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ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.I. Obchodní firma 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

A.II. IČ 

IČ: 27096670 

A.III. Sídlo 

Nám. Soukenné 115/6, 460 07 Liberec 7 

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného 
zástupce oznamovatele 

Na základě pověření (viz Příloha č. 9):  

Bc. Miroslav Belko, Jáchymovská 272/24, Liberec 10, tel: 731 602 509  

ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Recyklační a distribuční centrum Středokluky (dále jen „RDCS“) 

 

Varianty záměru:  

VARIANTA 0: areál nadále mimo provoz do doby realizace modernizace obalovny 

 

VARIANTA A: kapacita výroby do 25 000 t/rok 

Záměr je podlimitním vůči příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vycházíme z činnosti zařazené 

v kategorii II, bodu 6.2, názvu: „Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených 

v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu 

azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I.), sloupec B. 

 

VARIANTA B: kapacita výroby do 40 000 t/rok 

Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vycházíme z činnosti zařazené 

v kategorii II, bodu 6.2, názvu: „Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených 

v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu 

azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I.), sloupec B. 

Záměr svým rozsahem přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude ve smyslu § 4 odst. 1 

písmene c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.  

 

VARIANTA C: kapacita výroby do 80 000 t/rok (stávající kapacita plánované obalovny) 

Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vycházíme z činnosti zařazené 

v kategorii II, bodu 6.2, názvu: „Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených 
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v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu 

azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I.), sloupec B. 

Záměr svým rozsahem přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude ve smyslu § 4 odst. 1 

písmene c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona. 

 Kapacita (rozsah) záměru 

V tomto záměru vycházíme z kapacitních údajů výkonu plánované obalovny či prodeje 

surovin a výrobků, která bude omezena na 80 000 t/rok. Závěry zjišťovacího řízení Krajský 

úřad Středočeského kraje ze dne 14. 3. 2007 (č.j. 18184/2007/KUSK/OŽP-Kor)  stanovuje 

max. roční kapacitu na 160 000 t/rok v případě, že dojde k dobudování komunikací 

III/2405 a III/0077 s napojením na MÚK Středokluky a MÚK Kněževes (napojení na 

rychlostní komunikaci R7). Záměr vybudování RDCS však s vyšší kapacitou neuvažuje 

vzhledem k neurčitosti termínu dostavby výše zmíněných komunikací (více v kapitole 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu). 

 

Základní kapacitní údaje: 

Plocha území 
Zpevněná plocha        7 300 m

2
 

(komunikace, manipulační prostor, parkoviště)   

Zastavěná plocha         2 617 m
2
 

(stávající stavby a ostatní nevyužité plochy) 

Válcovaná plocha       10 642 m
2
 

(prostor skládek, komunikace, místo recyklačního zařízení) 

Zeleň          9 091 m
2
 

 

Celková uvažovaná plocha záměru:   29 650 m
2
 

  

Počet parkovacích stání 
 Stání pro osobní automobily    5 

 Stání pro TNA      2 

 Stání pro stavební stroje (nakladač, rypadlo)  1 

 

Roční kapacita výroby zařízení 
VARIANTA 0:  areál nadále mimo provoz do doby realizace 

modernizace obalovny 
  VARIANTA A: kapacita výroby do 25 000 t/rok – podlimitní záměr 

VARIANTA B: kapacita výroby do 40 000 t/rok 

VARIANTA C: kapacita výroby do 80 000 t/rok 

 

Roční časový fond zařízení (příkladový rok 2014):     

pracovních dní v roce 2014     252 dnů 

ztráty sezónností aj. úpravou výroby      62 dnů 

Celkem výrobních dnů čistých v roce    180 dnů 

 

VARIANTA A: 

Průměrná denní výrobní doba:     1 hod / den 

(uvažován vliv nepravidelností výroby, vliv sezónnosti, při nepříznivých 

klimatických podmínkách, opravy apod.)     
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Roční časový výrobní fond zařízení: 

180 dnů ročně x 1 hodina denně   =  180 hod ročně 

Průměrný výkon recyklační linky:    140 t / hod  

Uvažovaný maximální výkon recyklační linky:   150 t / hod 

Roční výrobní výkon RDCS: 

140 t/hod x 180 hod    =  do max  25.000 t / rok   

 

VARIANTA B: 

Průměrná denní výrobní doba:     2 hod / den 

Roční časový výrobní fond zařízení: 

180 dnů ročně x 4 hodiny denně   =  360 hod ročně 

Průměrný výkon recyklační linky:    111 t / hod  

Uvažovaný maximální výkon recyklační linky:   150 t / hod 

Roční výrobní výkon RDCS: 

111 t/hod x 360 hod    =  do max  40.000 t / rok   

 

VARIANTA C: 

Průměrná denní výrobní doba:     4 hod / den 

Roční časový výrobní fond zařízení: 

180 dnů ročně x 4 hodiny denně   =  720 hod ročně 

Průměrný výkon recyklační linky:    111 t / hod  

Uvažovaný maximální výkon recyklační linky:   150 t / hod 

Roční výrobní výkon RDCS: 

111 t/hod x 720 hod    =  do max  80.000 t / rok   

 

Kromě výroby bude v areálu probíhat také prodej navozeného kameniva z kamenolomů a 

pískoven oznamovatele či z jiných externích zdrojů. Množství prodaného kameniva bude 

taktéž omezeno a v případě prodeje většího množství se bude jednat o prodej na úkor 

výroby a výkupu materiálu. Maximální omezení převozu materiálu v rámci záměru tam i 

zpět je tedy ve variantě A 55 000 t/rok, ve variantě B 85 000 t/rok a ve variantě C se jedná 

o 160 000 t/rok. 

Práce budou prováděny v jednosměnném (osmihodinovém) provozu s případnými 

prodlouženými směnami v době nutnosti zajistit větší denní výrobní výkon provozovny 

v době přítomnosti mobilního drtícího a třídícího zařízení. 

Záměr je dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zařazen dle Přílohy 2 do kategorie 

5.12. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o 

projektovaném výkonu vyšším než 25 m
3
/den, v souladu s tímto zákonem je tedy 

zpracována rozptylová studie. Nad rámec rozptylové studie je dále zpracována studie 

hluková.  
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 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

NUTS II:  Střední Čechy 

NUTS III:  Středočeský kraj 

 

NUTS V:  Obec Tuchoměřice (Tuchoměřice 212, 252 67  Tuchoměřice) 

Katastrální území: Kněžívka (771350) 

Konkrétní umístění: Stávající areál obalovny živičných směsí  

(nyní mimo provoz po odstranění technologie obalovny) 

Adresa:  Knežívka 344, Kněževes, 252 68 Středokluky 
 

 

 MÍSTO UVAŽOVANÉHO ZÁMĚRU  

Obr. 1 – Umístění záměru (Zdroj: http://geoportal.gov.cz)  
 

RDCS se bude rozkládat z velké části na pozemcích par. č. 384/6 a 384/11, k.ú. Kněžívka 

(viz Obr. 2; Obr. 3 a Příloha č. 2). Pozemky nemají žádný způsob ochrany, jsou majetkem 

ECS a jsou v územním plánu vedeny jako pozemky pro výrobu, sklady, výrobní služby a 

nadmístní obslužná sféra (viz Příloha č. 6).  

 

Obr. 2 – Orientační zakreslení RDCS na mapě Obr. 3 – RDCS na  katastrální mapě s ort fotem 

(Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz) v pozadí (Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 
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Obec Tuchoměřice má schválený územní plán, přičemž uvažovaný záměr je s ním 

plně v souladu (změna č. 3, r. 2005 viz Příloha č. 6). Územní plán vymezuje uvažovaný 

prostor realizace záměru jako – výroba, sklady a výrobní služby, nadmístní obslužná sféra. 

Tento územní plán počítá také s vybudováním přístupové komunikace. Obec Kněževes, 

jejíž správní území leží jižně od zájmového území, počítá v budoucnu v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací, s přístupovou komunikací směrem 

k zájmovému území. Z tohoto důvodu je záměr v souladu s tímto územním plánem. Nikde 

v okolí tento územní plán neuvažuje s obytnou výstavbou, která by se přibližovala 

k zájmovému území. Na severu a na západě od správního území obce Středokluky jsou 

pozemky vymezeny pro zemědělskou výrobu a je zde také fixována přístupová 

komunikace. Lze tedy konstatovat, že záměr je v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací. 

Současná provozovna „Obalovna živičných směsí Středokluky“, která zde má tradici již od 

roku 1985, je v současné době mimo provoz, přičemž demoliční práce pro připravovaný 

projekt „Modernizace zařízení obalovny živičných směsí Středokluky“ byly kromě skládek 

sypkých hmot, komunikací a nájezdové plochy do násypek, dokončeny (viz Obr. 4, 5, 6 a 

7). Jedná se tedy konkrétně o dokončené práce související s odstraněním nádrží na asfalt a 

technologickou linkou obalovny.  
 

Obr. 4 - Vjezd do provozovny po provedených demoličních  Obr. 5 – Prostor z pohledu od vjezdu do provozovny 

pracích (Zdroj: EK CZ r. 2012)    (vlevo rampa pro zaplachtování, vpravo zdrž, ČOV)   

 

Obr. 6 – Prostor kde byla dříve umístěna technologie  Obr. 7 – Prostor z pohledu od výjezdu zatáčky v 

Obalovny (Zdroj: EK CZ r. 2012) pravém, bližším rohu areálu z pohledu vstupu 
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 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Jedná se o zřízení dočasné provozovny RDCS pro zpracování inertního odpadu (vyjma 

nebezpečného). Záměr se bude nacházet v prostorách stávající provozovny ECS a 

plánované modernizované obalovny asfaltových směsí, která je v současnosti mimo provoz. 

Z důvodu umístění RDCS v zadní části areálu (z pohledu vstupu do areálu) dojde 

v budoucnu k efektivnějšímu využití materiálů, finančních prostředků a pracovních sil 

v případě realizace projektu „Modernizace zařízení Obalovny živičných směsí 

Středokluky.“ V tomto nyní posuzovaném záměru se však nejedná o kumulaci s již 

v minulosti posuzovaným záměrem modernizace obalovny (více na internetových 

stránkách: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC560). V případě, že dojde 

k realizaci projektu Modernizace zařízení Obalovny živičných směsí Středokluky, bude 

EK CZ postupovat v souladu se zákonem a kumulace vlivů se záměrem RDCS bude 

předmětem opětovného posouzení. 

Distribuční provoz přírodního kameniva doplní sortiment výrobků o žádané frakce, které 

nebudou recyklačním provozem vyráběny nebo jsou konečným spotřebitelem požadovány 

v hodnotě a kvalitě přírodního kameniva. 

RDCS si nevyžádá žádné významné stavební úpravy, využije stávající stav provozovny a 

její zpevněné a nezpevněné plochy. Záměr je situován mimo městskou zástavbu s funkcí 

bydlení či rekreace a v jeho blízkém okolí nejsou známy jiné nové aktivity, které by mohly 

vést ke kumulaci případných negativních vlivů. 

Jihozápadním směrem od uvažovaného místa realizace záměru se nachází obalovna 

společnosti Porr a.s. (dříve PSVS, a.s.). 

 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně variant  

Důvodem pro zřízení RDCS je stále se zvyšující poptávka po levnějších variantách 

materiálu než je přírodní drcené kamenivo, ale také po zpracování inertního odpadu, 

konkrétně pak z rekonstrukcí (demolice) vozovek, chodníků, starých stavebních objektů, 

letištních ploch apod.  

Zdrojem odpadu a materiálu k přepracování nebudou jen vlastní závody ECS, ale i externí 

firmy, přičemž ECS klade velký důraz na výslednou kvalitu výrobků. V ČR je nyní cca 

133 drtičů a 105 třídičů s odhadovanou kapacitou zpracování až 14,55 mil. tun/rok, 

kapacita těchto strojů však není ani nebude 100% využita. Dle MŽP se produkce SDO 

v roce 2010 meziročně zvýšila o 2,4 % na 15,6 mil. tun/rok, celkem však využití SDO 

oproti roku 2009 kleslo z 93,8 % na 84,8 % v roce 2010. Vznikem recyklačního centra 

tedy dojde k zefektivnění využití inertních odpadů a především drtičů v rámci celé ČR, 

jelikož tento záměr s pořízením nové linky nepočítá. Odhadem bylo v roce 2010 50 % 

materiálu recyklováno v místě stavby a 50% zpracováno v recyklačních centrech.  

Recyklací dojde k částečnému omezení jízd prázdných kamionů aj. nákladních automobilů 

s tím, že budou navážet inertní odpad a odvážet budou hotové výrobky. Pro provedení 

recyklace mohou pak být z pohledu skupiny ECS případně využity volné kapacity 

mobilních drtících zařízení v majetku ECS. Dalším důvodem EK CZ je rozšíření 

sortimentu služeb v rámci komplexního servisu, rozšíření pole působnosti, šetření 

neobnovitelných zdrojů a podílení se na ochraně životního prostředí, nevytváření interní 

konkurence a v neposlední řadě minimalizace nynější ztráty provozovny bývalé obalovny, 

která je nyní po odstranění technologického vybavení mimo provoz. 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC560
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Dalším pozitivním faktorem v případě zřízení RDCS bude následování strategických cílů 

Politiky druhotných surovin (vydáno Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2011). 

 Popis technického a technologického řešení 

Popis a účel stavby 

Účelem recyklačního provozu je minimalizace produkce odpadů, maximální využití 

stavebních odpadů a jejich zpětné využití. Jedná se o způsob využívání zařazený dle 

vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, pod kódem R5 - 

recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů a kódem R12 – předpříprava 

odpadů k aplikaci některého z postupů, uvedených pod kódem R1 – R11, z důvodů 

případného nesplnění kvality výstupu ze zařízení, tedy kdy výstupem není výrobek, ale 

upravený odpad. Navrhovaná činnost je plánována jako bezodpadový proces, který vytvoří 

ostatního a případně nebezpečného odpadu do 5%, který se následně předá odborně 

způsobilé firmě zabývající se jejím zpracováním k likvidaci. 

Zhodnocení staveniště 

RDCS bude situováno v provozovně obalovny živičných směsí Středokluky, která je 

v současné době mimo provoz a rozkládá se na rovinných pozemcích o 

průměrné nadmořské výšce 349 m n.m., oplocené ze všech stran kromě strany přilehlé 

železniční trati. Plocha pozemků je z velké části pokryta živičnou a betonovou zpevněnou 

plochou, která bude využita jako sklad hotových výrobků a odstavná plocha pro vozidla 

zaměstnanců, obslužných strojů a v případě potřeby krátkodobě i vozidla zákazníků. Další 

plocha, která tvoří z pohledu vstupu do areálu zadní část areálu je tvořena válcovanou 

živicí a štěrkem a železobetonové boxy jsou určeny ke skladování hotových výrobků, 

přičemž zbylý prostor je pro dočasné deponování materiálu určeného pro zpracování. 

Zbylá plocha je zatravněna či osázena zelení. 

Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena účelovou komunikací na komunikaci III. třídy, č. 0072a. Provozovna se 

nachází na Praze-západ v okrajové části obce Kněževes, přičemž přístupná je z hlavní 

cesty (ul. Na Staré silnici, Na Hlavní ulici, které později plynule přechází v ul. U Nádraží), 

následně cestou vedlejší a je vedena podél „Vlakové stanice Středokluky“ (stále ul. U 

Nádraží). Areál navazuje na železniční trať s vlečkou a je oplocen, kromě části přilehlé k 

vlečce. 

Dotčená provozovna je napojena na inženýrské sítě, jako je plynovod, elektrická přípojka. 

Napojení na veřejnou vodovodní síť se uvažuje jen v případě, že se bude realizovat 

rekonstrukce příjezdové komunikace, tedy v rámci varianty C. S vybudováním kanalizační 

sítě se z technických důvodů neuvažuje. Splaškové vody ze sociálních zařízení jsou 

svedeny do stávající žumpy, jejíž obsah bude likvidován v souladu se zákonem a to firmou 

k této činnosti oprávněnou. 

Dispoziční řešení 

Areál je přístupný po stávající komunikaci podél „Vlakové stanice Středokluky“, která je 

na krátkém úseku tvořena granitovými kostkami, dále přechází v živičný povrch.  

