatření.   

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Průmyslové zdroje nebudou v souvislosti 
s posuzovaným záměrem instalovány. Přitížení dopravy je poměrně velmi malé (v rámci 
nerovnoměrnosti dopravy na síti), projeví se nevýznamně  pouze v minimálně zatíženém úseku 
místní komunikace, která bude využívána pro dopravní obsluhu areálu. Z provedeného 
vyhodnocení je zřejmé, že vlivem posuzovaného záměru se akustická situace nezhorší. Přípustné 
hygienické limity nebudou vlivem záměru překračovány. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby 
působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za 
málo významný.  Eliminační opatření (např. protihlukové stěny, výměna oken apod.) 
nenavrhujeme. 

Produkce odpadních vod je rovněž poměrně malá a představuje pouze odpadní vody dešťové 
z odvodnění plochy areálu  a  splaškové z hygienických zařízení provozního zázemí. Pozornost je 
nutno věnovat odvedení dešťových vod, kde se předpokládá zasakování v místě prostřednictvím 
drenážních systému s předřazeným odlučovačem lehkých kapalin a záchytnou jímkou.. Plochy s 
rizikem znečištění ropnými látkami jsou v nepropustném provedení, prostor manipulace a 
shromažďování závadných látek jsou vybaveny havarijní jímkou. Splaškové vody jsou odvedeny 
stávající  přípojkou do veřejné kanalizace a jejich množství i znečištění je velmi malé (produkce 5 
EO). Technologické vody záměr neprodukuje.  Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově 
působící, kvantitativně malý a středně významný. Jsou nutná technická a organizační opatření pro 
eliminaci účinků vlivu.  

Záměr nemá nároky na využívání zdrojů podzemní vody, potřeba vody je velmi malá a bude 
zajištěna z veřejného vodovodu stávající přípojkou.  

Výstavba areálu si nevyžádá odnětí půdy ZPF zemědělská půda ani pozemky určené 
k plnění funkcí lesa nebudou záměrem dotčeny ani ovlivněny.   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr bezprostředně nedotkne skladebných prvků 
ÚSES ani významných krajinných prvků. Záměr si nevyžádá odstranění vzrostlých dřevin ani 
redukci přírodně cenných či významných ploch zeleně. Záměr za standartního provozu 
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neovlivňuje stanoviště vzácných či ohrožených druhů fauny a flory ani přírodně cenná 
bylinotravní společenstva, zejména na území blízkých přírodních rezervací Na Babě a Stříbrný 
luh. Záměr nebude mít vliv na krajinný ráz a bude realizován ve stávajícím areálu bez nároku na 
územní rozvoj a zábory ploch a nebude spojen s výstavbou plošně či hmotově dominantních či 
rušivých objektů.  

Z hlediska hospodaření s odpady lze záměr hodnotit jako přínosný, a to zejména z důvodů 
zlepšení možnosti separace a využití nebezpečných odpadů.  Odpady, se kterými bude v areálu 
nakládáno,  budou řádně evidovány a vytříděné nevyužitelné či nebezpečné složky finálně 
zneškodněny nezávadným způsobem v příslušných schválených zařízeních. Záměr proto přispívá 
k omezování znečištění prostředí eliminací složek odpadů, které by jinak byly nevyužity či 
nevhodně zneškodňovány ekologicky nepřijatelným způsobem či likvidovány nelegálně. 

 
Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru výstavby a provozu 

hodnoceného záměru rozšíření provozovny AKM Oil  jsou komparativně nevýznamné a 
projeví se markantně pouze v jeho bezprostředním okolí. Záměr je v souladu se schváleným 
územním plánem.  

 
Přeshraniční vlivy hodnocený záměr negeneruje, neboť se jedná o záměr lokálního měřítka. 

V posuzovaném případě nepřicházejí vlivy tohoto typu v úvahu. 
 
 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při 
možných haváriích a nestandardních stavech 
 
D.III.1. Rizika vzniku havárií.  
 

S ohledem na charakter provozu v areálu je nutno věnovat eliminaci rizik vzniku havarijních 
situací mimořádnou pozornost. V posuzovaném areálu jsou  shromažďované látky, klasifikované 
jako zdraví škodlivé a nebezpečné vodám (převážně alifatické ropné uhlovodíky C10-C40 typu 
plynových olejů) v poměrně velkém rozsahu  a s těmito látkami je v rámci technologického 
procesu dále nakládáno za účelem jejich regenerace. Nejsou zde však praktikovány technologické 
postupy a činnosti, při kterých vznikají ve větším rozsahu škodlivé látky ve formě emisí do 
ovzduší, odpadních vod či nebezpečných odpadů v tuhé či kapalné formě. Nejsou zde skladovány 
ani používány chemické látky s vyšší mírou nebezpečnosti (např. vysoce toxické, oxidující, 
vysoce a extrémně hořlavé apod.).  

Posuzovaným záměrem je zvýšení skladové a manipulační kapacity zařízení ze současných 
400 t o novou kapacitu 300 t, tj. celkem na 700 t skladovaných olejů.Zpusob skladování a 
manipulace včetně technologického procesu regenerace je podrobně popsán v části A. 
 
Procesy s potenciálním rizikem vzniku havarijních situací jsou u posuzovaného záměru zejména: 
1. Proces shromažďování – skladování škodlivých látek 
2. Proces manipulace – stáčení, přečerpávání škodlivých látek 
3. Proces technologického zpracování škodlivých látek 
 
Faktory zvyšující míru rizika jsou: 
• Situace provozovny v záplavovém území  Q100 a v blízkosti významného vodního toku 

Berounka 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Rozšíření kapacity provozovny AKM Oil Roztoky  

 75

• Hydraulicky nechráněný kolektor a komplikované hydraulické a hydrogeologické poměry, 
dané hydraulickou spojitostí zvodnění s povrchovým tokem, existence umělého kanálu 
s drenážními i dotačními funkcemi 

• Dlouhodobá expozice zájmového území vlivům průmyslové činnosti a existence staré 
ekologické zátěže 

• Relativní blízkost zvláště chráněných území přírody (přírodní rezervace zařazené v systému 
NATURA 2000) a situace areálu v chráněné krajinné oblasti CHKO Křivoklátsko 