U vjezdu do areálu se po pravé straně nachází pojezdová váha, regulační stanice plynu a 

administrativní budova (šatny, sociální zařízení, kanceláře). Nalevo se nachází dílna a 
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studna. Na pozemku se v současné době dále nachází ČOV, rozvodna, sklad, trafo, plynová 

kotelna, soustava venkovního osvětlení. Boxy pro skladování kameniva, které se nachází 

uprostřed areálu, budou sloužit ke skladování hotových výrobků, ty následně poslouží jako 

ochranný val pro zmírnění hluku. Za těmito boxy bude prostor určený pro recyklační linku, 

okolo které budou rozmístěny jednotlivé mezideponie materiálů ke zpracování. Vlastní 

přístup k materiálu a deponiím bude upraven Dopravním řádem provozovny a jeho 

současný stav je patrný z následujícího obrázku. Zdrž s regulovaným odtokem dešťových 

vod, která je v zadní části areálu, bude sloužit jako usazovací nádrž s přepadem. 

 

Obr. 8 – Situační schéma původní obalovny TELTOMAT (Zdroj: Dopravně-provozní řád ECS) 
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Technické řešení stavby 

SO 001 – Příprava území 

Stavba bude realizována ve stávajícím částečně oploceném areálu, desítky let využívaném 

pro výrobu obalovaných živičných směsí. Z areálu byla odstraněna technologie obalovny, 

kdy se jednalo o zařízení firmy Teltomat a související nádrže na asfalt (na předchozím 

obrázku uvedené pod označním APN a N1 až N4).  

Soupis odpadů z demolic technologie obalovny, asfaltového hospodářství a studeného 

dávkování, které byly odstraněny v souladu se zákonem: 

 3 ks nádrží asfaltových ležatých nepřímo ohřívaných na á 60 t asfaltu: 3x20 t, 

kategorie „N“; kód druhu, podskupina odpadu  „15 01 10“ 

 1 ks termokotelny na zemní plyn                                                                     

 1x 4 t,  kategorie „N“; kód druhu, podskupina odpadu  „15 01 10“ 

 1 x soubor technologických zařízení a konstrukcí (8x zásobníky studeného 

dávkování, dopravní, 1x míchací věž, 2x zásobníky hotové směsi, 1x fillerová 

věž)   

 1x 140 t, kategorie „O“; kód druhu, podskupina odpadu „17 04 05“ 

Do přípravných prací budou již zahrnuta opatření pro zamezení znečištění vod, tedy 

vyčištění a osazení kanalizačních vpustí v dráze dopravních prostředků, které jsou na 

předchozím obrázku označeny obdélníkovým tvarem předěleným úhlopříčkou (  ). Dále 

bude pro přesné určení odvozu a návozu sypkých materiálů, detailní evidenci ostatních 

inertních odpadů a stavebních materiálů zprovozněna váha na vstupu do areálu, přičemž 

bude provedena i její kalibrace.  

Přípravnými pracemi bude také citlivě upraven a stávající zeleň areálu (především náletové 

dřeviny, které se zde vyskytují). Bude se jednat hlavně o východní oplocenou část areálu, 

kde bude nutno dbát na bezpečnost v souvislosti s vedením VN. 

Dále budou již v přípravné fázi jasně vyznačeny parkovací stání na již stávajících 

zpevněných plochách v přední části areálu v počtu 5 pro osobí automobily, z čehož jedno 

bude vyhrazeno pro vozidla zdravotně postižených osob v souladu s vyhl. č. 369/2001 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů. Rozměry parkovacích a 

odstavných stání určuje dle způsobu jejich řazení ČSN 73 6056/Z1 – Odstavné a parkovací 

plochy silničních vozidel.  Rozměry jednoho podélného stání pro podskupinu vozidel O2  

jsou navrženy 2,50  5,30 m. Rozměry stání pro vozidla zdravotně postižených osob jsou 

v souladu s vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

SO 101 – Terénní úpravy 1 (komunikace, deponie) 

Nedílnou součástí realizace výstavby RDCS jsou terénní úpravy, které se rozkládají od 

počátku boxů skládek kameniva až po retenční nádrž v zadní části areálu. Bude se jednat o 

spádování terénu, tak aby přebytečná voda, kterou neabsorbuje skladovaný materiál a 

válcovaná plocha, plynule stékala do odvodňovacího žlabu a do retenční nádrže s 

přepadem. Plocha bude rozdělena do několika částí a spádována ve sklonu 1%. Jedná se 

především o mezideponie, které budou využity pro dočasné skladování materiálu ke 

zpracování, prostor určený pro dočasné umístění recyklační linky a komunikace 

zabezpečující provoz. 
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SO 102 – Skládky kameniva 

V areálu obalovny budou umístěny skládky volného přírodního drceného kameniva a 

drceného asfaltového, betonového a směsného recyklátu.  

V případě přírodního drceného kameniva umístěného na ploše bývalé technologie 

obalovny se bude jednat o vyznačení ploch nezávadnou bílou barvou. V případě potřeby 

budou jednotlivé frakce odděleny samostatně stojícími betonovými prefabrikáty, se 

kterými se na počátku uvedení distribuční části do provozu nepočítá (Skládka č. 11-15).  

Recyklovaný materiál bude deponován v boxech pro jednotlivé tříděné druhy frakcí. Ty 

jsou odděleny pomocí prefabrikovaných dělících stěn. Tyto podélně umístěné stávající 

boxy budou uprostřed předěleny příčnou stěnou stejné výšky jako stávající stěny a tloušťky 

0,3 m (bude se jednat celkem o tři dělící příčky). Bude-li výroba omezena na méně 

materiálů než sedm druhů, může dojít k vynechání záměru umístění příčných stěn a využití 

stávajícího stavu a přehodnocení dále uvedené tabulky. Směsný stavební recyklát bude 

deponován samostatně, volně ložený a bez ohraničujících prvků skládky. 

 

Tabulka odhadovaného množství skladovaného materiálu: 

Číslo   

skládky 

Půdorysný rozměr 

[m] 

Frakce/druh % z celkového 

ukládaného 

množství 

Ukládané 

množství 

[t] 

1 24 x 11,6  AR 0/20 (0/32) 6 1 100 

2 24x 11,6 BR/020 (0/32) 6 1 100 

3 24x12  AR 0/63 (32/63) 6 1 100 

4 24x12 BR/063(32/63) 6 1 100 

5 24x11,5  AR 63/125 (63/90) 6 1 100 

6 24x11,5 BR 63/125 (63/90) 6 1 100 

7 75x24  Beton ke zpracování 41 6 900 

8 Ø13  Asfalt ke zpracování 9 1 500 

9 Ø10  Směsný mat. ke zprac. 5 800 

10 Ø5 SSR – dle potřeby 1 200 

11 Ø5 PDK 4/8 1 200 

12 Ø5 PDK 4/8 1 200 

13 Ø5 PDK 32/63 1 200 

14 Ø5 PDK 8/16 1 200 

15 Ø5 PDK 16/22 1 200 

 

SO 103 – Odvodňovací žlab 

Dle ČSN 75 6551; čl. 4.6, se nejedná z uvažované plochy zakreslené v dále popsané 

kapitole B.III.2. Odpady, odstavce Srážkové vody, konkrétně pak na Obr. 9 – Rozdělení 

odvodněných ploch pod označením F2, o dešťové srážkové vody s obsahem ropných 

látek. Kvalita vody na výstupu bude odpovídat nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Pevné částice, které se dostanou 

do srážkové odpadní vody budou usazeny v retenční nádrži. 

 

Navrhovaný odvodňovací sklon je 0,5 %. Žlab bude tvořen betonovou přírodní tvarovkou 

(155x295,5x665 mm). Celková délka žlabu bude přibližně 130 m. 
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SO 104 – Terénní úpravy 2 (ochranný val) 

Z výsledků hlukové studie vyplynula povinnost vybudovat ochranná protihluková opatření. 

Jako nejvhodnější opatření byl vybrán ochranný val, který bude situován po levé straně od 

vjezdu do areálu. Ochranný val bude výšky 4,5 m a bude tvořen zeminou. Navrhovaný 

sklon stěn ochranného valu ku terénu je 1:1,5. Půdorysná plocha valu je 343 m
2
. Ochranný 

val se bude nacházet na pozemcích 452/4 a z části na 384/11 (k.ú.: Kněžívka), které jsou 

ve vlastnictví ECS. 

 

SO 201 – Retenční nádrž 

Stávající retenční nádrž je železobetonová jímka a má tři na sebe kolmé stěny a čtvrtá stěna 

je 2 x pod úhlem 45° lomená. Tři obvodové stěny jsou  kónicky svažované 

k obdélníkovému dnu, čtvrtá stěna u výtoku je svislá. Rozměr jímky v horní části je cca 

15,2 x 21 m, hloubka cca 3,50 m. Jímka je lemována trubkovým zábradlím. 

  

Železobetonové stěny i dno retenční nádrže budou vyčištěny a podle odborného posouzení 

sanovány.  

Předpokládaný návrh provedení :   

 otryskání stěn a dna pískem a následné oklepání 

 vyčistění a vyškrábání spar a trhlin 

 reprofilace narušené plochy 

 zapravení spar a trhlin stěrkou 

 povrchová úprava nátěrem dna a stěn 

 příčné propustné přepažení retenční nádrže ve 2/3 

Vyčištěný a případně vyspravený bude i stávající otvor pro nátok a výtok vody do 

kanalizace mimo prostor areálu. Přesné provedení sanace bude provedeno dle vybraného 

sanačního systému v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Největší očekávané průtokové množství  

Q = P . q . f 

P – plocha povodí [ha] (retenční nádrž a válcovaná plocha) 

q15 – intenzita 15-ti minutového deště [l/s. ha] (pro Prahu se jedná o koeficient 126 s 

periodicitou jednou za rok) 

f – odtokový součinitel (pro válcovaný živičný povrch z recyklátu uvažujeme 0,7, 

přičemž není brán v potaz návoz SDO, kdy dojde ještě k jeho snížení) 

 

Q = 1,0966 . 126 . 0,7 

Q = 96,72 l/s. ha 

Q = 87,14 m
3
 

 

Přibližný objem retenční nádrže je 745 m
3
, přičemž k usazování bude použito cca 162 m

3
, 

tento objem je plně dostačující a bude mít potřebnou kapacitu pro 15-ti minutový déšť. 

Objem nádrže za přepadem bude 95 m
3
 a přepažení retenční nádrže obsadí 3 m

3
 objemu 

nádrže. 
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SO 202 – Konečné terénní úpravy 

Konečné terénní úpravy a konečná úprava zeleně. Potřebné plochy areálu budou 

zahumusovány humózní hlínou v tl. min. 0,15 m. v souladu s projektem. Pro osev bude 

použita travní směs. Budou pečlivě vybrány náletové dřeviny, které budou ponechány pro 

možné utlumení hluku a vytvoření optické clony mezi areálem a přilehlým územím. 

Technologie provozu vlastního zpracování 

1. Veškerý příjem materiálů na mezideponie je přes vstupní pojezdovou váhu 

s počítačovým propojením a její evidenci přijatého množství dle vážních lístků, 

v případě předem neznámého zdroje odpadu je sepsáno ZPO (více v Příloze č. 4). 

Je vedena evidence pro druhotné stavební materiály – odpady, které jsou předávány 

ke zpracování jinými subjekty než EK CZ. Při příjmu na váze je pracovníkem váhy 

prováděna 1. vizuální kontrola nákladu a kontrola dodacího listu (vše v souladu s § 

21-22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.). Pokud materiál neodpovídá deklarovanému 

druhu a původu (asfaltové kry, beton, stavební suť, ze kterého staveniště apod.), 

není přijat a vozidlo i náklad je vráceno. Pokud odpovídá požadovanému druhu, 

určí obsluha místo vykládky. Všechny přijímané odpady jsou ukládány odděleně 

a označeny katalogovým číslem a názvem odpadu.  
 

2. Při složení nákladu je prováděna 2. vizuální kontrola a v případě pochybností 

dochází k rozhrnutí materiálu nakladačem. Pokud je shledán cizorodý materiál 

v nepatrném množství (do 5% včetně), je vytříděn jako odpad a je s ním nakládáno 

dle Rozhodnutí ředitele společnosti EK CZ. V případě, že je množství cizorodého 

materiálu větší než nepatrné (nad 5 %), je řidič nakladače povinen vozidlo znovu 

naložit. Při podezření na obsah dehtu v dovezeném odpadu (např. jedná-li se o 

odpad ze střešních asfaltových krytin apod.), provede obsluha recyklační 

provozovny orientační zkoušku bílou barvou obsahující organické rozpouštědlo a 

v případě pozitivního nálezu není odpad přijat. Ocelové výztuže jsou při drcení 

separovány magnetickým separátorem a dále jako kovový šrot rovněž 

manipulovány dle Směrnice o odpadech EK CZ. 
 

3. Vytříděný stavební materiál je skladován dle frakcí a možného zabudování na 

stavbách. Převzaté odpady procházejí nejprve primárním tříděním, při kterém jsou 

zbaveny nežádoucích příměsí (dřevo, plasty, železo apod.). Jejich velikost je 

v případě potřeby upravena pomocí bouracího kladiva na velikost vhodnou pro 

drtič. Poté jsou nakladačem ukládány na oddělené zemní skládky a jsou připraveny 

na konečnou fázi úpravy, drcení a třídění. Kontroluje se, zda nedošlo 

k sekundárnímu znečištění suroviny. 
 

4. Úprava suroviny je prováděna podle stanoveného „Technologického předpisu 

příslušné mobilní drticí linky“, přičemž každé z mobilních drtících zařízení 

má zpracovaný vlastní Provozní řád. K úpravě suroviny se přistoupí po 

naskladnění dostatečného množství k recyklaci, tak aby byl příjezd celé mobilní 

recyklační linky ekonomický včetně jeho následného provozu, kdy by mohlo dojít 

k neúplnému využití práce zařízení (podle druhu a typu materiálu se jedná o 

odhadované množství 5-10 tis. tun). Příklad Technologického schématu mobilní 

drtící linky je v Příloze č. 1. Připravená surovina o maximálních rozměrech 950 x 

550 mm je navážena čelním nakladačem nebo rypadlem do ocelové příjmové 

násypky mobilního drtiče, prochází přes vibrační podavač a vibrační odhliňovač do 

odrazového (případně čelisťového) drtiče. Výstup materiálu z drtiče je pomocí 

dopravního pásu dopraven do vibračního třídiče. Zde je provedeno finální vytřídění 
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příslušných frakcí na meziskládce. Jednotlivé vytříděné frakce jsou odváženy 

nakladačem a ukládány odděleně na zemní skládky. 
 

5. Expedice materiálů je vážena a dokladována vážními lístky. Příjem a expedice 

zpracovávaného materiálu je vedena dle vážních lístků, na základě kterých je 

vedena evidence na PC v rámci evidence odpadů u EK CZ, a to jak za RDCS, tak 

sumárně za EK CZ. 
 

6. Jakost zpracovaných recyklovaných drtí odpovídá podmínkám, které umožňují 

jejich zabudování do staveb, tj. zpravidla dle TKP investorů, a to jak po stránce 

kvality, frakce, tak i z ekologických hledisek. 
 

7. Kromě účetních a prvotních dokladů EK CZ pak vedení recyklačního střediska 

měsíčně předává evidenci o odpadech, která je souborně vedena dle Směrnice 

o odpadech EK CZ. 
 

8. Za dodržování technologie, pravidel obsluhy a evidenci odpovídá vedoucí 

recyklačního střediska. 

Výstup z technologie  

Výrobkem určeným pro dodávání na trh je recyklát z minerálních stavebních odpadů. 