 
Naopak faktory snižující míru rizika jsou: 
• Umístění areálu mimo ochranná pásma vodních zdrojů v území bez většího významu z hlediska 

zásobování vodou (CHOPAV, OPVZ, zranitelné oblasti) 
• Technické a organizační zabezpečení provozu v areálu ,  kde jsou shromažďovány závadné 

látky nebezpečné vodám na nepropustné manipulační ploše s havarijní jímkou, skladováním 
v dvouplášťových nádržích se signalizací proti přeplnění a úniku do meziplášťového prostoru 

• Technickými opatřeními při manipulaci se závadnými látkami  na zastřešené nepropustné ploše 
se záchytnou jímkou, organizačními opatřeními pro eliminaci úniků na manipulačních plochách 
stanovenými provozním řádem 

• Možnosti monitorování kvality podzemní vody v síti vrtů vyhloubených v rámci průzkumu 
staré ekologické zátěže, možnost rychlého sanačního zásahu v případě havarijních úniků 
závadných látek 

• Umístění areálu v průmyslové zóně poměrně izolovaně od obytné zástavby  
• Relativně nízká míra nebezpečnosti skladovaných látek  
 
Cílové objekty, které jsou potenciálně ohroženy následky případné havárie jsou: 
• Povrchový vodní tok Berounka a její ekosystém 
• Podzemní voda v kolektoru kvartérních sedimentů a proterozoických břidlic v hydraulické 

spojitosti s povrchovým tokem 
• Břehové porosty Berounky včetně částí v přírodních rezervacích Na Babě a Stříbrný luh 
• Stávající objekty v areálu výrobně-skladové zóny Permon I včetně zaměstnanců   
 
D.III.2. Hodnocené scénáře úniku závadných látek a jejich následky  
 

V rámci uvedené problematiky byly uvažovány a hodnoceny následující možné scénáře 
úniku skladovaných olejů .  
A) Provozní a manipulační úniky (jednotky až první desítky litrů) 
B) Havárie autocisterny nebo jiného dopravního prostředku (10 - 30 m3 oleje) 
C) Projektová havárie jedné skladovací nádrže (max. 50 m3 olejů) 
 
Scénář A) představuje „běžné“  manipulační úniky ropných látek v řádu jednotek nejvýše prvních 
desítek litrů, které jsou z počtu pravděpodobnosti možné v objektech uvažovaného typu a 
velikosti. Jedná se zejména o drobné úniky z technologie, úkapy z odstavených vozidel a úniky 
způsobené technologickou nekázní a nedbalostí při nakládání s ropnými látkami. Z hlediska 
ohrožení přírodního prostředí je tento scénář sice nejvíce pravděpodobný z hlediska četnosti 
vzniku, je však nejméně rizikový, protože lze důvodně předpokládat, že jeho následky budou zcela 
eliminovány navrženými technickými opatřeními (zejm. nepropustné plochy svedené do havarijní 
jímky nebo do odlučovače ropných látek). V případě úniku mimo zabezpečené plochy (např. 
úmyslné vylití ropné látky či v důsledku technologické nekázně či nesprávného pojezdu a 
manipulace) je riziko ohrožení podzemních vod sníženo již popsanou geologickou stavbou 
(relativně omezená propustnost zemina a hornin v připovrchové části profilu, velká mocnost 
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nesaturované zóny, zakleslá hladina podzemní vody), což umožňuje účinný sanační zásah i 
z větším časovým odstupem od  vzniku. V areálu probíhají sanační práce a jsou zde k dispozici již 
vybudované sanační a monitorovací vrty a jsou známy podmínky pro provádění sanačních prací  
Scénář B) představuje únik zhruba v objemu jedné autocisterny, a to např. v důsledku nedbalosti, 
technologické nekázně či v důsledku nesprávné manipulace či pojezdu na ploše, nebo v důsledku 
havárie v dopravě.  Scénář předpokládá, že část ropného produktu by i přes navržená technická 
opatření infiltrovala do půdního profilu mimo zabezpečenou plochu.   
Scénář C) představuje situaci (tzv. projektovanou havárii), kdy dojde k poškození jedné ze 
skladovacích nádrží např. náhlým působením geofyzikálních faktorů, úmyslným poškozením či 
poškozením z nedbalosti (např. při stavebních pracích)  či v důsledku požáru apod. V důsledku 
této události či jejich kombinací tak dojde k úniku závadných látek zhruba objemu největší 
skladovací nádrže. Scénář předpokládá takový souběh událostí, že i přes provedená opatření 
technického i organizačního charakteru dojde k postupné infiltraci závadné látky do horninového 
prostředí, nedojde však k přímému zasažení vodního toku .  
 