Jedná se o stavební směs získanou zpracováním anorganického materiálu dříve použitého 

ve stavbě. Podle rozhodující vstupní suroviny se recyklát dělí na následující druhy výrobků: 

 Asfaltový recyklát (AR) 

 Betonový recyklát (BR) 

 Směsný stavební recyklát (SSR) 

 Recyklované kamenivo (uvažuje se s rozšířením do budoucna o tento výrobek, 

který však v oznámení není blíže specifikován) 

 

Vyráběné frakce, které budou v případě potřeby rozšířeny o další frakce zákazníky žádané:  

 0/20 (nebo 0/32) 

 0/63 (nebo 32/63) 

 63/125 (nebo 63/90) 

Identifikace výrobku: 

Pro identifikaci výrobku se použije zkratka názvu výrobku s připojením frakce  

(např. Asfaltový recyklát „AR 0/20“) 

 

Výrobky jsou určeny k zabudování do staveb pozemních komunikací a inženýrských 

staveb a jejich možné použití je následující: 
Použití asfaltového recyklátu 

 konstrukční vrstvy vozovek:  frakce 0/20, 0/63 (nebo 0/32, 32/63) 

 
Použití betonového recyklátu 

 podkladní vrstvy nestmelené: frakce 0/63 (nebo 0/32) 

 stabilizované podklady:   frakce 0/20, 0/63 (nebo 0/32, 32/63) 

 násypy (vč. aktivní zóny):   frakce 0/20, 0/63 (nebo 0/32, 32/63) 

 zásypy:     frakce 0/20, 0/63 (nebo 0/32) 

 zához, násypy, zpevnění podloží frakce  63/125 (nebo 63/90) 
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Použití směsného stavebního recyklátu 

 stabilizované podklady:  frakce 0/20, 0/63 (nebo 0/32, 32/63) 

 násypy (vč. aktivní zóny):  frakce 0/20, 0/63 (nebo 0/32, 32/63) 

 zásypy:     frakce 0/20, 0/63 (nebo 0/32) 

 zához, násypy, zpevnění podloží frakce  63/125 (nebo 63/90) 

Kontrolní činnost a použití 

Kontrola a zkoušení jsou prováděny podle Kontrolního a zkušebního plánu, který vydává 

vedoucí recyklačního střediska. 

a Asfaltový recyklát 

Použití: konstrukční vrstvy vozovek 

Vlastnost Minimální 

četnost zkoušek 

Zkušební norma Předpis Zajišťuje 

laboratoř 

Kusová zrnitost 1 x na 2 500 t ČSN EN 933-1 
TP 111 

TP 162 
ESR 

b Betonový recyklát 

Použití: podkladní vrstvy nestmelené, stabilizované podklady 

Vlastnost Minimální 

četnost zkoušek 

Zkušební norma Předpis Zajišťuje 

laboratoř 

Zrnitost 1 x na 2 500 t ČSN EN 933-1 

TKP kap. 5 

ČSN EN 13242 

ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

ČSN 73 6125 

ESR 

 

Použití: násypy, zásypy 

Vlastnost Minimální 

četnost zkoušek 

Zkušební norma Předpis  Zajišťuje 

laboratoř 

Zrnitost 1 x na 2 500 t ČSN EN 933-1 
TKP kap. 4 

ČSN 73 6133 
ESR 

c Směsný stavební recyklát 

Použití: stabilizované podklady 

Vlastnost Minimální 

četnost zkoušek 

Zkušební norma Předpis  Zajišťuje 

laboratoř 

Zrnitost 1 x na 2 500 t ČSN EN 933-1 
TKP kap. 5 

ČSN 73 6125 
ESR 

Číslo plasticity 1 x na 2 500 t 
ČSN CEN ISO/TS 

17892-12 
ČSN 73 6125 ESR 

 

Použití: násypy, zásypy 

Vlastnost Minimální 

četnost zkoušek 

Zkušební norma Předpis  Zajišťuje 

laboratoř 

Zrnitost 1 x na 2 500 t ČSN EN 933-1 
TKP kap. 4 

ČSN 73 6133 
ESR 
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Zkoušky pro vyloučení nebezpečných vlastností  

Č. Výrobek Nebezpečná látka Minimální četnost zkoušek 

1. Asfaltový recyklát Dehet 1x na 2 000 t
 *) 

2. Betonový recyklát 

kovy: Cd, Hg, Pb 

uhlovodíky C10 – 

C40  

1x na 2 000 t
 

3. Směsný stavební recyklát Asbest 1x na 2 000 t
 

*)
 v případě podezření na přítomnost dehtu provede vedoucí RDCS orientační zkoušku bílou barvou 

obsahující organické rozpouštědlo 

Zkoušky pro vyloučení nebezpečných vlastností jsou zajištěny v souladu s přílohou č. 10 k 

vyhlášce č. 294/2005 Sb. a provádí je akreditovaná laboratoř na základě písemné 

objednávky. Výsledky těchto rozborů jsou uloženy u vedoucího recyklačního střediska. 

V případě zjištění přítomnosti nebezpečných látek (dehet, nebezpečné kovy a uhlovodíky, 

azbest) je odpad na základě sepsané smlouvy předán k likvidaci firmě s příslušným 

povolením k nakládání s nebezpečnými odpady. 

Personální zajištění  

Základní pracovní doba je jednosměnná v délce 8 hodin. Za provoz a organizaci práce 

odpovídá vedoucí recyklačního střediska, jmenovaný ředitelem společnosti. 

 

Předpokládaná pracovní doba: 7:00-15:00 hod s možností operativní úpravy dle potřeb 

zákazníků. 

 

RDCS bude mít 2-3 stálé zaměstnance: 

 1-2 zaměstnanci – vážný(á), obsluha kolového nakladače 

 1 zaměstnanec – technicko-hospodářský pracovník (vedení, prodej, administrativa) 

 

Osádka mobilního drtiče se obvykle skládá z 1-2 pracovníků (bude řešeno „dodavatelsky“): 

 1 pracovník - obsluha nakladače/rypadla 

 1 pracovník  - obsluha vlastní technologie  

 

Sociální zázemí pro zaměstnance: 

 Vážní a administrativní budova – kancelář, umyvadlo, WC, sprcha a šatna 

 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   červen 2013 

Předpokládaný termín uvedení do provozu:  srpen 2013 

 Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčené územní samosprávné celky 

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095 

Obec Tuchoměřice, Tuchoměřice 212, 252 67  Tuchoměřice 
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Dotčené správní úřady 

KHS Středočeského kraje – úz. pracoviště Praha – západ, Žitavského 497, 156 00 Praha 5 - 

Zbraslav   

Městský úřad Černošice, OŽP, Podskalská 19, 128 25 Praha 2 

ČIŽP OI Praha, Dělnická 12, 170 00 Praha 7 

 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a 
správních úřadů 

MěÚ Hostivice, stavební úřad 

Rozhodnutí    Právní předpis     

Uzemní rozhodnutí   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu    

Stavební povolení  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu  

Kolaudační rozhodnutí  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu  

MěÚ Černošice 

Rozhodnutí    Právní předpis 

Vodoprávní rozhodnutí Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 15 

Kolaudační rozhodnutí Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 115 

Středočeský kraj 

Rozhodnutí    Právní předpis 

Souhlas s provozováním Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 14  

zařízení pro nakládání s  

odpady 

B.II. Údaje o vstupech 

 Půda 

Pozemky uvažované pro realizaci záměru spadají do kategorie „ostatní“ a jedná se o 

stávající areál obalovny, přičemž nedojde k žádnému záboru ZPF či PUPFL. Dále nedojde 

k zásahům do ochranného pásma lesa ani k omezení obhospodařování zemědělského 

půdního fondu. Zakreslení záměru do katastrální mapy je patrné z obrázku v Příloze č. 2. 

Pozemky záměru jsou vymezeny oplocením a jednou přilehlou stranou k železniční trati, 

konkrétně k vlastní vlečce. 

Tabulka dotčených pozemků 

Parcelní číslo Druh pozemku Způsob ochrany Výměra [m
2
] 

452/4 Ostatní plocha  Žádný způsob ochrany   3533 

384/11 Ostatní plocha  Žádný způsob ochrany 11528 

384/6 Ostatní plocha  Žádný způsob ochrany 12710 
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Ochranná pásma 

V zájmovém území záměru se vyskytuje ochranná pásma technické infrastruktury, která 

nebudou záměrem dotčena, přičemž jiná zvláštní ochranná pásma nejsou na tomto území 

evidovány. Pozemky, na kterých se bude rozkládat RDCS zasahuje do ochranného pásma 

dráhy, dále je zde ochranné pásmo redukční stanice plynu a ochranné pásmo VN.  

 Voda 

Pitná voda 

Za stávající situace v areálu není zdroj pitné vody a záměrem není přípojka vyžadována. 

V rámci plánované modernizace obalovny je uvažováno napojení areálu na vodovod pitné 

vody obce Kněževes, pro nyní posuzovaný záměr je toto uvažované řešení za současného 

stavu bezpředmětné. Na vodovod bude po modernizaci obalovny napojen sdružený 

administrativní objekt (vážní budova). V případě realizace modernizace obalovny, však 

bude nezbytné kumulaci vlivů obalovny a RDCS opětovně posoudit v souladu se zákonem. 

Do doby napojení areálu na veřejný vodovodní řád (resp. do doby dosažení hodnot 

uvedených ve variantě C) bude pitná voda dodávána balená. Spotřeba vody na jednoho 

zaměstnance je odvozena z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a činí 120 

l/den. Při počtu zaměstnanců 3 osoby se tak stanovuje předepsaná stálá zásoba vody na 360 

l. Maximální hodinová spotřeba vody je 50% z 360 l/den = 120 l/hod = 0,04 l/s. 

Technologická voda 

Zdroj technologické vody je již přiveden do areálu obalovny. Jedná se o kopanou studnu ø 

1,5 m, hloubky 20,2 m se zhlavím do hl. 3 m a ventilační hlavicí, okolí zhlaví v ø 5 m 

vybetonováno se spádem do studny. Přesná kvantifikace nároků technologie na odběry je 

nereálná, jedná se však o množství, která nebudou představovat z hlediska zásobování 

okolních sídel žádný problém. Platné povolení pro nakládání s podzemními vodami 

povoluje maximální denní odběr ze studny ve výši Qmax = 600 l/den. Voda ze studny bude 

využívána studená a po ohřátí teplá a to pro sanitární zařízení kancelářského objektu.  

Voda potřebná pro samotnou technologii (skrápění mobilního drtícího zařízení a případné 

omezení prašnosti cest) bude dodávána samostatnými zásobníky vody, které jsou obvykle 

součástí mobilního drtícího zařízení, případně u skrápěcího vozu se jedná o mobilní 

cisternu. Dále může být pro účely skrápění využita voda z jedné z požárních nádrží, 

přičemž druhá z nádrží poslouží jako rezerva vody pro případ havárie (může být využito 

např. kalové čerpadlo Ferm Flown FSCVP 1000 nebo jiné). Nádrže byly dimenzovány pro 

provoz obalovny a jsou proto pro účely RDCS předimenzovány, nehledě na to, že objekty 

nacházející se v areálu, kde existuje potencionálně vznik požáru, mají vlastní požární 

ochranu v podobě hasících přístrojů. Mobilní zařízení, která budou zpracovávat materiál, 

mají také vlastní preventivní a zásahová opatření.  

 Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje 

Suroviny vhodné k recyklaci: 

 kamenné materiály získané těžbou ve staveništích nebo z deponií, 

 minerální materiály získané při rekonstrukcích komunikací a jejich objektů, 
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 přetříděné sutě z demolic bez příměsí dřeva, izolací a ostatních materiálů povahy 

odpadů, 

 jiný ekologicky čistý materiál získaný při provádění stavebních prací, 

 druhotné stavební materiály s možností jejich zpětného zabudování do stavebního 

díla. 

 

Seznam odpadů přijímaných dle katalogu odpadů (odpady, které se přepracovávají na 

požadovanou frakci k dalšímu využití): 

 

Kód  Popis             Kategorie 

17 01 01 Beton         O 

17 01 02 Cihly         O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky      O 

17 01 07   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  

  neuvedené pod kódem 17 01 06      O 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod kódem 17 03 01    O 

17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady, neuvedené pod čísly 170901, 170902 

  a 170903         O 

 

Dále se do budoucna uvažuje s rozšířením vykupovaných materiálů (odpadů) o následují: 

Kód  Popis             Kategorie 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05   O 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č. 17 08 01  O 

Odpadní produkty výrobků nebudou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky č. 

381/2001 Sb., klasifikovány jako nebezpečné odpady a jsou zařazeny jako odpad ostatní. 

Pokud nelze odpad dále využít, lze jej uložit na řízenou skládku v souladu s příslušným 

ustanovením vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Výkup odpadů a uložení materiálu na mezideponii bude probíhat na základě Provozního 

řádu, přičemž odpad bude zařazen v souladu s platnou legislativou. K odpadu bude 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 

vyhláškou č. 294/2005 Sb., ke každé zakázce zpracován Základní popis odpadu, tzv. ZPO, 

které lze nalézt v Příloze č. 4 a zařazení bude možné podle grafické tabulky a tabulky, 

kterou lze nalézt v Příloze č. 3.1 a Příloze 3.2.  

Materiál pro recyklaci je odebírán bez příměsí organických látek, plastů, dřeva, kovů a 

zeminy. Původce (dodavatel) odpadu/materiálu k recyklaci prohlašuje, že odpad/materiál, 

který naváží, neobsahuje nebezpečné látky ani příměsi.   

1. Výkup 

Předpokládaný (příkladový) výkup odpadů a jejich zařazení, přičemž rozšíření a následná 

aktualizace vykupovaných odpadů bude provedena v souladu se zákonem. 

 

Kód dle Popis dle katalogu Popis v ceníku   

katalogu         

17 01 01 Beton   Panely, armovaný železobeton  

     do 500 mm     
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     (neznečištěný cizími příměsemi) 

17 01 01   Beton   Panely, armovaný železobeton  

     nad 500 mm     

     (neznečištěný cizími příměsemi) 

17 01 01 Beton   Prostý beton do 500 mm   

     (neznečištěný cizími příměsemi) 

17 01 01 Beton   Prostý beton nad 500 mm   

     (neznečištěný cizími příměsemi) 

17 01 07   Směsi nebo oddělené Stavební suť do 500 mm    

  fr. bet., cihel, tašek a keramiky  (tříděná) 

17 09 04   Směsné stavební Stavební suť do 500 mm   

  a demoliční odpady    (netříděná) 

17 09 04   Směsné stavební Stavební suť nad 500 mm   

  a demoliční odpady    (netříděná) 

17 03 02  Asfaltové směsi  Asfaltové kry a frézovaný asfalt do 500 mm 

17 03 02  Asfaltové směsi  Asfaltové kry nad 500 mm 

 

Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. 

2. Návoz v rámci EK CZ 

Při určení plánovaných frakcí kameniva k prodeji a tudíž k převozu z naší provozovny 

na RDCS se vychází z žebříčku nejprodávanějších frakcí kameniva EK CZ za rok 2011 a 

poptávek na drážní štěrk v roce 2012.  

 

Frakce  Zdroj [lom nebo pískovna]  ________________________ _ 

PDK 4/8  Chraberce, Chlum apod.  

PDK 8/16  Chraberce, Chlum apod.  

PDK 16/22  Chraberce, Chlum apod.  

PDK 32/63  Chraberce, Chlum apod.  

PTK 0/4  Straškov  

 

Dále se uvažuje:  

PDK 32/63 BI  Chraberce   

3. Návoz externích společností 

Frakce 

PTK 8/16   

PTK 16/22  

 

Kromě výše uvedených surovinových zdrojů, jejichž skladba se v průběhu provozu může 

obměňovat, není potřeba jiných strategických přírodních zdrojů. 

Elektrická energie 

Potřeba elektrické energie bude pokryta z veřejné distribuční sítě stávající přípojkou. 

Odhadovaná roční spotřeba elektrická energie 552 kWh bude během provozu využívána 

pro osvětlení, technická zařízení a stroje. 
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- sociální a provozní prostory, administrativa  15 

- dílna údržby        8 

- postřiková technologie, studna      5 

- rezerva       20 

Instalovaný výkon celkem        46,0 kW 

Stav současného osvětlení bude sledován z hlediska bezpečnosti a funkčnosti, přičemž jeho 

nefunkčnost však není pro záměr limitujícím faktorem a jeho případná rekonstrukce se 

nepředpokládá.  

Zemní plyn a tepelná energie 

Pro potřeby provozu je v areálu k dispozici přípojka STL plynovodu 1PE 90 resp. 160, 

která je plně dostačující pro zajištění vytápění v administrativní budově.  

Požadovaný a současný výkon plynového kotle:  24 kW 

Maximální hodinová spotřeba:    2 m
3
/hod  

Průměrná roční spotřeba:     3000 m
3
 

Tepelná energie 

Tepelná energie je nezbytná pro vytápění administrativní budovy a bude využito 

stávajícího plynového kotle. 

Pohonné hmoty 

Stroje, které budou v provozovně využity budou mít dle statistických údajů průměrnou 

spotřebu v l/hod: Drtič 12, třídič 5, nakladač 15. Tyto údaje se samozřejmě mohou lišit 

podle použitých strojů, které nejsou v této fázi definitivně známy. 