 
D.III.3. Vyhodnocení jednotlivých scénářů havárií  
 
Scénář A) a B) –provozní a manipulační úniky, havárie autocisterny  
 
Charakter  úniků a jejich následky. Provozní a manipulační úniky a úkapy v prostoru 
provozovny de fakto nepředstavují z hlediska ohrožení kvality podzemních a povrchových vod 
žádné významné riziko za podmínky dodržení všech schválených provozních předpisů a řádného 
provozu všech zařízení, zejména havarijní jímky zachycující případné úkapy. Přestřešený prostor 
manipulační plochy úložiště nádrží má funkci záchytné jímky, nepropustné pro ropné látky. 
Případné úkapy jsou odváděny do záchytné jímky. Průnik ropných látek do horninového prostředí 
je za běžného provozu prakticky vyloučen. 
Havárie autocisterny s únikem cca 10 - 30 m3 olejů nepředstavuje z hlediska ohrožení kvality 
podzemní a povrchové vody rovněž významné riziko. V takové situaci bude veškeré uniklé palivo 
zachyceno z větší části na zpevněné ploše a nedojde k jeho rozlití do okolního terénu, ani k jeho 
penetraci do horninového prostředí ve větším rozsahu. V uvažovaném případě lze generelně 
odlišit tři typy úniků:  
• Drobné úkapy a technologické úniky budou zachyceny na zpevněné ploše či záchytné jímce. 
Uniklá ropná látka tak bude zachycena a následně odstraněna (odčerpáním, zachycením na sorbent 
a následnou likvidací). Technologické úniky jsou buď zpozorovány neprodleně či pouze s krátkou 
prodlevou při běžné režimní kontrole.  
• Úniky na zpevněnou plochu (např. únik z automobilu) budou likvidovány obdobným 
způsobem, pokud budou zpozorovány okamžitě či v krátkém časovém intervalu. V případě, že 
nebudou zpozorovány, budou se srážkovou vodou odvedeny a zachyceny v jímce, jak je popsáno 
výše. 
• V případě úniku většího množství např. v případě havárie autocisterny lze důvodně 
předpokládat, že unik bude neprodleně zpozorován. Z pevněná plocha a záchytná jímka 
představují dostatečný retenční prostor a lze předpokládat, že podstatná část objemu úniku bude 
zachycena v havarijní jímce. Je nutno zamezit v co největší míře průniku mimo zpevněnou plochu 
, uniklou látku zachytit na ploše např. fibroilovými pásy a akumulovat v havarijní jímce a 
neprodleně odčerpávat.  
• Třetí možností je únik mimo zpevněnou a odkanalizovanou plochu v důsledku nekázně, 
nedbalosti při manipulaci s ropnou látkou či v důsledku úmyslu. Zde je možno v případě, že bude 
únik okamžitě zpozorován či zjištěn v krátké časové prodlevě (pohyb kontaminantu 
v nesaturované zóně je poměrně pomalý, jak je dokumentováno v dalším textu), učinit nezbytný 
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sanační zásah – odtěžení kontaminované zeminy a její náležitá likvidace či dekontaminace 
v patřičném zařízení mimo areál provozovny. V případě, že únik nebude okamžitě zpozorován a 
dojde k průniku kontaminantu mimo zabezpečený prostor, bude uniklý kontaminant 
v uvažovaném množství  z větší  části degradován v půdním profilu a v nesaturované zóně (v 
závislosti na uniklém množství, klimatických podmínkách apod.). V rámci sanačních prací 
v areálu Permon funguje odborná sanační i hydrogeologická firma, které po ohlášení havarijního 
úniku tohoto typu jeho následky vyhodnotí, navrhne a provede nezbytná opatření k eliminaci 
následků. Lze předpokládat, že tento typ úniku je možno zneškodnit již poměrně jednoduchými 
prostředky provozními pracovníky. V areálu musí být však tyto prostředky (ruční nářadí, sorbent, 
nádoba pro uložení)  k dispozici.  
Preventivní a organizační opatření: 
a) pravidelná kontrola technického stavu technologických zařízení, záchytné jímky, apod.  

(pověřenou osobou dle provozního řádu) 
b) náležitá údržba jímky, odstraňování eventuálních  zachycených ropných látek (pověřenou 

osobou dle provozního řádu) 
c) pravidelná kontrola stavu zpevněných ploch, skladovacích nádrží a technologie (pověřenou 

osobou) 
d) pravidelné sledování stávajících monitorovacích vrtů  
e) v areálu AKM Oil musí být k dispozici základní prostředky pro likvidaci drobných úniků 

(sorbent, nádoba pro uložení , fibroilový pás, detergent pro očištění, nářadí, prostředek pro 
utěsnění  apod.)  

f) zpracování a aktualizace havarijního plánu 
Eliminační opatření  
a) v případě zjištění úniků mimo zpevněnou plochu zajistit nezbytný sanační zásah – odtěžení 

kontaminovaných zemin odbornou firmou, v případě zasažení hladiny podzemní vody je 
možno využít služeb sanační  hydrogeologické firmy 

b) v případě zjištění kontaminace podzemních vod v monitorovacích vrtech je zajištěna havarijní 
služba hydrogeologické firmy, která vyhodnotí závažnost kontaminace a její příčinu a 
navrhne nezbytná opatření (sanační čerpání apod.) 

 
Scénář C) – projektovaná havárie  

V případě projektované havárie byl hodnocen scénář, kdy dojde k technické závadě či jiné 
mimořádné události (např. požáru) k úniku části či celé skladovací nádrže. Uvažován byl únik 
maximálně  50 m3 paliva, což odpovídá objemu největší skladovací nádrže. Zde se předpokládá, že 
část paliva se dostane mimo záchytnou vanu a dojde k rozlivu na terén.   

Uniklý olej bude v tomto případě infiltrovat půdním profilem a nesaturovanou zónou 
k hladině podzemní vody. Část paliva bude v půdním profilu zadržena kapilárními silami (retenční 
kapacita). Rychlost infiltrace uhlovodíků nesaturovanou zónou a zadržené množství  bude závislé 
na okamžité vlhkosti hornin. Za nízké vlhkosti půdního profilu bude rychlost infiltrace nejvyšší, 
zároveň však bude nejvyšší i množství uhlovodíků zadržené v prostředí retenční kapacitou. Pro 
účely tohoto posouzení je možné předpokládat retenční kapacitu nesaturované zóny v úrovni 20 % 
pórového objemu. Při uvažované porositě nesaturované zóny 30 % může být v jednom m3 
zadrženo cca 60 l kapalných uhlovodíků. Zbývající část prosakujících uhlovodíků bude infiltrovat 
hlouběji k hladině podzemní vody. Celkem je v šestimetrovém profilu nesaturované zóny možné 
předpokládat retenci cca 400 l kapalných uhlovodíků. Pro účely tohoto posouzení byla provedena 
simulace filtrace kapalných uhlovodíků nesaturovanou zónou pomocí modelu HSSM (The 
Hydrocarbon Spill Screening Model, Weaver et al., 1997). Jako kontaminační událost bylo ve 
scénáři C simulováno vsakování rozlivu uhlovodíků o tlouštce 0,1 m po dobu 6 hodin. Výsledky 
simulace jsou graficky znázorněny na obrázku. 
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Obrázek č. 21: Hloubkový řez nasycení horninového profilu ropnými uhlovodíky - scénář C 
 

V grafu je pro jednotlivé časy znázorněno nasycení pórového objemu vodou a kapalnými 
uhlovodíky. S přibývajícím časem se čelo kontaminace posunuje do hloubky, zároveň však klesá 
podíl nasycených pórů v celém hloubkovém profilu (infiltruje omezený objem kontaminantů).  
V čase 1 den dosahuje čelo kontaminace do hloubky 2,5 m, za 5 dnů je v hloubce 3 m, po 10 
dnech dosahuje cca 3,5 m a po 20 dnech se nachází přibližně v hloubce 4 m. Po 80 dnech se čelo 
kontaminace nachází v hloubce cca 4,5 m a jeho další pohyb je již velmi pomalý.  Z výsledku 
simulace je patrné, že v případě vsakování rozlivu s hloubkou 0,1 m po dobu 6 hodin nedojde 
během 80 dní k zasažení hladiny podzemní vody. Tato prognóza však nepočítá s přítomností 
preferenčních cest  proudění. V reálném prostředí by pravděpodobně došlo k zasažení kolektoru 
malým množstvím fáze ropných uhlovodíků. 
 