 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Silniční síť 

Doprava z RDCS a do RDCS bude trasována po stávajících přístupových komunikacích a 

to v nezměněné intenzitě, jako tomu bylo před zahájením demoličních prací souvisejících s 

„Modernizací zařízení obalovny živičných směsí“ v případě VARIANTY C nebo nižší, jak 

je tomu ve VARIANTÁCH A i B. Sypké směsi budou naváženy běžnými nákladními 

automobily o nosnosti 12-17 t nebo soupravami o nosnosti 26-28 t. Automobily převážející 

drobnější frakce kameniva budou upozorněni, na povinnost oplachtování. 

Pro zabezpečení navážení surovin a rozvozu hotových výrobků jsou v následujících 

variantách uvažovány ze 2/3 celkového množství nákladními soupravami á 27 tun (dále jen 

„NS“), dovoz i odvoz 1/3 z celého množství pak nákladní automobily á 15 tun (dále jen 

„NA“). Četnost vozidel vychází ze sezónní práce, která bude utlumena v měsících leden, 

únor a prosinec. Průměrný provoz je tedy 9 měsíců v roce, 20 dní za měsíc (celkem 180 

dní). 

VARIANTA A – výroba do 25 000 t/rok 

Dovoz materiálu     6 NA + 8 NS /den 

Odvoz hotových výrobků    6 NA + 8 NS /den 

Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí bez vytížení průměrně:   

       12 NA + 16 NS průjezdů 

       MAX. 28 TNA/den 
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Zaměstnanci a ostatní     4 osobní vozy/den  

 

VARIANTA B – výroba do 40 000 t/rok 

Dovoz materiálu     10 NA + 12 NS /den 

Odvoz hotových výrobků    10 NA + 12 NS /den 

Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí bez vytížení průměrně:   

       20 NA + 24 NS průjezdů 

       MAX. 44 TNA/den 

Zaměstnanci a ostatní     4 osobní vozy/den 

 

VARIANTA C – výroba do 80 000 t/rok 

Dovoz materiálu     20 NA + 22 NS /den 

Odvoz hotových výrobků    20 NA + 22 NS /den 

Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí bez vytížení průměrně:   

       40 NA + 44 NS průjezdů 

        MAX. 84 TNA/den 
Zaměstnanci a ostatní     4 osobní vozy/den 

 

Uvedené intenzity vozidel jsou průměrné. V některý den se může stát, že budou intenzity 

vyšší, nebo nižší. Rozdíly v předpokládaných intenzitách by však měly být v řádu jednotek 

vozidel. 

Železniční trať 

S plánovaným záměrem sousedí vlečka, která je aktivní a ve správě obchodních partnerů 

oznamovatele. S jejím využitím zatím záměr nepočítá, přestože se jedná o velmi výhodnou 

přepravní kapacitu a její využití do budoucna bude závislé na vývoji trhu. 

B.III. Údaje o výstupech 

 Ovzduší 

Fáze výstavby 

V průběhu výstavby jsou plánovány zásahy do terénu a další stavební práce, při kterých 

dojde k emisi prašných částic a emisím ze stavebních strojů a mechanismů, které budou 

stavbu obsluhovat. Emise škodlivin jsou však vzhledem k rozsahu prací, jejich trvání a 

umístění provozovny ve vzdálenosti 250 m od nejbližší obytné zástavby, zanedbatelné. 

Stručné shrnutí prací: terénní úpravy v zadní části areálu, vyhloubení rýhy pro umístění 

odtokového žlabu, přepažení retenční nádrže (využití jako přepadové a usazovací nádrže). 

Jediným přímým vlivem pro nejbližší obytnou zástavbu (nevyužívanou k trvalému 

bydlení), může být vybudování ochranného valu v průběhu jednoho až dvou dnů.  

Fáze provozu 

 Bodové zdroje  
Jejich zřízení v souvislosti s tímto záměrem není navrženo a je tedy oproti původně 

uvažovanému záměru „Modernizace zařízení obalovny živičných směsí Středokluky“, 

který naopak s bodovým znečištěním počítá, vůči životnímu prostředí a ovzduší šetrnější. 

Kumulace vlivů v případě dokončení modernizace bude předmětem opětovného posouzení 

v souladu se zákonem a není tedy součástí tohoto oznámení. 
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 Možnosti znečištění ovzduší plošnými zdroji 

V provozu záměru jsou identifikovány a vyskytnou se následující plošné zdroje emisí: 

a) Nakládka a vykládka materiálů  

b) Drcení a třídění  

c) Deponie materiálů 

d) Spalování motorové – nafty drtič, třídič, nakladač 

e) Volnoběh nákladních vozidel 

f) Pojezdy nákladních vozidel 

g) Resuspenze prachu 

V rámci rozptylové studie, která byla zpracována podle zákona č. 24/2013, byly na základě 

emisních faktorů (intenzity dopravy, rychlosti dopravy, apod.) vypočteny emise NO2, PM10, 

PM2,5. 

Dále byly v rozptylové studii uvažovány emise NOx a TZL z provozu obalovny společnosti 

Porr a.s., emise TZL z provozu drtící linky v areálu společnosti Porr a.s., a emise TZL 

z provozu betonárny Středokluky (ZAPA beton, a.s.). 

Stroje, které budou v provozovně využity, budou mít dle statistických údajů průměrnou 

spotřebu v l/hod: Drtič 12, třídič 5, nakladač 15. Tyto údaje se samozřejmě mohou lišit 

podle použitých strojů, které nejsou v této fázi definitivně známy. Trasy návozu materiálu 

ke zpracování a odvozu recyklovaného materiálu, stejně jako pozice recyklační linky, je 

evidentní ze situačního nákresu (Příloha č. 5). 

 
 
 
Metodika stanovení produkce emisí 

Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních 

zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha v roce 1998. K vlastnímu výpočtu byla použita verze 

výpočetního programu 2006. Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského 

profilu koncentrací kouřové vlečky.  

Pro výpočet množství prachu z vlastního provozu RDCS (drcení a třídění) byly použity 

emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene (www.mzp.cz/cz/emisni_faktory). 

Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením 

a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby 

překročení bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí 

pro pět tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 

třídy rychlosti větru. 

Plošné zdroje a emise produkované záměrem dle úvodní identifikace: 

a) Prašnost z nakládky a vykládky 

Varianta 
Emise TZL MPM10 

g/s 

MPM2.5 

g/s 
 

kg/rok kg/den 

A 5 0,3 0,00425 0,00125 0,02 

B 8 0,3 0,00425 0,00125 0,03 

C 16 0,3 0,00425 0,00125 0,06 

http://www.mzp.cz/cz/emisni_faktory
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b) Prašnost z drcení a třídění 

Varianta 
Emise TZL MPM10 

g/s 

MPM2.5 

g/s 
 

kg/rok kg/den 

A 175 10,5 0,14875 0,04375 0,02 

B 280 10,5 0,14875 0,04375 0,03 

C 560 10,5 0,14875 0,04375 0,06 

 

c) Prašnost z deponií 

Varianta 
Emise TZL MPM10 

g/s 

MPM2.5 

g/s 
 

kg/rok kg/den 

A 37,5 0,154 0,00091 0,00027 0,67 

B 60 0,247 0,00146 0,00043 0,67 

C 120 0,494 0,00292 0,00086 0,67 

 

d) Emise ze spalování motorové nafty – drtič, třídič, nakladač 

Látka 
Faktor [kg/rok] 

[kg/den] [g/s]  
[g/t] paliva VAR. A VAR. B VAR. C 

NOx 32 792 147 235 470 8,854 0,24594 0,02 

PM10 2 086 9 15 30 1,050 0,00417 0,03 

PM2.5 2 086 9 15 30 1,050 0,00417 0,06 

 

e) VARIANTA A – Emise z volnoběhu nákladních automobilů 

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 247,86 1,377 0,09180 0,09 

PM10 4,2051 2,16 0,012 0,00080 0,09 

PM2.5 4,2051 2,16 0,012 0,00080 0,09 

e) VARIANTA B – Emise z volnoběhu nákladních automobilů  

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 389,70 2,165 0,14433 0,09 

PM10 4,2051 3,24 0,018 0,00120 0,09 

PM2.5 4,2051 3,24 0,018 0,00120 0,09 

e) VARIANTA C – Emise z volnoběhu nákladních automobilů  

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 991,68 4,132 0,27549 0,09 

PM10 4,2051 8,40 0,035 0,00232 0,09 

PM2.5 4,2051 8,40 0,035 0,00232 0,09 

 

f) VARIANTA A – Emise z pojezdů nákladních automobilů  

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 
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NOx 49,1944 49,590 0,2755 0,01837 0,09 

PM10 4,2051 0,090 0,0005 0,00003 0,09 

PM2.5 4,2051 0,090 0,0005 0,00003 0,09 

f) VARIANTA B – Emise z pojezdů nákladních automobilů  

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 77,922 0,4329 0,02886 0,09 

PM10 4,2051 0,126 0,0007 0,00005 0,09 

PM2.5 4,2051 0,126 0,0007 0,00005 0,09 

f) VARIANTA C – Emise z pojezdů nákladních automobilů  

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 49,590 0,2755 0,01837 0,09 

PM10 4,2051 0,090 0,0005 0,00003 0,09 

PM2.5 4,2051 0,090 0,0005 0,00003 0,09 

 

g) VARIANTA A – Resuspenze  

Látka 
E-léto E-zima Emise 

 
gvozokm gvozokm [kg/rok] [g/den] [g/s] 

PM10 9,204 34,528 5,0 28 0,00187 0,085 

PM2.5 2,227 8,394 1,2 7 0,00047 0,085 

g) VARIANTA B – Resuspenze  

Látka 
E-léto E-zima Emise 

 
gvozokm gvozokm [kg/rok] [g/den] [g/s] 

PM10 8,857 33,232 7,0 39 0,00260 0,085 

PM2.5 2,143 8,077 1,6 9 0,00060 0,085 

g) VARIANTA C – Resuspenze  

Látka 
E-léto E-zima Emise 

 
gvozokm gvozokm [kg/rok] [g/den] [g/s] 

PM10 8,857 33,232 13,8 77 0,00513 0,085 

PM2.5 2,143 8,077 3,4 19 0,00127 0,085 

 Možnosti znečištění ovzduší liniovými zdroji 

Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány komunikace v posuzované 

oblasti, tedy znečištění způsobené obslužnou dopravou areálu.  

Jednotlivé komunikace byly rozděleny do osmi úseků (viz obr. 22, v kapitole C.II.13.). 

Rozdělení silniční sítě na jednotlivé úseky, označení úseků a intenzity dopravy 

v jednotlivých úsecích byly převzaty z hlukové studie a byly kalkulovány na 24 hodin, č. 

830/1/2013 (Ing. Jiří Hejna, duben 2013 – Příloha č. 10). Pro výpočet emisí byly použity 

výše uvedené intenzity dopravy a emisní faktory z programu MEFA-06. Vzhledem k tomu, 

že v programu MEFA-06 nejsou uvedeny emisní faktory pro částice PM2.5, byly pro 

výpočet emisí částic PM2.5 použit emisní faktor pro částice PM10. V případě hodnocení 

PM10 a PM2.5 byly vedle sazí emitovaných přímo spalovacími motory do ovzduší (primární 

prašnost) vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími automobily (resuspenze). 

Množství prachu zvířeného automobily bylo stanoveno výpočtem na základě metodiky US 

EPA AP-42. 



 

 

Strana 30 z 93 

 

RECYKLAČNÍ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM STŘEDOKLUKY 

 
2013 

VARIANTA 0 – Roční a denní emise z liniových zdrojů  

Úsek 
Emise [kg/rok/km] Emise [kg/den/km] Emise [g/s/m*10

-6
] 

NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 

0072a_1 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 

0072a_2 51 98 27 0,139 0,268 0,073 3,9 7,5 1,94 

0072a_3 115 224 61 0,314 0,614 0,166 8,6 16,9 4,72 

2405_R7 1847 1507 483 5,059 4,129 1,323 140,6 114,7 36,67 

2405_přejezd 1847 1507 483 5,059 4,129 1,323 140,6 114,7 36,67 

0078 (90 km) 914 746 239 2,503 2,043 0,654 69,4 56,7 18,06 

2405_Středokluky 923 754 244 2,528 2,067 0,669 70,3 57,5 18,61 

R7_5-5560 25451 3578 2382 69,728 9,802 6,527 1936,9 272,2 181,39 

VARIANTA A – Roční a denní emise z liniových zdrojů  

Úsek 
Emise [kg/rok/km] Emise [kg/den/km] Emise [g/s/m*10

-6
] 

NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 

0072a_1 56 107 29 0,310 0,595 0,163 8,6 16,7 4,44 

0072a_2 107 195 57 0,447 0,857 0,235 12,5 23,9 6,67 

0072a_3 171 281 83 0,621 1,200 0,327 17,2 33,3 9,17 

2405_R7 1880 1516 487 5,242 4,281 1,374 145,6 118,9 38,06 

2405_přejezd 1856 1510 484 5,109 4,170 1,336 141,9 115,8 37,22 

0078 (90 km) 919 747 240 2,528 2,063 0,660 70,3 57,2 18,33 

2405_Středokluky 928 755 245 2,553 2,090 0,677 70,8 58,1 18,89 

R7_5-5560 25472 3579 2384 69,847 9,812 6,537 1940,3 272,5 181,67 

VARIANTA B – Roční a denní emise z liniových zdrojů  

Úsek 
Emise [kg/rok/km] Emise [kg/den/km] Emise [g/s/m*10

-6
] 

NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 

0072a_1 87 168 46 0,486 0,931 0,255 13,6 25,8 7,22 

0072a_2 138 252 70 0,622 1,193 0,327 17,2 33,1 9,17 

0072a_3 202 321 90 0,797 1,536 0,419 22,2 42,8 11,67 

2405_R7 1903 1521 489 5,351 4,366 1,405 148,6 121,4 39,17 

2405_přejezd 1861 1511 485 5,134 4,196 1,343 142,5 116,7 37,22 

0078 (90 km) 922 748 240 2,544 2,077 0,666 70,6 57,8 18,61 

2405_Středokluky 929 756 245 2,561 2,097 0,679 71,1 58,3 18,89 

R7_5-5560 25486 3581 2385 69,922 9,819 6,544 1942,2 272,8 181,67 

VARIANTA C – Roční a denní emise z liniových zdrojů 

Úsek 
Emise [kg/rok/km] Emise [kg/den/km] Emise [g/s/m*10

-6
] 

NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 

0072a_1 167 319 87 0,925 1,772 0,486 25,8 49,2 13,61 

0072a_2 218 400 110 1,062 2,035 0,558 29,4 56,7 15,56 

0072a_3 282 436 122 1,236 2,376 0,649 34,4 66,1 18,06 

2405_R7 1948 1533 494 5,617 4,591 1,363 156,1 127,5 37,78 

2405_přejezd 1873 1514 486 5,201 4,251 1,262 144,4 118,1 35,00 

0078 (90 km) 928 750 240 2,578 2,105 0,625 71,7 58,6 17,50 

2405_Středokluky 935 757 245 2,594 2,122 0,630 71,9 58,9 17,50 

R7_5-5560 25517 3584 2388 70,094 9,835 6,558 1946,9 273,3 182,22 
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 Odpady 

Srážkové vody 

Převážným zdrojem odtoku srážkových vod ve fázi provozu budou srážky, které spadnou 

na pozemek uvažovaného záměru, přičemž základní bilance ploch je následující: 

 Zpevněná plocha         7 300 m
2
 

(komunikace, manipulační prostor, parkoviště)   

 Zastavěná plocha          2 617 m
2
 

(stávající stavby a ostatní nevyužité plochy) 

 Válcovaná plocha        10 642 m
2
 

(prostor skládek, komunikace, místo recyklačního zařízení) 

 Zeleň           9 091 m
2
 

 

Celková uvažovaná plocha záměru:     29 650 m
2
 

 

Odhadem množství dešťových vod z povrchu areálu RCDS je proveden dle § 31 prováděcí 

vyhlášky přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. a pomocí vztahu:  

Q = F . y  

F je odvodněná plocha [m
2
]  

F1 = 9 917 m
2
 (zpevněná a zastavěná plocha – beton, živice) 

F2 = 10 642 m
2
 (válcovaná, hutněná plocha – živičný recyklát, štěrkodrť) 

F3 = 9 091 m
2 

(plocha pokrytá zelení – z většinové části zatravněna) 

 

(jednotlivé plochy jsou přehledně zobrazeny na následujícím obrázku) 
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Obr. 9 – Rozdělení odvodněných ploch (Zdroj: EK CZ) 
 

h je průměrná roční výška srážek [m]   

h = 0,526 (Srážkoměrná stanice Ruzyně, průměr1961-1990) 

y je odtokový koeficient 

y1 = 0,9 (zpevněná a zastavěná plocha) 

y2 = 0,7 (válcovaná, hutněná plocha – koeficient byl z rezervních důvodů navýšen) 

y3 = 0,1 (plocha pokrytá zelení) 
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Q je celkový objem odtoku [m
3
/rok]  

 Objem srážek z původních zpevněných živičných a betonových ploch, které budou 

pozvolna vsakovány do podzemí, pak bude činit: 

Q1 =  9917 . 0,9 . 0,526 = 4695 m
3
/rok 

Poznámka: Do zpevněných ploch živičných a asfaltových ploch byly započítány i plochy 

budov, které jsou obvykle odvedeny do zatravněné plochy, proto by byl celkový objem 

srážek pouze z manipulačních a skladových ploch do kanalizačních vpustí odhadem o 500 

m
3
 menší.  

 Objem srážek ze zatravněných ploch, které budou pozvolna vsakovány do podzemí, 

pak bude činit: 

Q3 =  9091  . 0,1 . 0,526 = 478 m
3
/rok 

Celkově bude vsakováno: Q = 5173 m
3
/rok 

 Objem srážek, odvedený z nově upravené části skládek hotových výrobků a prostor 

určený k deponování materiálu ke zpracování. Odhadem se rozkládá tato plocha od 

původní nájezdové plochy pro dávkování kameniva až po retenční nádrž v zadní 

části areálu. Tento objem srážek bude odváděn průběžným žlabem do retenční 

nádrže a následně vypuštěna v souladu s vodoprávním rozhodnutím. 

Q2 =  10642 . 0,7 . 0,526 = 3918 m
3
/rok 

Celkově bude odvedeno do trubního odpadu: Q = 3918 m
3
/rok  

Průměrný hypotetický rovnoměrný odtok z území lze přiblížit pomocí následujícího vztahu: 

q = V/t  

[kde q je průměrný roční objem odtoku srážek v litrech a t je 1 rok vyčíslený ve vteřinách] 

q vsakování = 5 173 000 / 31 536 000 = 0,16 l/s 

q odvedení = 3 918 000 / 31 536 000 = 0,12  l/s 

Voda z plochy plánované pro deponování materiálu ke zpracování a následné 

uskladnění hotových výrobků (na předešlém obrázku je plocha zobrazena pod názvem 

F2), bude svedena odtokovým žlabem do stávající retenční nádrže, která bude ve 2/3 

přepažena, čímž bude vytvořena její přepadová část pro možnost usazení pevných 

částic. Z nádrže pak bude voda vytékat v pozvoleném, regulovaném množství do 

stávajícího trubního odpadu, který je zaveden do silničního příkopu a následně 

převeden do Únětického potoka. Záměr si nevyžádá zpevnění žádných nových ploch a 

oproti existujícímu stavu nedojde k žádné změně hydrogeologických charakteristik povodí.    

Pro eliminování znečištění vod je v  kapitole D.III.2. Únik ropných produktů, rozpracován 

postup při nastání mimořádného stavu.  

Na základě platného vodoprávního rozhodnutí pro ECS je z již nainstalovaného 

odlučovače ropných látek a pevných částic, který sloužil pro odchycení nečistot z plochy 

pod technologickou linkou obalovny, povoleno vypouštět odpadní vody do retenční nádrže 
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a z ní do příkopu rychlostní silnice 1/7 Praha-Slaný. Množství: 5000 m
3
/rok, 700 m

3
/měsíc. 

Jedná se o plochu uváděnou jako manipulační v projektu „Modernizace zařízení obalovny 

živičných směsí Středokluky“ (Obr. 12 – P1), která není tímto záměrem dotčena stejným 

způsobem a nebude zde docházet ke kontaminaci dešťových vod, jak tomu mohlo být 

v předchozím záměru, kdy zde docházelo k manipulaci s asfaltovými směsmi. Kanalizační 

vpusti budou v každé z projektových variant osazeny kanalizačními filtry KF 1702 (více na 

následujících obrázcích), které mají každá průtokovou kapacitu až 10 l/s a pokryjí tak i 

možné přívalové vlny deště, které mohou nastat (průměrný vypočtený roční objem je 

přibližně jedno sto násobně menší). Obsah oleje (ropných látek, uhlohydrátů nebo 

organických kapalin) tedy nepřesáhne 2 mg/l. Původní odlučovač ropných látek a tuhých 

částic zůstane nadále funkční (GOOL 760). Nemožnost vypouštění srážkových odpadních 

vod z přední části areálu do retenční nádrže v zadní části areálu z důvodu přerušení 

odvodňovací sítě mezi ČOV a retenční nádrží bude alternována v případě naplnění zdrže 

před ČOV, odčerpáním cisternou a likvidována v souladu se zákonem. K tomuto stavu 

zatím nedošlo a voda se ze zpevněné plochy plynule vsakuje, přestože propojení s retenční 

nádrží není funkční již po dobu několika let. V případě, že nastane mimořádný stav a 

navrhovaná opatření nebudou dostačující, bude příslušný vodoprávní úřad neprodleně 

obeznámen se situací. Tento stav se však nepředpokládá.  

 

 Obr. 10 a 11 – Ukázka instalace kanalizačního filtru  (Zdroj: katalog produktů spol. HAPPY END CZ, a.s.) 

 

Z těchto důvodů není nezbytné propojení odvodnění přední části areálu s retenční nádrží 

v zadní části areálu a obnovení celkové funkce odvodňovací sítě. Vzhledem k nyní plně 

dostačujícímu stavu, kdy je veškerá srážková voda odváděna stávající kanalizací a 

vsakována do země ze všech ploch uvedených na následujícím obrázku pod označením P1; 

P2; P3 i P4. Plocha technologická (P4) nebude proti původnímu záměru využita pro postřik 

koreb, jak tomu bylo v původním projektu, ale lze ji označit jako plochu stejné funkce, 

jako P2 (vůči původnímu záměru). 
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Obr. 12 – Rozdělení odvodněných 

ploch původního již schváleného 

záměru ECS (zdroj: DÚR 

Modernizace zařízení obalovny 

živičných směsí Středokluky Zák. 

2796-08-00 společnosti DPLUS 

Projektová a inženýrská a.s.) 

Kvalita vod v areálu 

Odběr a analýza vod, včetně vyhodnocení souladu s vodoprávním rozhodnutím , se bude 

řídit podle § 6 Zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů. Analýzu vod provádí v současné době smluvní akreditovaná 

laboratoř, přičemž podmínky odběrů budou stanoveny novým vodoprávním rozhodnutím, 

doporučený počet odběrů je 1x ročně (případně z více odběrných míst). Z přední části 

areálu (z pohledu vstupu do areálu), která je převážně pokryta zpevněnou plochou, lze 

vzorky odebrat ze stávající nádrže umístěné vedle ČOV a ze zadní části areálu bude možné 

vzorky odebrat z přepadové retenční nádrže. Dále je možné odebírat vzorky z kopané 

studny ø 1,5 m, hloubky 20,2 m se zhlavím do hl. 3 m a ventilační hlavicí, okolí zhlaví v ø 

5 m vybetonováno se spádem do studny. Protokoly o provedených rozborech budou 

založeny u vedoucího recyklačního střediska a budou na požádání předloženy kontrolním 

orgánům.  

Kvalita vod z plochy areálu bude odpovídat kvalitě srážkové vody, není předpokládáno 

znečištění z provozu recyklačního střediska. 

Poplatky za vodu 

Pitná voda (kromě balené) není v areálu zatím dodávána. Vzhledem k povolenému 

množství vypouštěných odpadních vod, nepodléhá areál přiznání poplatku, ve smyslu 

zákona o vodách. 

Splaškové vody 

Splaškové vody ze sociálního zařízení se budou shromažďovat ve stávající žumpě a budou 

korespondovat se spotřebou pitné vody. Při maximálním obsazení areálu v počtu 4 osob, 

včetně osob dodavatelské společnosti se bude jednat o 480 l/den, tedy 86,4 m
3
/ rok. 
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Množství splaškové vody je měřeno objemem cisterny a bude likvidováno zákonem 

oprávněnou osobou, firmou. 

 Ostatní 

Při nakládání s odpady bude postupováno v souladu se zákonem a to především dle § 14 

odst. 1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. 

(KATALOG ODPADŮ), Vyhlášky Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví č. 376/2001 Sb. a výkup odpadů bude probíhat dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Dále se bude jednat o Vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. Papír, 

kartony, sklo a kovový odpad budou odváženy k dotřídění nebo přímo ke zpracování 

v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. 

Ostatní související zákony, nařízení a předpisy, které budou respektovány: Nařízení vlády 

197/2003 Sb., Metodický pokyn odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby 

a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Věstník Ministerstva životního prostředí 

9/2003. Zákon č. 50/1976 Sb., Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

Zákon č. 157/1998 Sb., Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí Vzorkování 

odpadů, Věstník MŽP, ročník XI, částka 5, květen 2001, Metodický pokyn odboru odpadů 

Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů, Věstník 

Ministerstva životního prostředí, ročník XII, část 12, prosinec 2002, Surovinová politika v 

oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů – schválená usnesením vlády ČR č. 1311/1999, 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., Zákon č. 258/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví č. 89/2001 Sb., Zákon č. 102/2001 Sb., Zákon č. 100/2001 Sb. 

Fáze výstavby 

Produkce odpadů ve fázi výstavby bude přímo úměrná charakteru a rozsahu výstavby a 

bude se jednat o běžné druhy odpadů ze stavební činnosti. Na množství bude mít vliv 

rozsah prací, kdy se bude jednat především o terénní úpravy a hlavním druhem odpadu 

může být vytěžená zemina v případě, že nebude zpětně využita a zabudována v rámci 

stavby. S případnými přebytky bude tedy naloženo v souladu se zákonem.  

 

Katalogové 

číslo odpadu 

Typ 

odpadu 

Název odpadu 

15 01 06 O Směsné obaly 

10 72 01 O Dřevo 

17 02 03 O Plasty 

17 05 04 O Vytěžená zemina 

Fáze provozu 

Evidence o nakládání s odpady je vedena ve smyslu zákonných předpisů. Průběžnou 

evidenci a ročním hlášení zpracovává servisní organizace ESR dle platných zákonných 

předpisů. Dokumentace a hlášení jsou založeny u vedoucího recyklačního střediska. 

Seznam odpadů vznikajících vlastním provozem: 

Katalogové 

číslo odpadu 

Typ 

odpadu 

Název odpadu 

17 05 02 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  

17 05 06 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  
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19 02 02 O Železné kovy + odpady z vytřídění kategorie 17 09 04 

 

Seznam odpadů vznikajících při údržbě a ostatní činnosti: 

Katalogové 

číslo odpadu 

Typ 

odpadu 

Název odpadu 

13 08 02 N Jiné emulze  

15 02 02 N Absorpční činidla, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

16 06 01 N Olověné akumulátory 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

 

Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách 

(zabezpečených kontejnerech či sudech) v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 

odpadovém hospodářství a posléze předány odborně způsobilé firmě k jejich likvidaci. 

Odhadované množství ročně nepřesáhne několik kilogramů. 

 Hluk 

Provozovna bývalé obalovny a prostor současně uvažovaný pro vybudování RDCS je 

situována mimo obydlenou část obce, ochrana proti hluku nebyla v minulosti navrhována. 

Vzhledem k tomu, že je však v současnosti bývalý strážní domek v katastru nemovitostí 

označen jako rodinný domek (dům s č.p. 226), bylo po konzultaci s KHS Středočeského 

kraje a zpracovatelem hlukové studie přistoupeno k navržení protihlukového zemního valu 

nalevo od vstupu do areálu budoucího RDCS. 

Další nejbližší obytné domy se nachází jihozápadně až jižně ve vzdálenosti 560 m a více. 

Jedná se o rodinné domy v Kněževsi, které se nachází podél komunikace III/0072a 

spojující hodnocený záměr s hlavní komunikací III/2405 (ulice Na Staré silnici).  

Mezi hlavní zdroje hluku budou patřit zejména: 

- Technologie mobilní drtící linky (pásové dopravníky, čelisťový či odrazový drtič, 

třídič) – hluk nebude mít zásadní vliv vzhledem k dočasnému využití tohoto 

zařízení (vždy po nashromáždění přibližně 5 000-10 000 t dojde k objednání drcení 

u dodavatelské firmy)   

- Obsluha mobilní drtící linky a vnitro-areálová doprava TNA (pásové rypadlo nebo 

kolový čelní nakladač)  

- Zanedbatelným zdrojem hluku pak bude provoz na parkovišti pro osobní 

automobily u vjezdu do areálu 

- Vnější nákladní doprava – provoz TNA přivážející a odvážející suroviny bude 

dominantním zdrojem hluku. Z posouzení v „Dokumentaci záměru podle § 6 

zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 3, 

projektu „Modernizace zařízení obalovny živičných směsí Středokluky“ (z 

12/2006). Z dokumentace (obalovny) vyplývá omezení pro 93 přejezdů TNA 

denně pro 80 000 t hotových výrobků/rok, přičemž tento nyní posuzovaný záměr 

počítá nejvíce průměrně s 84 TNA denně pro nejrozsáhlejší variantu. V 

případě podlimitního záměru varianty A dojde  k dosažení 1/3 výše uvedených 

hodnot varianty nejrozsáhlejší (tedy Varianty C).   
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Stacionární zdroje (včetně areálové dopravy): 

Popis zdroje 

Hladina 

akustického 

výkonu LWA v 

dB(A) [dB] 

Provoz 

den/noc 

Výška 

zdroje 

nad zemí 

[m] 

Drtič LOKOTRACK LT100 + třídič 110,0 den (8hodin) 2,5 

Bagr VOLVO 106,0 den (8 hodin) 2,0 

Čelní kolový nakladač CATERPILLAR 106,0 den (8 hodin) 2,0 

Účelové komunikace v areálu a účelová 

příjezdová komunikace 

4 OA / 40 NA / 44 

NS 
den (8 hodin) - 

 

Jako stacionární zdroje hluku se uplatní drtič LOKOTRACK LT100 + třídič, bagr VOLVO 

a čelní kolový nakladač Caterpillar. Tato zařízení jsou v majetku oznamovatele, přestože 

rozhodnutí o jejich využití pro tento konkrétní záměr bude předmětem výběrového řízení 

po nashromáždění většího množství materiálu k drcení (5 000 – 10 000 t). Tato zařízení 

včetně obslužných jsou zakomponována do celkového výhledového hlukového zatížení 

dotčené oblasti. 

 

Kromě typicky stacionárních zdrojů budou mít na dotčené území vliv liniové zdroje 

areálových komunikací, včetně účelové komunikace začínající za poslední nádražní 

budovou. Tzn., že cesta od nádraží s živičným povrchem je pouze účelovou komunikací.  
 

Žádný ze stacionárních zdrojů, souvisejících s provozem hodnoceného záměru, není 

zdrojem hluku s tónovým charakterem. Provoz nebude realizován v noční době. 

Liniové zdroje: 

Liniové zdroje jsou automobilové komunikace v řešeném území. Akustické charakteristiky 

liniových zdrojů jsou dány skladbou dopravního proudu, intenzitami dopravy a 

charakteristikami jednotlivých komunikací (rychlost vozidel, sklon, povrch). Hodnoty 

obslužné dopravy pro hlukovou studii (viz Příloha č. 10) pak vycházejí z podkladových dat 

kapacit výroby jednotlivých variant. Doprava z RDCS a do RDCS bude v nezměněné 

intenzitě, jako tomu bylo před zahájením demoličních prací souvisejících s „Modernizací 

zařízení obalovny živičných směsí Středokluky“ v případě projektové varianty C nebo 

nižší, jak je tomu v projektových variantách A či B. 

 Doplňující údaje  

Záměr nepředstavuje významné terénní úpravy, které by mohly mít negativní vliv na 

přilehlé okolí či krajinný ráz. Terénní úpravy se uvažují ve všech variantách A; B i C.  

Terénní úpravy se rozkládají na ploše o rozloze cca 1 ha, konkrétně pak od počátku boxů 

skládek kameniva až po retenční nádrž v zadní části areálu a jedná se o zmenšení stávající 

válcované plochy, která je téměř v rovině. Bude se jednat o spádování terénu, tak aby 

přebytečná voda, kterou neabsorbuje skladovaný materiál a válcovaná plocha, plynule 

stékala do odvodňovacího žlabu a do retenční nádrže s přepadem. Plocha bude rozdělena 

do několika částí a spádována ve sklonu 0,5-1%. Jedná se především o mezideponie, které 

budou využity pro dočasné skladování materiálu ke zpracování, prostor určený pro dočasné 

umístění recyklační linky a komunikace zabezpečující provoz. Spádovaný terén bude 

směrem dovnitř uvažovaného území a nejedná se tedy o odvodnění směrem k hraniční 
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zeleni, kterou bude válcovaná plocha obklopena. Zvednutí terénu bude v krajních částech 

okolo 0,5 m. 