Preventivní  organizační opatření: 
a) pravidelná kontrola technického stavu technologických zařízení a zabezpečovacích funkcí 

v areálu AKM Oil (pověřenou osobou dle provozního řádu) 
b) zpracování havarijního plánu dle platných předpisů  
c) zajištění havarijní služby odborně způsobilé firmy  pro zajištění sanačního zásahu 

v nesaturované zóně a na podzemních vodách  
Eliminační opatření v případě projektované havárie : 
a) po ohlášení havárie zajistit bezprostřední  zásah a součinnost všech složek integrovaného 

záchranného systému (veřejné hasičské sbory, soukromé hasičské sbory, záchranka, 
bezpečnostní složky státu, hygienická služba,) bezprostřední zásah bude spočívat m.j. 
v uhašení eventuelního požáru a dále v odčerpání zbylých uniklých ropných látek. Dále 
zajištění postupu dle havarijního plánu, předání informací o vzniku a řešení havárie všem 
organizacím uvedeným v havarijním plánu. Informovat havarijní službu. Tato opatření 
budou realizována bezprostředně po havárii a v prvních hodinách po ní.  

b)  po ukončení likvidace bezprostředních následků havárie zajistit sanační zásah 
v nesaturované zóně (odtěžení kontaminovaných zemin).  

c) sanační opatření pro ochranu podzemních a povrchových vod budou rozpracována v případě 
nutnosti následně po odtěžení kontaminovaných zemin 

d) jako následné opatření bude navržen systém sledování kvality povrchové vody v Berounce  
a podzemní vody v monitorovacích vrtech v areálu 
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D.III.4. Vyhodnocení rizik v případě záplav  
 

K poškození skladovacích nádrží s únikem paliva v rozsahu expozičního scénáře C může 
dojít i v důsledku záplav – povodňového stavu na řece Berounce. Z vyhodnocení situace a 
zkušeností z katastrofálních povodní v roce 2002 lze významnější riziko předpokládat až od 
úrovně průtoku Q100 , tj. průtok ve vodoteči v úrovni 1433 m3/s a větším (průměrný průtok se 
pohybuje kolem 30 m3/s). V tomto případě pravděpodobně dojde k vybřežení z koryta a zaplavení 
části areálu. Při takové události nelze vyloučit úniky ropných látek či jejich splavení do vodoteče. 
Toto riziko lze účinně minimalizovat regulací provozu či snížením skladovaného objemu 
v případě vyhlášení jednotlivých stupňů povodňového nebezpečí na Berounce. V případě 
katastrofických povodní v úrovni Q100  a větších by však jejich následky na okolí (včetně 
chráněných území) pravděpodobně samy o sobě předčily následky spojené s únikem závadných 
látek z areálu. V této souvislosti je žádoucí rozpracovat v havarijním plánu reakci na vyhlášení 
jednotlivých povodňových stupňů z cílem minimalizovat přítomnost škodlivých látek v areálu 
v případě rizika povodně.   

 
D.III.4. Vyhodnocení rizik v případě požáru  
 

Z hlediska požární bezpečnosti a rizika vzniku požáru jsou u posuzovaného záměru 
nejvýznamnější skladovací nádrže a kotelna se dvěma kotli na lehký topný olej. V těchto 
zařízeních bude nakládáno s průmyslovými oleji charakteru lehkého a těžkého topného oleje, které 
jsou řazeny jako hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti. Nejedná se tedy o látky vysoce (F) ani 
extrémně (F+) hořlavé. Vzhledem k charakteru stavby a navrženému provozu je stupeň požární 
bezpečnosti posuzován podle vyhl. 23/2008 Sb. a podle ČSN 73 0804, ČSN 65 0201 a předpisů 
souvisejících. 

Vzhledem k tomu, že požární úsek kotelny ani dvouplášťových skladovacích nádrží nemá 
požárně otevřené plochy, nevyvozuje požárně nebezpečné prostory ve svém okolí. Ani sousední 
objekty nezasahují posuzovaný objekt svými požárně nebezpečnými prostory. Zásobování vodou 
pro případný požární zásah je zajištěno z  plnícího místa zřízeného u objektu vodárny v areálu 
Permon I, která je vzdálenosti cca 200 m od objektu. Plnící místo bude zřetelně označeno a budou 
uvedeny jeho parametry. Vnitřní požární vodovod nebude zřizován v souladu s ČSN 73 0873 a v 
posuzovaném prostoru kotelny a skladovacích nádrží nejsou navržena žádná vyhrazená požárně 
bezpečnostní zařízení. Zásah požárních jednotek bude veden po vnitřních únikových cestách a 
prostory požárních úseků, případně okny objektu. V objektu není třeba zřizovat zvláštní zásahové 
cesty .  Navržená stavba je v zástavbě obce Roztoky u Křivoklátu a je v dosahu jednotek požární 
ochrany Rakovník.  

Nádrže budou označeny výstražnými tabulkami, s popisem skladované látky a množstvím 
skladované hořlaviny " Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti, množství  50  m3 ". Dále zde 
bude vyznačen druh použitelného hasiva " Hasit pouze pěnovými nebo práškovými  přístroji ". 
Výstražnou tabulkou bude v kotelně označen hlavní vypínač elektro " Hlavní vypínač elektro " a " 
zákaz vstupu s otevřeným ohněm ". 