Další plánované terénní úpravy, které byly navrženy na základě předběžných výsledků 

hlukové studie, jsou: vybudování ochranného zemního protihlukového valu, který bude ve 

výši 4,5 m a rozloze 340 m
2
. 

Nepříznivé a nestandardní environmentální důsledky vznikem provozu RDCS nebo 

stavbou se záměrem související, jako jsou například vibrace či záření, se nepředpokládají. 

Přestože drtič i třídič lze považovat například za zdroj vibrací, lze vzhledem k dostatečné 

vzdálenosti od chráněné zástavby konstatovat, že budou dostatečně utlumeny podložím. 

Totéž platí o nákladní dopravě.  

Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření či jiné fyzikální a biologické faktory 

nejsou předpokládány. 

Záměr bude v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany a nespadá do režimu 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

ČÁST C UDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních 
charakteristik dotčeného území  

Záměr se nachází na ploše z části zastavěné, přičemž předchozím a do budoucna opět 

plánovaným využitím byla a bude obalovna živičných směsí, přestože stavba 

„Modernizace obalovny živičných směsí Středokluky“ byla pozastavena a zatím není 

stanoven termín její dostavby. 

Plánovaný záměr se nachází v území vymezeném pro výrobu, sklady a výrobní služby, 

nadmístní obslužná sféra. Nikde v okolí se neuvažuje s obytnou výstavbou, která by se 

přibližovala k zájmovému území. Na severu a na západu od správního území obce 

Středokluky jsou pozemky vymezeny pro zemědělskou výrobu. Ve vzdálenosti 240 m od 

středu pozemků uvažovaného pro RDCS se nachází rychlostní komunikace I/R7 – Praha – 

Slaný. 
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 MÍSTO UVAŽOVANÉHO ZÁMĚRU  

Obr. 13 – Situace zájmového území 1:190 000 (Zdroj: http://geoportal.gov.cz) 

 Územní systémy ekologické stability krajiny 

Zájmovým územím neprotéká žádný vodní tok, území je suché a nenachází se na něm 

žádná vodní plocha. Do zájmového území nezasahuje žádná z chráněných oblastí přirozené 

akumulace vod (CHOPAV) podle platné legislativy. V uvažovaném záměru se jedná o 

místo, které je mimo ochranné pásmo zdrojů pitné vody, přírodního léčivého zdroje, zdroje 

minerálních vod či přírodních léčivých lázní. V bezprostřední blízkosti nebyl nalezen 

žádný zdroj pro zásobování pitnou vodou. Současné využití širšího okolí 

z biogeografického poměru je z 5/6 polem, které v biochoře dominují. Dotčené území není 

součástí lokalit soustavy Natura 2000 (více v Příloze č. 7). V zájmovém území se 

nenachází žádný památný strom či stromořadí. V prostoru uvažovaného záměru nebyly 

zjištěny žádné biotopy, které by byly stanovištěm zvláště chráněných druhů fauny či flóry. 

Na základě provedeného průzkumu lze konstatovat, že areál nemá z hlediska výskytu 

ohrožených druhů obratlovců větší význam. 

Stupeň ekologické stability 

Území uvažovaného záměru vykazuje velmi nízkou ekologickou stabilitu, odpovídající 

stupni 0 tj. zpevněné, plně antropogenizované plochy bez přítomnosti rozsáhlé vegetace. 

Podél oplocené části areálu na jiho-východní straně areálu lze nalézt ruderální vegetaci na 

nezpevněných částech, kde se jedná o vyšší ekologickou stabilitu především díky 

náletovým dřevinám. Ekologická stabilita je velmi nízká, plně podléhající antropogenním 

disturbancím.  

Lokální ÚSES 

V zájmovém území se nenachází žádný prvek lokálního ÚSES. 
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Regionální a nadregionální ÚSES 

Severozápadně a západně od zájmového území prochází regionální biokoridor, který je 

vzdušnou čarou vzdálen 2 km (více na následujícím obrázku). Nejbližším nadregionálním 

biokoridorem je K56 Údolí Vltavy, jehož nejbližší okrajová část, která se nachází 

jihozápadně od místa záměru, je vzdálena 2,8 km. Tato biokoridory se nachází zcela mimo 

zájmové území záměru.     

 MÍSTO 
UVAŽOVANÉHO 
ZÁMĚRU 

Obr. 14 – Situace 

zájmového území vůči 

ÚSES (Zdroj: 

http://mapy.nature.cz/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zvláště chráněná území 

Zájmové území nezasahuje do ochranného pásma zvláště chráněného území a nejbližší 

maloplošná chráněná území jsou Přírodní památka Čičovický kamýk (č. 1169), který je 

vzdálen 1,3 km a leží severozápadně od místa záměru. Další přírodní památkou je 

Pazderna, vzdálená 1,9 km, která leží severovýchodně od zájmového území. Západně od 

pozice záměru pak leží Přírodní památka Kněžívka (č.660), která je vzdálena 1,9 km. 

Přírodní památky byly vyhlášeny především z důvodu geomorfologických, v případě 

Čičovického kamýku (paleontologické naleziště a turistická vyhlídka v jinak ploché 

krajině), dále geologických a to v případě přírodní památky Kněžívka a geologických a 

paleontologických u přírodní památky Pazderna. Přírodní památky se nachází zcela mimo 

zájmové území záměru, jejich pozice jsou znázorněny na následujícím obrázku. 

  

 MÍSTO 
UVAŽOVANÉHO 
ZÁMĚRU 

Obr. 15 – Situace 

zájmového území vůči 

zvláště chráněným 

územím (Zdroj: 

http://geoportal.gov.cz) 

http://mapy.nature.cz/
http://geoportal.gov.cz/
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 Přírodní parky 

Dotčené území není součástí přírodního parku ani do něj ve smyslu §12 nezasahuje. 

Nejbližším přírodním parkem je Přírodní park Okolí Ohře, který leží necelý 1 km severně 

od zájmového území. Prostor mezi tímto parkem a zájmovým územím je dále předělen 

rychlostní komunikací I/R7 a je mimo dosah potencionálních vlivů záměru. Pozice tohoto 

parku je evidentní z následujícího obrázku. 

 

  MÍSTO 
UVAŽOVANÉHO 
ZÁMĚRU 

  PŘÍRODNÍ 
PARK 

 

Obr. 16 – Situace 

zájmového území vůči 

nejbližšímu 

přírodnímu parku - PP 

Okolí Ohře (Zdroj: 

http://geoportal.gov.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Významné krajinné prvky 

V zájmovém území se nenachází žádný významný krajinný prvek vyhlášený v souladu se 

zákonem č. 114/1992 Sb., či jiný interakční prvek. 

 Území historického kulturního nebo archeologického 
významu 

Záměr nemůže být vzhledem k jeho pozici považován za území historického, kulturního či 

archeologického významu. 

 Území hustě zalidněná 

Zájmové území se nachází mimo přímý kontakt s městskou aglomerací a nejedná se o 

území hustě zalidněné. 

 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Záměr je uvažován ve stávajícím areálu, který v minulosti sloužil k výrobě obalovaných 

směsí. Širší okolí nelze chápat jako environmentálně neúměrně zatěžované. 

 Staré ekologické zátěže 

V uvažovaném prostoru realizace se nenachází odval či artefakt důlní činnosti. 

Z hlediska starých ekologických zátěží je nezbytné zmínit podzemní vodu v obci Kněževes, 

která byla zásadně kontaminována ropným znečištěním v 70. letech minulého století 

http://geoportal.gov.cz/
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z prostoru centrálního skladu pohonných hmot, která postihla i okolí obce. V rámci 

sanačních prací byla vybudována rozsáhlá síť sanačně-monitorovacích vrtů.  

 Extrémní poměry v dotčeném území 

 V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na 

proveditelnost jakékoliv z navrhovaných variant záměru. 

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

 Obyvatelstvo 

Nejbližší obytná zástavba se nachází v obci Kněževes ve vzdálenosti 360 m. Potencionální 

počet obyvatel, který by záměrem mohl být dotčen je: Kněževes 1067; Středokluky 1026 a 

Tuchoměřice 1379 obyvatel (Sčítání z roku 2011). Počet obyvatel dotčených navrhovaným 

záměrem však bude minimální. 

 Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Posuzovaný záměr se nenachází v lokalitě, která by patřila do oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší (dle sdělení MŽP ČR – odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší 

– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010). 

 

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými 

škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. V blízkém okolí zájmové 

lokality není provozována žádná imisní stanice, která by kontinuálně monitorovala kvalitu 

ovzduší. Nejbližší imisní stanice, jejíž data byla použita, jsou stanice Buštěhrad, 

Stehelčeves a Kladno – střed města (viz charakteristika uvedená v rozptylové studii – 

Příloha č. 11). 

Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený počet jejich překročení 
v dané oblasti 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení  

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg.m
-3

 18 

Oxid dusičitý 1 rok 40 μg.m
-3

 0 

Částice PM10 24 hodin 50 μg.m
-3

 35 

Částice PM10 1 rok 40 μg.m
-3

 0 

Částice PM2.5 1 rok 25 μg.m
-3

 0 

Oxid dusičitý 

Hodinový imisní limit pro NO2 je 200 µg/m
3
 s tím, že dovolený počet překročení imisního 

limitu je 18 x v roce. Z hodinových imisních koncentrací NO2 naměřených na 

monitorovací stanici Kladno – střed města je zřejmé, že hodinový imisní limit je s rezervou 

plněn.  

Roční imisní limit pro NO2 je 40 µg/m
3
.  
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1: 20 000 

1: 20 000 

Hodnota ročního imisního limitu pro NO2 nebyla na měřících stanicích ani v jednom ze 

sledovaných let překročena. Naměřené roční imisní koncentrace NO2 splňují roční imisní 

limit pro NO2 se značnou rezervou. 

Obr. 17  

VARIANTA 0 

(stávající stav) 

Příspěvky k průměrným 

ročním imisním 

koncentracím NO2 

µg/m
3
,  

Imisní limit: 40 µg/m
3
  

(Zdroj: Rozptylová 

studie č. 24/2013, 

příloha č. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18  

VARIANTA 0 

(stávající stav) 

Příspěvky k maximálním 

hodinovým imisním  

koncentracím NO2 

µg/m
3
,  

Imisní limit: 200 µg/m
3
  

(Zdroj: Rozptylová 

studie č. 24/2013, příloha 

č. 11) 
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1: 20 000 

Suspendované částice frakce PM10 

Hodnota denního imisního limitu pro částice PM10 činí 50 µg/m
3
. Tento imisní limit nesmí 

být překročen více než 35x za kalendářní rok. Hodnoty 36. nejvyšší denní imise  

jsou překračovány na monitorovacích stanicích Buštěhrad a Stehelčeves.  

Hodnota ročního imisního limitu pro částice PM10 činí 40 µg/m
3
. Hodnota ročního 

imisního limitu pro částice PM10 byla na měřící stanici Buštěhrad překročena v letech 2010 

a 2011 a na měřící stanici Stehelčeves byla překročena ve všech pěti posledních letech. Na 

monitorovací stanici Kladno – střed města je roční imisní limit pro částice PM10 s rezervou 

plněn. 

Obr. 19  

VARIANTA 0 

(stávající stav) 

Příspěvky k 

maximálním ročním 

imisním  koncentracím 

PM10 µg/m
3
,  

Imisní limit: 40 µg/m
3
  

(Zdroj: Rozptylová 

studie č. 24/2013, 

příloha č. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20  

VARIANTA 0 

(stávající stav) 

Příspěvky k 

maximálním denním 

imisním  

koncentracím částic 

PM10 µg/m
3
,  

Imisní limit: 50 µg/m
3
  

(Zdroj: Rozptylová 

studie č. 24/2013, 

příloha č. 11) 
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1: 20 000 

 

 

Suspendované částice frakce PM2.5 

Roční imisní koncentrace PM2.5 naměřené na stanici Kladno- střed města v posledních pěti 

letech činí: 

Rok  2011  2010  2009  2008  2007     průměr 

[µg/m
3
] 14,4  -  13,5  13,5  18,2     14,9  

Hodnota ročního imisního limitu pro částice PM2.5 činí 25 µg/m
3
. Roční imisní limit pro 

částice PM2.5 je na stanici s rezervou plněn. 

Obr. 21  
VARIANTA 0 

(stávající stav) 

Příspěvky 

k průměrným ročním 

imisním  

koncentracím částic 

PM2.5 µg/m
3
,  

Imisní limit: 25 µg/m
3
  

(Zdroj: Rozptylová 

studie č. 24/2013, 

příloha č. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti posuzované rozptylovou studií nebyl překročen imisní limit dle § 11 odst. 5 

zákona č. 201/2012 Sb. 

Pro posuzovanou oblast byly odhadnuty následující hodnoty stávajících imisních koncentrací 
znečišťujících látek: 

 NO2: 20,8 – 32,9 µg/m
3
 (průměrná hodnota za předchozích 5 kalendářních let, pro 

čtverce o velikosti 1 km
2
) 

 PM10: 26,2 – 28,6 µg/m
3
 (průměrná hodnota za předchozích 5 kalendářních let, pro 

čtverce o velikosti 1 km
2
) 

 PM2.5: 14,9 µg/m
3 

(průměr z hodnot naměřených v posledních 5 letech na stanici 

Kladno – střed města) 

Poznámka: Hodnoty maximálních krátkodobých pozaďových imisních koncentrací 

vyjadřují imisní situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je přičíst 

k hodnotám maximálních příspěvků imisních koncentrací vypočtených v rozptylové studii. 



 

 

Strana 47 z 93 

 

RECYKLAČNÍ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM STŘEDOKLUKY 

 
2013 

Klimatická charakteristika 

Z klimatického hlediska lze zařadit posuzovanou lokalitu dle Atlasu podnebí ČR do oblasti 

T2, tedy do teplé oblasti vyznačující se krátkým létem, mírně až mírně chladné, mírně 

vlhké, přechodné období krátké, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je v této 

oblasti normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálním trváním sněhové 

pokrývky. Podrobnější charakteristika je pak zřejmá z následující tabulky:  

Charakteristiky  Klimatická oblast T2 

Počet letních dnů              50 -   60 

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C            160 - 170 

Počet mrazových dnů            100 - 110 

Počet ledových dnů              30 -   40 

Průměrná teplota v lednu v °C               -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci v °C              18 -   19 

Průměrná teplota v dubnu v °C                8 -     9 

Průměrná teplota v říjnu v °C                7 -     9 

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm             90 - 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm            350 - 400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm            200 - 300 

Počet dnů se sněhovou přikrývkou              40 -   50 

Počet dnů zamračených            120 - 140 

Počet dnů jasných              40 -   50 

 Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Záměr se nachází na ploše vyčleněné pro výrobu, sklady, výrobní služby, je situován 

severně od Letiště V. Havla (dříve Ruzyně) a západně od rychlostní komunikace I/R7. 

Nejbližší obytná zástavba se nachází jihovýchodním směrem a přímo sousedí s pozemky 

záměru, přičemž se jedná o bývalý strážní domek bez využití k trvalému bydlení. Tento 

rodinný domek je v dostatečné vzdálenosti okolo 250 m od stacionárního zdroje a bude 

dále odcloněn ochranným valem. Další obytná zástavba se nachází jihozápadním směrem a 

to v obci Kněževes na ulici U Nádraží ve vzdálenosti 360 m od hranice pozemku a 570 m 

od místa, kde bude probíhat výroba.  

Ostatními směry nebyly nalezeny prostory chráněných obytných domů a proto jsou 

z hlediska kontroly rozhodující pro měření již zmíněné obytné domy (konkrétně domy 

s č.p. 97 a 226).   

Stávající akustická situace v okolí záměru je negativně a zásadně ovlivněna pozaďovým 

hlukem provozu letiště a rychlostní komunikací I/R7. Následující obrázek nám znázorňuje 

stávající stav dle strategických hlukových map. Situaci dále dokresluje hluk vznikající 

z průmyslového areálu obalovny a betonárny, který není na obrázku vyobrazen, ale byl 

předmětem akustické studie.  
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 MÍSTO UVAŽOVANÉHO ZÁMĚRU  

 

Obr. 22 – Situace zájmového území na strategické hlukové mapě ČR (Zdroj: http://geoportal.gov.cz) 

Pro ověření stávající akustické situace bylo provedeno měření akustického tlaku pozadí 

v zájmové lokalitě. Měření akustického tlaku pozadí bylo provedeno v měřících místech 

(„MM“) v blízkosti dvou nejbližších rodinných domů. 