Z hlediska vzniku požáru není posuzovaná lokalita riziková, jedná se o odolné stavební 
konstrukce, nejsou zde požárně otevřené plochy s požárně nebezpečnými prostory ve svém okolí. 
Skladované hořlaviny jsou charakterizovány nízkou mírou rizik a nejsou klasifikovány jako látky 
vysoce či extrémně hořlavé. K inicializaci požáru je pro nutná poměrně závažný vnější impakt 
(např. závada v elektroinstalaci, úmyslná inicializace za použití látek vysoce hořlavých). Riziko 
vzniku i následků požáru je proto výše uvedenými faktory minimalizováno, v objektu se 
předpokládá stálá přítomnost osob a vybavení základními prostředky pro likvidaci požáru  a lze 
předpokládat, že případný zárodek požáru by byl neprodleně likvidován. 
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Z hlediska potenciálních následků požáru lze hodnotit únik hořlových kapalin (viz výše) a 
rizika vzniku škodlivých zplodin požáru. Z tohoto pohledu nejsou skladované hořlavé látky 
vysoce rizikové, neboť se nejedná o chemické látky s vyšší mírou nebezpečnosti (toxické, vysoce 
toxické apod.). Případné depozice z požáru by tedy obsahovaly spaliny s obsahem organického 
uhlíku a alifatické uhlovodíky, dále lze předpokládat vznik nedokonalého spalování uhlovodíků – 
polycyklické aromáty (PAU). Vzhledem k charakteru  skladovaných látek a předpokládaného 
rozsahu požáru a popsanému charakteru zástavby však nehrozí větší riziko negativního ovlivnění 
zdraví lidí či kvality ekosystému (i s ohledem na chráněné části přírody, vodní tok apod.). 
Případné depozice škodlivin z požáru by byly vzhledem k charakteru výchozích látek poměrně 
nízké a nezpůsobily by poškození či trvalou negativní zátěž okolí či ekosystému vodního toku či 
chráněných částí přírody na území vymezených v PR Na Babě a Stříbrný luh. 

Přesto je utno požární prevenci věnovat náležitou pozornost a zásady požární ochrany 
rozpracovat v dokumentaci stavby, provozním řádu a havarijnímn plánu. V areálu musí být 
k dispozici prostředky pro hasební zásah a všchni zaměstnanci musí být seznámeni s riziky vzniku 
požáru a systému vyrozumění a opatření v případě jeho vzniku.  
 
D.III.5. Vyhodnocení rizik pro cílové subjekty  
 

• Povrchový vodní tok Berounka a její ekosystém. V případě scénáře A a B lze prakticky 
vyloučit významnější dopady na kvalitu vody či ekosystém toku jako celek. V případě scénáře 
C lze určitou míru rizika připustit, nicméně případné následky by měly pouze lokální charakter 
bez nevratných následků či trvalého poškození.  
 

• Podzemní voda v kolektoru kvartérních sedimentů a proterozoických břidlic 
v hydraulické spojitosti s povrchovým tokem. V případě scénáře A lze prakticky vyloučit 
významnější dopady na kvalitu podzemní vody. V případě scénáře B,C lze určitou míru rizika 
připustit, nicméně případné následky by měly lokální charakter bez nevratných následků či 
trvalého poškození. V případě  scénáře B lze následky v poměrně krátkém čase odstranit, 
v případě C lze předpokládá sanační práce v delším časovém horizontu max.  měsíců. Míra 
rizika je proto akceptovatelná. 

 
• Břehové porosty a údolní niva Berounky včetně částí v přírodních rezervacích Na Babě a 

Stříbrný luh. V případě scénáře A a B lze prakticky vyloučit významnější dopady na chráněné 
části přírody, faunu či floru včetně obou chráněných území.. V případě scénáře C lze v případě 
souběhu nepříznivých okolností připustit lokální poškození břehových porostů v bezprostřední 
blízkosti areálu ,  ovšem bez nevratných následků. Poškození břehových porostů, porostů  
v nejnižší části údolní nivy či cennějších biotopů na  území obou přírodních rezervací(např. 
vyplavením fáze ropných látek)  lze z vysokou pravděpodobností vyloučit. 

 
• Stávající objekty v areálu výrobně-skladové zóny Permon I včetně zaměstnanců . 

V případě scénáře A a B i C lze prakticky vyloučit významnější dopady na zdraví osob či 
hmotné statky mimo prostor provozovny.  
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na 
životní prostředí 
 
D.IV. 1.  Územně plánovací opatření 

Územně plánovací opatření nenavrhujeme, neboť území je řešeno schváleným územním 
plánem obce Roztoky, resp. současně zpracovávaným novým územním plánem. Vlivy 
posuzovaného areálu jsou nevýznamné a omezené na vlastní areál či bezprostřední okolí  a není 
třeba stanovovat žádná ochranná pásma vně areálu (hluková apod.), která by vyžadovala změny 
územního plánu.  
 
D.IV. 2. Technická a organizační opatření 

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést poměrně málo, neboť jsou 
z větší části realizována již za stávajícího stavu. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, 
detailně musí být rozpracována v projektu úprav a v provozním řádu zařízení. Jsou uvedena 
navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.  
 
opatření k ochraně vod 
• technicky zajistit, aby dešťové vody, které proniknou na přestřešenou manipulační ploch 

s rizikem znečištění, byly odvedeny do záchytné jímky  
• zpevněné plochy, na nichž bude docházet k pojezdu či stání vozidel a k manipulaci se 

závadnými látkami, musí být odvodněny a  spádovány tak, aby nedocházelo ke splachům 
škodlivých látek  do okolního horninového prostředí. 

• zajistit pravidelnou kontrolu stavu zpevněných ploch, nádrží  i kontejnerů pro shromažďování 
odpadů, periodicky kontrolovat a  okamžitě likvidovat eventuelní úkapy či drobné úniky 
závadných látek 

• separované nevyužitelné složky periodicky odvážet k nezávadnému zneškodnění, vyloučit 
dlouhodobou přítomnost těchto látek v areálu  

• zpracovat havarijní plán pro případ havarijních situací či nestandardních provozních stavů a to i 
s ohledem na vyhlášené stupně povodňového nebezpečí  

• pravidelně kontrolovat stav a funkce záchytné jímky, havarijní vany i všech zařízení pro 
skladování a manipulaci se závadnými látkami   

• pracovní postupy pro manipulaci se závadnými látkami či složkami odpadů s potenciálně 
nebezpečnými vlastnostmi podrobně rozpracovat v provozním řádu 