MM 1 – rodinného domu čp. 226, Tuchoměřice – LAeq,8h = 58,7 dB 

MM 2 – rodinného domu čp. 97, ulice U Nádraží, Středokluky – LAeq,8h = 50,5 dB 

Další závažné fyzikální nebo biologické jevy, které je nutno zohlednit, nebyly zjištěny. 

 Voda 

Povrchové vody 

Vodní toky 

Z hlediska povrchových vod není zájmové území významné. Toky v zájmovém území 

spadají do povodí Únětického potoka. Údaje o vodních tocích a umístěním záměru jsou 

převzaty ze systému HEIS VÚV TGM a jsou patrné z následujícího obrázku.  

 

Únětický potok 

 číslo povodí: 1-12-02-010 (Únětický potok po Kopanický potok) 
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 délka toku: 7,5 km 

 celková plocha povodí: 19,04 km
2
 

 významnost toku: vodní tok III. řádu 

 poloha vzhledem k záměru: potok pramení jižně od obce Kněževes, cca 1,3 km 

jihovýchodně od záměru 

 

 

MÍSTO UVAŽOVANÉHO ZÁMĚRU  

Obr. 23 – Povrchové vody (Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

Vodní plochy 

V zájmovém území se nenachází žádná vodní plocha. Nejbližší vodní plochou je menší 

nádrž v obci Kněževes.  

Podzemní vody  

Podle platné hydrogeologické rajonizace území České republiky (Olmer et Kesl, 1990) lze 

zájmové území výstavby zařadit do rajonu č. 6250 – Proterozoikum a paleozoikum. 

Hydrogeologické rajony jsou podle § 2 zákona č. 354/2001 Sb. o vodách definovány jako 

území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní 

vody.  

Tento rajon je poměrně rozsáhlý, prochází téměř celým regionem středních Čech, od 

jihozápadu přes střední část až po styk s Kladenskou pánví a křídou severně od Prahy. 

Rajón zahrnuje severovýchodní část spodního paleozoika Barrandienu, okolní 

proterozoikum a malou část křídy. Z geologického hlediska je charakterizován převážně 

střídáním břidlic, prachovců, drob a ordovických křemenců. Hlavním využívaným 

kolektorem je přípovrchová zóna, úroveň hladiny podzemní vody je většinou závislá na 
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množství srážkových vod. Zdroje podzemní vody jsou rozptýlené, celkově není prostředí 

rajónu příliš příznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod. Podzemní voda je většinou 

jímána pomocí zářezů, kopaných studní nebo mělčích vrtů a slouží pouze k lokálnímu 

zásobování pitnou vodou.  

V zájmovém území bude vodonosným kolektorem pravděpodobně zvětralý glaukonitický 

jílovitý středně zrnitý pískovec, s propustností puklinovou nebo průlinově puklinovou a 

nízkou transmisivitou (koeficient transmisivity menší než 1.10
-4

 m
2
/s). Vyskytuje se 

v hloubce cca 16-18 m.  

Z hlediska jakosti podzemních vod v obci Kněževes byla zásadní kontaminace ropným 

znečištěním v 70. letech minulého století z prostoru centrálního skladu pohonných hmot, 

která postihla i okolí obce. V rámci sanačních prací bylo nutné vybudovat rozsáhlou síť 

sanačně-monitorovacích vrtů. V 90. letech dále probíhal monitoring podzemních vod 

v areálu letiště (byl vypracován samostatný „Projekt monitorování podzemních vod 

v areálu letiště Praha a v jeho okolí“, firma Ochrana podzemních vod s.r.o.), který využíval 

stávající sítě vrtů. Tato síť byla na základě výsledků monitoringu dále upravena a 

rozšířena, a postupně se omezil monitoring u obce Kněževes s důrazem na monitoring 

v blízkém okolí Centrálního skladu („Projekt ochranného hydrogeologického systému CS 

LPH Kněževes, firma OPV s.r.o.). Tento nový systém byl schválen v roce 2003 

kolaudačním rozhodnutím Leteckého stavebního o úřadu.  

Vodní zdroje 

V zájmovém území se nenachází žádné povrchové nebo podzemní vodní zdroje pitné 

vody, ani žádné další vodohospodářsky významné objekty. Rovněž se zde nenachází žádné 

vývěry podzemní vody ani ochranné pásmo přírodních léčivých vod. V obci Kněževes se 

nachází studny, které ale v současné době nejsou využívány z důvodu kontaminace ze 70. 

let minulého století (viz výše).  

Do vymezeného zájmového území nezasahuje žádná Chráněná oblast přirozené akumulace 

vod (CHOPAV). Nejbližší CHOPAV Severočeská křída se nachází cca 18 km severně, 

tedy zcela mimo území záměru.  

Záplavová území 

Zájmové území se nenachází v žádném záplavovém území vodního toku.  

 Půda 

Pozemky uvažované pro realizaci záměru spadají do kategorie „ostatní“ a jedná se o 

stávající areál obalovny, přičemž nedojde k žádnému záboru ZPF či PUPFL. Zemědělský 

půdní fond tedy nebude dotčen. 

 Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické poměry, charakter terénu 

Záměr se nachází v oblasti rozhraní soustav Česká tabule a Českomoravská soustava. 

Podle geomorfologického členění ČR náleží území následujícím morfologickým 

jednotkám: 

- Provincie  Česká vysočina 

- Soustava V Poberounská soustava 
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- Oblast VA Brdská oblast 

- Celek VA-2 Pražská plošina 

- Pod celek VA-2B Kladenská tabule 

- Okrsek VA-2B-a Hostivická tabule 

 

Celek pražská plošina tvoří severovýchodní část Brdské podsestavy. Kladenská tabule je 

severozápadní částí celku Pražské plošiny, kdy se jedná o členitou pahorkatinu s převážně 

erozně denundančním charakterem reliéfu. Kladenská tabule je na jižní části tvořena 

okrskem Hostivické tabule. U okrsku Hostivické tabule se jedná o členitou pahorkatinu 

budovanou převážně na sedimentech Barandienu. Převažuje zde denundanční reliéf 

s neogenními zarovnanými povrchy a exhumovanými předkřídovými zarovnanými 

povrchy. 

Nadmořská výška terénu se pohybuje okolo hodnoty 349 m n. m. Terén je rovinatý s velmi 

mírným spádem k východní až severovýchodní části. Významným antropogenním prvkem 

v širším okolí a morfologii terénu jsou, kromě stávající zástavby nedalekých obcí, také 

dopravní stavby (rychlostní komunikace R7 a železniční trať).  

Geologické poměry 

Podloží zájmové lokality je tvořeno druhohorní svrchní křídou (střední turon). Toto 

podloží je budováno převážně vápenitým jílovcem, dále slínovci a menšími jílovitými 

vápenci. Z regionálně geologického hlediska dále budují lokalitu horniny jako písčité 

slínovce (opuky) šedožluté barvy, které jsou vertikálně a horizontálně rozpukané. Přechod 

do navětralých slínovců je kontinuální. 

Bázi kvarterního pokryvu v blízkosti zájmového území budují nakypřené svrchní polohy 

skalního podloží, promísené se sprašovými hlínami. Spraše a sprašové hlíny mají charakter 

jílovité zeminy s vápnitými záteky a drobnými úlomky a střípky slínovce. 

Kvarterní pokryv širšího okolí posuzované lokality je tvořen jednak humusovitými 

sprašemi o mocnosti 30 cm – ornicí, které postupně přecházejí v přeplavené spraše a do 

eluviálních hlín vápenitých prachovců – písčitých slínovců. 

Nerostné zdroje 

Záměr nespadá do oblasti ložiskové ochrany, nehrozí tedy střet s jeho zájmy a nachází se 

mimo území ložisek nerostných surovin a souvisejících ochranných pásem. 

Stabilita území, seismicita 

Na území či v jeho blízkém okolí se nenachází žádné přirozené sesuvy. V širším okolí je 

Geofondem ČR registrováno několik potenciálních nebo aktivních sesuvných území, 

přičemž nejbližším z nich je sesuvné území Přední kopaniny ve vzdálenosti cca 3 km.  

Podle ČSN 73 036 Seismická zatížení staveb náleží území záměru do seismicky klidné 

oblasti s rizikem zátěže menším než 6° M.C.S., z tohoto důvodu není třeba brát seismické 

poměry v úvahu. 

 Fauna a flóra 

Fauna a flora okolí zájmové oblasti záměru je ovlivněno dlouhodobou lidskou činností. 

Plochy areálu jsou převážně zpevněné (z části betonem, asfalt-betonem, válcovaným 

živičným recyklátem) a jedná se o industriální plochu. Vegetace se v současnosti nachází 
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podél oplocení areálu, tedy na východní až severovýchodní straně a částečně rozšířena je i 

podél tratě, kde se dlouhodobou nečinností na vlečce tvoří zelené plochy. Areál je 

obklopen poli, která jsou intenzivně obhospodařována, dále se jedná o již zmiňované 

dopravní stavby (železniční trať lemující celou západní část areálu, blízké nádraží, 

rychlostní komunikace R7 a v neposlední řadě zastavěné území obcí). 

Flóra 

Při realizaci záměru nebude vyžadován zásah do porostu stromů, pro které by bylo nutné 

žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Na ploše areálu se nevyskytují 

stromy o obvodu kmene nad 80 cm ani souvislé keřové porosty o celkové ploše nad 40 m
2
.  

S ohledem na orientační botanický průzkum v roce 2012 (konkrétně 4/2012-11/2012) a 

dřívější průzkumy související s projektem „Modernizace zařízení obalovny živičných 

směsí Středokluky“ širšího zájmového území, byly dokladovány zejména následující druhy: 

Byliny  

bodlák obecný (Carduus acanthoides), hluchavka nachová (Lamium purpureum), jahodník 

obecný (Fragaria vesca), jetel plazivý (Trifolium repens), jitrocel kopinatý (Plantago 

lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kakost luční (Geranium pretense), kopřiva 

dvoudomá (Urtica dioica), lipnice (Poa sp.), lopouch menší (Arctium minus), mák vlčí 

(Papaver rhoeas), mochna plazivá (Potentilla reptans), pampeliška (Taraxacum sp.), 

pastinák setý (Pastinaca sativa), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), penízek rolní 

(Thlaspi arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr 

plazivý (Agropyron repens), pryskyřník plazivý (Ranunculus repans), řebříček (Achillea 

millefolium agg.), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), rmen rolní (Anthemis arvensis), 

sedmikráska obecná (Bellis perenka), svízel přítula (Galium aparine), šťovík tupolistý 

(Rumex obtusifolium), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), třezalka tečkovaná 

(Hypericum perforatum), třtina (Calamagrostis sp.), vikev (Vicia sp.), vrbovka úzkolistá 

(Epilobium augustifolium). Jedná se tedy především o běžné ruderální druhy.  

Dřeviny 

bříza bělokorá (Betula pendula), bez černý (Sambucus nigra), hloh (Crataegus oxycantha), 

javor mléč (Acer platanoides), růže (Rosa sp.)  

Jedná se o náletové dřeviny, které se vyskytují na okrajích zájmového areálu, pouze 

v ojedinělých případech i na ploše uvnitř areálu. Věk dřevin je odhadován do 25 let, 

výjimečně se může jednat o starší. 

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin podle 

Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle názoru zpracovatele proto nebude nutno 

přijímat specifická opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.  

Fauna 

Orientačním průzkumem živočichů, který byl proveden v termínu 4/2012 – 2/2013, byly 

zjištěny jen běžné druhy v zájmovém území, které má antropogenní charakter a je 

zoologicky prosté. Průzkum probíhal současně s botanickým a to náhodným pozorováním 

a pochůzkami. Přítomnost fauny dokládaly také jejich pobytové stopy (okus kmínků, stopy 

v půdě, chodbičky a díry od hrabošů, hnízda ptáků, trus). Průzkum se nezaměřoval na 

konkrétní zoologickou skupinu. 

Konkrétní výstupy terénního šetření širšího okolí lze shrnout následovně: 
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Savci – ježek (Erinaceus spec.), hraboš polní (Microtus arvalis), krtek obecný (Talpa 

europia), kuna skalní (Martes foina), liška obecná (Vulpes vulpes), srnec obecný 

(Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus) 

V areálu se vyskytovali nepravidelně. V areálu byl vůči ostatním druhům nejčastěji 

pozorován zajíc polní.  

Ptáci – bažant obecný (Phasianus colchicus), holub domácí (Columba livia f.), holub 

hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička zahradní (S. decaocto), káně lesní (Buteo buteo), 

konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), poštolka obecná (Falco 

tinnunculus), rehek domácí (Phoenicurus ochrurus), skřivan polní (Alauda arvensis), 

straka obecná (Pica pica), strnad obecný (Emberiza citrinella), sýkora koňadra (Parus 

major), špaček obecný (Sturnus vulgarit), vrabec polní (Passer montanus),  

Ptáci využívají okolí obalovny ke sběru a lovu potravy a byly zaznamenány jejich přelety. 

V areálu hnízdí rehek domácí a bylo zde v minulosti zaznamenáno i hnízdění konipase 

bílého. V minulosti byly u železniční trati spatřeny při sběru potravy zvonek zelený 

(Carduelis chloris), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konopka obecná (Carduelis 

cannabina). Plocha areálu neposkytuje zajímavou potravní nabídku.  

Hmyz – s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé charakteristické, 

avšak běžné druhy vybraných skupin, např.: 

- brouci – slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), střevlíček obecný 

(Pterostichus mellanarius), střevlíček hnědý (Calathus fuscipes) 

- motýli – bělásek zelný (Pieris brassicae), perleťovec menší (Issoria lathonia) 

- dvoukřídlí – bzučivka zlatá (Lucillia caesar), moucha (Pyrelia vivida), slunilka 

(Hydrotaea ignava) 

- blanokřídlí – mravenec černý (Lasius niger), včela medonosná (Apis mellifera)  

- rovnokřídlí – kobylka šedá (Platycleis grissea), saranče čárkovaná (Stenobothrus 

lineatus), saranče suchobytná (Chorthippus longicornus). 

Další bezobratlí – z pavouků skákavka pruhovaná (Salticus scenicus), slíďák tlustonohý 

(Alopecosa cuneata). Ulity i jedinci hlemýždě zahradního (Helix pomatia), páskovky 

keřové (Cepaea hortensis) a vlahovky narudlé (Monachoides incarnata). 

Výskyt vzácnějších druhů živočichů přímo v areálu je málo pravděpodobný, v blízkém 

okolí se nenachází cenné biotopy, a tak není místo odkud by se mohly šířit. 

Oznamovatel nepředpokládá v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj 

populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle Přílohy III vyhl. č. 

395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. 

Podle názoru zpracovatele oznámení nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně 

živočichů a jejich společenstev. 

 Krajina 

Krajinu zájmového území lze popsat jako krajinu rovinatou, na které probíhá zemědělská 

činnost na orné půdě a je tedy tvořena převážně poli. Velká část širšího okolí území je bez 

využití a jedná se o travnaté plochy několik let neobhospodařované nesoucí známky 

prorůstání několikageneračního porostu. Významným vlivem je také nedaleká dopravní 

infrastruktura (konkrétně se jedná o letištní plochu vzdálenou cca 3 km, přilehlou 

železniční trať a rychlostní komunikaci R7 vzdálenou 150 m severně od místa záměru a 

průmyslový areál obalovny, která je za železniční tratí). Zástavba je doplněna rychle se 

rozvíjejícími logistickými a skladovými areály (sklad pohonných hmot přilehlý letišti 
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apod.). Krajina je dále doplněna o náhodně rozptýlenou zeleň, která se rozšiřuje na 

nevyužívaných plochách. V zájmovém území se nenachází žádný významný krajinný 

prvek či památný strom. 

Krajina je z historického hlediska dlouhodobě osídlena a přeměněna v urbanizovaný 

prostor, což mělo za následek téměř úplné odlesnění širokého okolí. 

Vlastní řešený areál je v současné době využíván k prodeji přírodního drceného kameniva 

a jako mezideponie stavebních materiálů společností skupiny ECS. Areál je tvořen 

antropogenní strukturou (bývalý a možná i budoucí provoz obalovny). 