• náležitě proškolit a poučit obsluhu zařízení, zejména pro činnost při havarijních a provozně 
nestandardních stavech  

• zajistit a mít k dispozici v areálu prostředky pro likvidaci havarijních úniků závadných látek 
(např. havarijní souprava – sorpční materiál, prostředky pro zakrytí vpustí či záslepky 
kanalizace, nářadí, nádoba pro uložení použitých sorbentů apod.)   

 
opatření k ochraně ovzduší 
• v období výstavby i provozu odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak 

sekundární prašnosti 
• nepřijímat do zařízení odpady s větším obsahem těkavých látek, či látek s význačným 

zápachem, konkrétní podmínky vymezit v provozním řádu 
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opatření při nakládání s odpady 
• nevyužitelné odpady charakteru N či jejich separované složky, musí být pravidelně v co 

nejkratším intervalu odváženy specializovanou firmou  a nezávadně zneškodňovány v zařízení 
k tomu určeném 

• nakládání s odpady za provozu musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno 
jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů 

• odbyt recyklovatelných či využitelných složek odpadů bude smluvně zajištěn, stejně jako 
odvoz a  nezávadné zneškodňování složek odpadů charakteru N 

• všechny postupy při nakládání s odpady počínaje jejich příjmem a evidencí budou podrobně 
specifikovány provozním řádem. 

 
protihluková opatření 
• nástroje a nářadí s vyšší hlukovou zátěží používat pouze v nezbytně nutných případech a pokud 

možno v akusticky izolovaném prostředí (např. uvnitř haly) 
 
dopravní opatření 
• organizačně vyřešit dopravu (příjezd - odjezd) a provést dopravní značení tak , aby jednotlivé 

dopravní plochy byly rozlišeny dle funkcí (parkovací stání, pojezdové plochy) a bylo vyřešeno 
bezproblémové napojení na stávající příjezdovou komunikaci (rozhledové poměry), vyloučit 
stání vozidel mimo prostory k tomu určené 

 
havarijní opatření 
• zpracovat havarijní plán pro případ vzniku havarijních situací a nestandardních provozních 

stavů, rozpracovat konkrétní opatření pro případ vyhlášení povodňových stavů, vypracovat 
systém prevence, vyrozumění o vzniku a likvidace následků havárie, v provozovně musí být 
k dispozici funkční základní prostředky pro likvidaci havárií menšího rozsahu 

• zpracovat systém požární prevence, rozdělení na požární úseky, vyrozumění o vzniku a 
ohlašování požáru a likvidaci jeho následků , v provozovně musí být k dispozici hasební 
prostředky pro likvidaci požárů 

 
 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a 
výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 
 

Výchozími podklady pro charakteristiku a popis záměru byla zpracovaná dokumentace pro 
územní řízení  (Ing. Macourek, SPRINK Rakovník). Tyto informace  byly dále upřesněny 
konzultacemi se zástupci investora a prohlídkami na místě, přičemž byl upřesňován 
předpokládaný rozsah stavebních úprav a dispozičního řešení areálu  

Pro zjištění informací o stavu životního prostředí byly využity dostupné databáze (Cenia, 
Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Česká geologická 
služba, Správa CHKO Křivoklátsko, Středočeský kraj, Agentura ochrany přírody apod.), dále 
údaje ze zpracovaného územního plánu VÚC Rakovnicko, městyse Křivoklát a obce Roztoky. 
Použity byly i poznatky autora s posuzování podobných záměrů ve středočeském kraji (Rynholec, 
Unhošť, Rakovník, Beroun, obce mikroregionu Balkán ) a zkušenosti s posuzováním obdobných 
záměru v záplavovém území v Ústeckém kraji (Štětí) . 

Vstupní údaje, získané zpracovatelem z projektových podkladů a dále z odborné literatury, 
internetu, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených 
výpočetních metod, softwarových produktů a schválených metodik  či běžnou komparací 
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porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních 
standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatelů. Pro vyhodnocení emisní 
produkce byl využit program MEFA 2.0 s využitím emisních faktorů zveřejňovaných MŽP, 
hluková zátěž byla vyhodnocena za využití programového produktu HLUKPLUS. Orientační 
průzkum fauny a flóry v bezprostředním okolí záměru byl proveden pochůzkou vizuálně a  
audiálně s využitím archivních dat o území.  

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a 
neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů 
 

Záměr výstavby resp. rozšíření zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady je z hlediska 
projektové přípravy poměrně nenáročný a základní údaje týkající se stavebně technického řešení  
byly poskytnuty zadavatelem a projektantem  v postačujícím rozsahu.  

Údaje o provozu byly čerpány ze zkušeností z hodnocení obdobných staveb a z odborných 
odhadů a ze stávajícího provozu v zařízeních firmy AKM Oil. Z kvalifikovaných odhadů mohly 
vzniknout i některé drobné nepřesnosti, které by v žádném případě neměly vést ke zkreslení 
hodnocení dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity nejméně příznivé 
meze odhadu či maximální vstupní množství. V některých případech byla  ponechána možnost 
variantního řešení, přičemž byl vždy hodnocen méně příznivý případ. 

Tendence zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se 
promítají do vlivů na životní prostředí, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků 
na dopravní obslužnost, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů. 

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, že dokumentace 
vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci investora poměrně přesně. 

Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány poměrně úplné a 
byla využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů a údajů z územního plánu. 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
 

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného záměru v již zavedeném areálu 
stávající provozovny v bývalém průmyslovém areálu Permon I na okraji obce v přímé návaznosti 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, byla od počátku záměru investorem akce 
sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena dokumentací. 
Navržený charakter využití plochy předpokládá v lokalitě i schválený resp. současně připravovaný 
územní plán obce Roztoky. Posuzování jiných variant umístění není proto nutné ani účelné. Jako 
komparační varianty byl uvažován provoz za stávajícího stavu (tj. bez rekonstrukce se 
zachováním stávající kapacity). 

 
S ohledem na charakter posuzovaného záměru (rozšíření provozu stávajícího zařízení pro 

nakládání s odpady), dosažený stupeň  poznání v této oblasti (již provozované areály firmy AKM 
Oil,)  a  zkušeností a obecných principů hodnocení výkupen, sběrných a recyklačních dvorů  ve 
městech a menších sídlech , je navržena a řešena, a tudíž i posuzována i jediná optimální technická 
varianta daná rozměrem a kapacitou areálu.  
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F. ZÁVĚR 
 

Zpracovatel oznámení soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených 
v bodě D.4 v rámci územního a stavebního řízení a při zpracování projektové dokumentace 
záměru i při jeho výstavbě a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci posuzovaného 
záměru „Rozšíření kapacity provozovny AKM Oil v Roztokách“ z pohledu zákonných i 
věcných podmínek ochrany jednotlivých složek životního prostředí, zdraví obyvatelstva i 
přírodně cenného území CHKO Křivoklátsko včetně prvků systému NATURA 2000.  
Zpracovatel oznámení proto doporučuje realizaci záměru v navrženém rozsahu. 

 
 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 

Jedná se o dostavbu, rozšíření skladové a manipulační kapacity a modernizaci stávající 
provozovny na zpracování odpadních ropných produktů, převážně olejů s vyšším obsahem vody, 
která je umístěna na severním okraji obce Roztoky v návaznosti na již provozované objekty 
v areálu bývalého podniku Permon I.  

Areál bývalého závodu Permon I je v současnosti v souladu s územním plánem obce 
Roztoky využíván jako výrobně-živnostenská zóna, kde jsou umístěny převážně skladově – 
výrobní objekty. Plocha této zóny je zhruba 3,3 ha a je situovaná na severním okraji katastrálního 
území Roztoky u Křivoklátu v okrese Rakovník v ohybu řeky Berounky. 

Součástí této průmyslové zóny je i předmětná provozovna společnosti AKM Oil s.r.o. 
Kladno, která je umístěna na jejím východním okraji. Hlavním výrobním programem je nakládání 
s odpadními ropnými látkami s obsahem vody, převážně regenerace znečištěných topných a 
průmyslových olejů. Regenerace odpadních olejů (zejm. odstranění vody a pevných nečistot) 
umožňuje jejich opětovné využití v průmyslové výrobě, převážně jako topného média. Část takto 
regenerovaných olejů je využita přímo v provozovně pro vytápění budov a provoz technologie. 

Princip provozované technologie spočívá v odstranění vody a pevných částic (kalů) 
z odpadních olejů gravitační sedimentací po jejich zahřátí na teplotu 50 - 60 oC.  Zahřátím dochází 
k urychlení procesu sedimentace o zhruba 20 až 30 %, u některých olejů s vyšším obsahem aditiv 
zahřátí umožní nastartování tohoto procesu. Tímto způsobem je tak možno regenerovat i odpadní 
oleje jinak dále nevyužitelné. 

Vstupním  produktem  výrobního procesu jsou tak nebezpečné odpady (převážně odpadní 
oleje – viz část vstupy), finálním produktem jsou regenerované topné oleje, průmyslově využitelné 
převážně jako topné médium. 

Technické řešení záměru spočívá ve vybudování vlastní kotelny na topný olej včetně 
rozvodu tepla do výrobních, obslužných a kancelářských prostor. Dále záměr představuje 
v instalaci 2 ks nadzemních stojatých válcových nádrží o objemu 50 m3 bez ohřevu a 2ks 
nadzemních stojatých válcových nádrží o objemu 50 m3 s ohřevem, které budou usazeny na 
betonové ploše východně od provozní budovy a 2 ks ležatých válcových nádrží po 50 m3 
umístěných v záchytné vaně na manipulační ploše.   

Současná skladové a manipulační kapacita zařízení se tak zvýší ze současných 400 m3 o 
novou kapacitu 300 m3, tj. celkem na 700 m3 skladovaných olejů. Plocha pozemků areálu AKM 
Oil je 2848 m2.  

Část posuzovaného záměru již byla rozpracována projektem pro stavební povolení 
(zpracovala projektová kancelář SPRINK Rakovník, Ing. Ivan Macourek) a 12.1.2011 bylo 
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vydáno stavební povolení pod č.j. SO 328.3-518/2010/Če-4 . Oproti tomuto projektovému řešení 
byly investorem navrženy navíc dvě stojaté nádrže.   

Areál AKM Oil je provozován na základě podmínek integrovaného povolení č.j. 
47265/2007/KUSK OŽP a jeho změn.  

 
Cílem tohoto záměru je rozšíření kapacity stávajícího zařízení pro nakládání 

s nebezpečnými odpady (převážně odpadními oleji s vyšším obsahem vody), modernizace 
provozu (instalace kotelny pro vytápění objektu) a zejména modernizace technologie pro 
regeneraci odpadních olejů, která umožní vyšší výtěžnost, urychlí proces zpracování a umožní 
regeneraci olejů s aditivy, které jsou běžným způsobem obtížně regenerovatelné. 

Skladování olejů (vstupních surovin) probíhá na stávající betonové manipulační ploše 
v ležatých nádržích, k rozšíření skladovací kapacity slouží stojaté nádrže. Zpracování probíhá ve 
stávající technologické hale s nádržemi 4x50 m3.  Maximální jmenovitá kapacita areálu je tak 
celkem 700 m3 skladovaných olejů, maximální obrat areálu (tj. množství regenerovaných olejů) je 
5000 m3 olejů ročně. Reálný obrat areálu se očekává kolem 3500 tun regenerovaných olejů  za 
rok. Dopravní obsluha je z  části těžkými nákladními automobily do 30 t (převážně závoz 
vstupních surovin) a lehkými nákladními vozidly do 12 t (distribuce regenerovaných olejů).  
Generelně se jedná o kapacitní rozšíření a modernizaci technologie stávajícího areálu (zařízení pro 
nakládání s odpady), jehož stěžejním výrobním programem je primárně skladování a regenerace 
odpadních topných a průmyslových olejů.  

 
Záměr je umístěn v souladu s územním plánem obce Roztoky v zóně určené pro výrobu, 

sklady a služby. 
 
Je možné konstatovat, že vyhodnocené vlivy záměru jsou nepříliš významné bez 

podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo obce Roztoky. Vlivy 
posuzovaného záměru se projeví pouze v nevýznamné míře pouze v bezprostředním okolí 
stávající provozovny a areálu zóny Permon I. V obytné zástavbě Roztok, zejména v nejbližší 
obytné zástavbě rodinných domů při komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu se vlivy 
výstavby i provozu hodnoceného areálu významně neprojeví. Ovlivnění zdraví obyvatelstva 
vlivem provozu či výstavby vylučujeme. Ovlivnění faktorů pohody v nejbližší obytné zástavbě 
v souvislosti s výstavbou i provozem je rovněž nepravděpodobné.  

 Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou na mobilní 
zdroje  - provoz automobilů v areálu a na příjezdové komunikaci, tj. spalování pohonných látek 
v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. Dále je pro vytápění využíván malý zdroj, 
představovaný kotelnou na LTO vybavenou dvěma kotli o souhrnném výkonu 92 kW. 
Technologické zdroje nejsou v rámci záměru instalovány. V daných rozptylových podmínkách se 
uvedené zdroje znečišťování s přihlédnutím k jejich poměrně velmi malé emisní produkci 
pozorovatelně neprojeví. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna a 
nejvyšší přípustné koncentrace nebudou vlivem záměru překračovány. Vlivy na ovzduší lze 
označit za trvale působící, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či 
kompenzačních opatření.   

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Průmyslové zdroje nebudou v souvislosti 
s posuzovaným záměrem instalovány. Přitížení dopravy je poměrně velmi malé (v rámci 
nerovnoměrnosti dopravy na síti), projeví se nevýznamně  pouze v minimálně zatíženém úseku 
místní komunikace, která bude využívána pro dopravní obsluhu areálu. Z provedeného 
vyhodnocení je zřejmé, že vlivem posuzovaného záměru se akustická situace nezhorší. Přípustné 
hygienické limity nebudou vlivem záměru překračovány. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby 
působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za 
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málo významný.  Eliminační opatření (např. protihlukové stěny, výměna oken apod.) 
nenavrhujeme. 

Produkce odpadních vod je rovněž poměrně malá a představuje pouze odpadní vody dešťové 
z odvodnění plochy areálu  a  splaškové z hygienických zařízení provozního zázemí. Pozornost je 
nutno věnovat odvedení dešťových vod, kde se předpokládá zasakování v místě prostřednictvím 
drenážních systému s předřazeným odlučovačem lehkých kapalin a záchytnou jímkou.. Plochy s 
rizikem znečištění ropnými látkami jsou v nepropustném provedení, prostor manipulace a 
shromažďování závadných látek jsou vybaveny havarijní jímkou. Splaškové vody jsou odvedeny 
stávající  přípojkou do veřejné kanalizace a jejich množství i znečištění je velmi malé (produkce 5 
EO). Technologické vody záměr neprodukuje.  Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově 
působící, kvantitativně malý a středně významný. Jsou nutná technická a organizační opatření pro 
eliminaci účinků vlivu.  

Záměr nemá nároky na využívání zdrojů podzemní vody, potřeba vody je velmi malá a bude 
zajištěna z veřejného vodovodu stávající přípojkou.  

Výstavba areálu si nevyžádá odnětí půdy ZPF zemědělská půda ani pozemky určené 
k plnění funkcí lesa nebudou záměrem dotčeny ani ovlivněny.   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr bezprostředně nedotkne skladebných prvků 
ÚSES ani významných krajinných prvků. Záměr si nevyžádá odstranění vzrostlých dřevin ani 
redukci přírodně cenných či významných ploch zeleně. Záměr za standartního provozu 
neovlivňuje stanoviště vzácných či ohrožených druhů fauny a flory ani přírodně cenná 
bylinotravní společenstva, zejména na území blízkých přírodních rezervací Na Babě a Stříbrný 
luh. Záměr nebude mít vliv na krajinný ráz a bude realizován ve stávajícím areálu bez nároku na 
územní rozvoj a zábory ploch a nebude spojen s výstavbou plošně či hmotově dominantních či 
rušivých objektů.  

Z hlediska hospodaření s odpady lze záměr hodnotit jako přínosný, a to zejména z důvodů 
zlepšení možnosti separace a využití nebezpečných odpadů.  Odpady, se kterými bude v areálu 
nakládáno,  budou řádně evidovány a vytříděné nevyužitelné či nebezpečné složky finálně 
zneškodněny nezávadným způsobem v příslušných schválených zařízeních. Záměr proto přispívá 
k omezování znečištění prostředí eliminací složek odpadů, které by jinak byly nevyužity či 
nevhodně zneškodňovány ekologicky nepřijatelným způsobem či likvidovány nelegálně. 

 
Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru výstavby a provozu 

hodnoceného záměru rozšíření provozovny AKM Oil  jsou komparativně nevýznamné a 
projeví se markantně pouze v jeho bezprostředním okolí. Záměr je v souladu se schváleným 
územním plánem. Výstavba ani provoz neovlivní negativně prvky systému NATURA 2000  
nacházející se v okolí, a to ani v případě eventuální havarijní situace.  
 
Datum zpracování dokumentace:  11.11.2011 
 
Zpracoval:      RNDr. Stanislav Fojtík  

Sluneční 429, 273 64 Doksy u Kladna  
Tel. 312267493  603731784 
Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR 
 . č.j.: 17 145/4673/OEP/92. 

 
Spolupracovali:     Ing. Radovan Víta – ochrana přírody 
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H. PŘÍLOHY 
 
 
 

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu (tj. MěÚ Křivoklát) k záměru 
z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací 

2. Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody (SCHKO Křivoklátsko) 
k záměru z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

3. Situace širších vztahů s vyznačením polohy záměru  
4. Situace užších vztahů s vyznačením polohy záměru  
5. Situace– snímek katastrální mapy 
6. Situace – zastavovací plán 
7. Ortofoto území  
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Příloha H.1: Vyjádření příslušného stavebního úřadu (tj. MěÚ Hostivice) k záměru 
z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací 
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Příloha H.2: Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody (tj. SCHKO Křivoklátsko)  
k záměru z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti: 
 
 

 
 
u 
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Příloha H.3: Situace širších vztahů s vyznačením polohy záměru  
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Příloha H.4: Situace užších vztahů s vyznačením polohy záměru  
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Příloha H.5: Situace užších vztahů – snímek katastrální mapy  
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Příloha H.6: Situace - zastavovací plán 
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Příloha H.7: Ortofoto s vyznačením polohy záměru  
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