Krajinný ráz  

Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou daného území (§ 12 

zákona č. 114/1992 Sb.). Z přírodního hlediska lze jako pozitivní prvky označit náletovou 

zeleň, která je převážně na východní části areálu. Naopak negativním prvkem je úprava 

terénu, zpevnění ploch nedalekého průmyslového areálu a související zástavba (obalovna, 

betonárna). V okolí se dále nachází komunikace a jiné dopravní stavby, které jsou 

vybaveny doprovodnými zařízeními, mezi které řadíme například dopravní značení a 

informační tabule, osvětlení, oplocení apod. Z hlediska kulturního se v blízkém okolí 

krajinného prostoru nenachází žádná pozitivní či historická dominanta. 

Typologickým hodnocením krajinného rázu lze podle metodiky Míchala I., 1994, zařadit 

posuzovaný záměr a jeho širší okolí do krajinného typu A, kdy se jedná o krajinu silně 

pozměněnou civilizačními zásahy („plně antropogenizovanou“). Do této kategorie byl 

záměr zařazen na základě koeficientu ekologické stability (Kes), který vyjadřuje podíl 

ploch s vyšším stupně ekologické stability (čitatel) a ploch s nízkým stupněm ekologické 

stability (jmenovatel). Kes je v návaznosti na uvedenou metodiku pod hodnotou 0,39; 

přičemž estetická hodnotu lze popsat jako základní. Aby byl záměr a jeho okolí zařazeno 

do krajinného typu B (tedy kategorie označované jako krajina s vyrovnaným vztahem mezi 

přírodou a člověkem tzv. „harmonická“), musela by dosáhnout Kes minimálně hodnoty 0,9. 

 Obyvatelstvo 

Dotčené území se nachází mimo obytné území, přičemž nejbližší obydlená obytná zástavba 

se nachází 500 m od plánovaného umístění recyklační linky (drtiče a třídiče s obslužnými 

stroji). Zájmové území není využíváno pro rekreaci a k rekreačním účelům je vzhledem 

k nedaleké dopravní infrastruktuře nevhodné. 

Nejbližší obytnou zástavbou je však pro účely tohoto oznámení uvažován rodinný 

domek s č.p. 226 (dříve sloužící jako železniční strážní domek), který je sice situován 

v průmyslové zóně v rozporu s územním plánem a v těsné blízkosti areálu RDCS, 

avšak od plánovaného umístění recyklační linky v dostatečné vzdálenosti okolo 250 m. 

Přestože se jedná o stavbu, která není využívána k trvalému bydlení (bez přípojky 

kanalizace, pitné vody) a oznamovatel disponuje souhlasem majitele k provozování 

plánované činnosti i za předpokladu neplnění hlukových či rozptylových zákonných 

podmínek, bylo na základě jednání s KHS Středočeského kraje (se sídlem v Praze) 

postupováno v souladu se zákonem a k rodinnému domu je přistupováno ze strany 

oznamovatele jako k jakékoli jiné obytné zástavbě.  

Z výše uvedených důvodů je oznamovatelem navrženo protihlukové opatření, jehož situace 

je znázorněna v prostoru na následujícím obrázku. 
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Obr. 24 – Prostorová situace  (Zdroj: EK CZ - r. 2012) 

 Hmotný majetek 

Hmotný majetek, který bude společnosti EK CZ poskytnut je ve vlastnictví ECS, které jsou 

obě součástí stavební skupiny ECS. Majetek je přenechán společnosti na základě 

vzájemného smluvního vztahu a jedná se především o buňky, ze kterých je sestavena 

administrativní budova doplněná sociálním zařízením a kuchyňkou. Dále se jedná o 

vybavení těchto buněk (PC, nábytek apod.) a v neposlední řadě vlečka ve vlastnictví ECS, 

která sousedí s železniční tratí ve správě SŽDC, s.o. 

Společnosti EK CZ a ECS jsou v rámci stavební skupiny součástí jedné oblasti: „Obalovny 

a lomy“, řízené jako celek ředitelem této oblasti. 

 Kulturní památky 

Historicky lze území charakterizovat jako člověkem dlouhodobě využívané, které však 

dlouho nebylo zastavěné ani průmyslově využívané (viz následující obrázek). Na ploše 

záměru se nenachází žádné nemovité kulturní a historické památky či archeologická 

naleziště.  
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 MÍSTO UVAŽOVANÉHO ZÁMĚRU  

Obr. 25 – II. Vojenské mapování z 1.pol. 19.st. (Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz) 

Architektonické a historické památky 
Kněževes 

Historie Kněževsi je spjata s počátky českého státu a křesťanství.  Připomínají ji umělecké 

památky jako je kaple sv. Václava s jeho freskou zobrazujícího jej na koni. První zmínka 

o zemanech z Kněževsi pochází z roku 1249. Do minulosti kněževeského okolí patří také 

zpráva o tvrzi Na Slovance, která pochází z roku 1383.  

Výčet nejbližších památek: 

- Socha sv. Jana Nepomuckého 

- Kaple sv. Václava, kníže sv. Václava 

- Freska sv. Václav - rytíř na  koni 

Středokluky 

První zmínka o vsi je z roku 1316, přestože území bylo osídleno již ve starší době 

bronzové. Podle jména lze určit, že se jedná o jednu z nejstarších obcí v ČR. 

Výčet nejbližších památek: 

- Sousoší sv. Ludmily a sv. Václava 

- Socha sv. Jana Křtitele 

- Kostel sv. Prokopa 

- Barokní kaple sv. kříže 

- Socha archanděla Gabriela 

Tuchoměřice 

První zmínka o obci pochází z roku 1301. Obec Tuchoměřice (kostel a fara) je zmiňována 

v papežských registrech z roku 1352. 

Výčet nejbližších památek: 

- Jezuitská rezidence 

- Klášter sv. Víta 
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- Socha Panny Marie Immaculaty 

- Kaple svaté Rozálie 

Na dotčených pozemcích záměrem ani v jejich okolí se žádné objekty památkové ochrany 

nenacházejí. V prostoru není ani žádná drobná solitérní architektura. Nejbližší registrované 

objekty památkové ochrany se nacházejí ve vzdálenosti větší než 2 km a nebudou záměrem 

dotčeny.   

Archeologická naleziště 

Roku 1879 učinil roztocký lékař a amatérský archeolog Čeněk Rýzner objev rozsáhlého 

pohřebiště - pravidelné řady hrobů o jednotné šířce l,5 m, oddělených metrovými uličkami. 

Holý vrch, jakožto osada z tohoto období se nacházela na východní straně Kozích hřbetů 

a byla od pohřebiště oddělena vodním tokem. Roku 1928 se ve skalní štěrbině na Kozích 

hřbetech našel "Soubor bronzových dýk zdobených zlatem a jantarem a pokrytých jemně 

tepanými ornamenty“. Potud neznámá kultura mladší doby kamenné je od té doby 

nazývána Únětickou kulturou. Únětický potok pramení právě v Kněževsi u Prahy. 

Kněževes 

První vykopávky byly provedeny nedaleko Kněževsi v době od 8. - 

14. 12. 1953, pracovníky Archeologického ústavu v Praze na staveništi V. Č. Nalezené 

pravěké vykopávky vzbudily velký zájem nejen odborníků.  Místní rodáci a starousedlíci 

mohli již dříve sledovat podobné objevy z okolí blízkého Suchdola a byli poučení 

ze školních učebnic o tzv. Únětické kultuře. V tomto případě se jednalo o nálezy Skrčenců 

("Skrčenec=kostra člověka, pohřbeného z důvodů rituálních v poloze skrčené). 

Charakteristický zjev v našich zemích zejména pro kulturu Únětickou.. Takto před 

několika tisíci lety pohřbil kdosi 5 lidí právě na místě nedaleko Kněževsi. Daleko větší 

počet lidí se pak v jiném objevu našel na plošině u Bílé skály, v blízkosti letiště. 

Středokluky 

Nedaleko obce Středokluky se nachází Makotřasy, které jsou známé prastarým kultovním 

okrskem datovaným archeologicky do eneolitu. Má čtvercový tvar vymezený příkopy a je 

mu přisuzován astronomický, tedy spíše kalendářní účel (viz Horský, Ministr). Stavba byla 

objevena při stavbě rychlostní silnice Praha - Slaný (I/7) na jejím patnáctém kilometru. 

Tuchoměřice 

Archeologické nálezy v Tuchoměřicích potvrzují existenci rozsáhlých pravěkých sídlišť 

ze 4.-3.století př.n.l. náležející ke kultuře laténské. Obec Tuchoměřice (kostel a fara) je 

zmiňována v papežských registrech z roku 1352. Nejstarším místem v Tuchoměřicích je 

Kněžívka, v minulosti to byla ves pražského knížete. 

 

V širším okolí záměru (obcí Kněževsi, Středokluk a Tuchoměřic) se nachází výše uvedené 

archeologické lokality. Tato naleziště jsou však daleko od místa záměru ve vzdálenosti 

větší než 2 km. V bezprostřední blízkosti areálu, uvažovaného pro realizaci záměru nebyla 

nalezena, ani nejsou předpokládána, žádná archeologická naleziště. Povaha terénních a 

stavebních úprav, které se v souvislosti se záměrem plánují nenaruší rostlý terén, který je 

již nyní pokryt hrubou zpevněnou válcovanou plochou. Registrované archeologické nálezy 

se na dotčených plochách nenachází a jejich výskyt lze s ohledem na charakter území 

vyloučit.  
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 Ochranná pásma 

Pro úplnost je bod C.II. rozšířen o výčet přímo dotčených pásem: 

- PHO Studny – zdroj technologické vody využívané pro topení  

- Ochranné pásmo železniční dráhy 

- Ochranné pásmo vedení vysokého napětí („VN“) 

- Ochranné pásmo redukční stanice plynu  

 Dopravní a jiná infrastruktura 

Záměr je situován do průmyslové zóny obce Tuchoměřice a nachází se v okrajové části 

obce Kněževes. Příjezd do areálu je řešen veřejnou komunikací III/0072a; ulicí U Nádraží 

a plynule přecházející v účelovou komunikaci. Dotčené komunikace III. tříd lze na základě 

dostupných dat sčítání intenzity dopravy hodnotit jako dostačující. Záměr nemá významný 

vliv na současný stav a intenzita dopravy nedosáhne ani v jedné z variant kapacitních 

hodnot.    

Situace silniční sítě je demonstrována na výjezdu obslužné dopravy z místa záměru na 

následujícím obrázku. Záměr předpokládá dělení směru obslužné dopravy na tři části, 

přičemž 100 % dopravy bude vedena po komunikaci III/0072a a následně bude 80 % 

z celkové dopravy směřovat po silnici III/2405 přes Kněževes na rychlostní komunikaci R7. 

Dále bude 10 % z celkové dopravy směřovat po silnici III/0073 a 10 % po III/2405 směr 

Středokluky. 

 

 MÍSTO UVAŽOVANÉHO ZÁMĚRU  

  Obr. 26 – Situace silniční sítě s ort fotem v pozadí (Zdroj: http://geoportal.gov.cz) 
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Současný stav zatížení okolních komunikací byl předmětem dopravního průzkumu, který 

byl realizován 3/2013. Jeho výsledky jsou zřejmé z následujících tabulek zpracovaných 

společností Bioanalytika CZ, s.r.o. a jehož podrobnější rozbor je uveden v Hlukové studii, 

Příloha č. 10. 

 

  Obr. 27 – Situace dopravních úseků silniční sítě (Zdroj: Bioanalytika CZ, s.r.o., Příloha č. 10) 

Dopravní úseky (legenda k předchozímu obrázku a následujícím tabulkám): 

0072a_1 od brány záměru k budově ČD (nádraží Středokluky) – účelová 

komunikace 

0072a_2 od budovy nádraží ČD (Středokluky) k bráně společnosti PERSA (na 

druhé straně stavebniny) 

0072a_3 od brány společnosti PERSA na křižovatku s hlavní komunikací 

2405 

2405_R7 JV část trasy od křižovatky 2405 a 0072a směrem k R7 (tzn. přes 

Kněževes po hlavní R7) 

2405_přejezd na hlavní komunikaci 2405 mezi křižovatkami s 0072a a 0078 (úsek 

přes přejezd) 

0073   komunikace 0078 (Dobrovíz) od křižovatky s 2405 

2405_Středokluky SZ část komunikace 2405 (na Středokluky) od křižovatky s 0078  

Nulová varianta rok 2014 bez záměru RDCS, denní doba 6-22hodin 

Varianta 0 rok 2014 bez záměru, denní doba 6-22 

úsek osobní automobily nákladní automobily nákladní soupravy 

0072a_1 0 0 0 

0072a_2 10 0 10 

0072a_3 70 4 16 

2405_R7 2662 222 118 

2405_přejezd 2662 222 118 

0073 1321 110 58 



 

 

Strana 60 z 93 

 

RECYKLAČNÍ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM STŘEDOKLUKY 

 
2013 

2405_Středokluky 1102 124 61 

Projektová varianta A – výroba do 25000 t/rok 

Projektová varianta A rok 2014 se záměrem, denní doba 6-22 

úsek osobní automobily nákladní automobily nákladní soupravy 

0072a_1 4 (4) 12 (12) 16 (16) 

0072a_2 14 (4) 12 (12) 26 (16) 

0072a_3 74 (4) 16 (12) 32 (16) 

2405_R7 2664 (2) 232 (10) 130 (12) 

2405_přejezd 2664 (2) 224 (2) 122 (4) 

0073 1322 (1) 111 (1) 60 (2) 

2405_Středokluky 1103 (1) 125 (1) 63 (2) 

(v závorce uveden příspěvek záměru RDCS k celkové intenzitě dopravy) 

Projektová varianta B – výroba do 40000 t/rok 

Projektová varianta B rok 2014 se záměrem, denní doba 6-22 

úsek osobní automobily nákladní automobily nákladní soupravy 

0072a_1 4 (4) 20 (20) 24 (24) 

0072a_2 14 (4) 20 (20) 34 (24) 

0072a_3 74 (4) 24 (20) 40 (24) 

2405_R7 2664 (2) 238 (16) 137 (19) 

2405_přejezd 2664 (2) 226 (4) 123 (5) 

0073 1322 (1) 112 (2) 61 (3) 

2405_Středokluky 1103 (1) 126 (2) 63 (2) 

(v závorce uveden příspěvek záměru RDCS k celkové intenzitě dopravy) 

Projektová varianta C – výroba do 80000 t/rok 

Projektová varianta C rok 2014 se záměrem, denní doba 6-22 

úsek osobní automobily nákladní automobily nákladní soupravy 

0072a_1 4 (4) 40 (40) 44 (44) 

0072a_2 14 (4) 40 (40) 54 (44) 

0072a_3 74 (4) 44 (40) 60 (44) 

2405_R7 2664 (2) 254 (32) 153 (35) 

2405_přejezd 2664 (2) 230 (8) 127 (9) 

0073 1322 (1) 114 (4) 63 (5) 

2405_Středokluky 1103 (1) 128 (4) 65 (4) 

(v závorce uveden příspěvek záměru RDCS k celkové intenzitě dopravy)  

Kapacita silniční sítě nebude ani v nejvyšší z možných variant naplněna v místě, kde je 

vzato do úvahy současné zatížení a přičteno dopravní zatížení maximální projektové 

varianty C. Uvažovaný záměr se v nejvyšší možné variantě bude na celkovém současném 

zatížení v nejfrekventovanějším úseku (2405_R7) podílet cca 2,3 %. 

Vyšší kapacita výroby než je 80 000 t/rok zatím nepřipadá v úvahu a to do doby dokončení 

objízdné a rozšiřující sítě místních komunikací, která je dnes zatím ve fázi návrhu (viz 

následující obrázek). 
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Obr. 28 – Návrh dobudování sítě místních komunikací s modře zakresleným místem záměru (zdroj podkladu: 

SATRA spol. s.r.o. r.2006 pro sdružení obcí Mikroregion Středokluky a okolí) 

ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

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

 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Obecně lze s ohledem na obdobné projekty aj. stavby již realizované stavební skupinou 

ECS předpokládat zdravotní rizika spojená s následujícími vlivy: 

- Znečištění ovzduší (prašnost). 

- Zvýšená hluková zátěž (především netechnologického charakteru např.: troubení, 

běh motorů naprázdno). 

- Psychická zátěž. 

- Znečištění půdy a vody. 

- Zvýšená doprava (zvýšené riziko úrazovosti při průjezdech nepovolenou rychlostí 

apod.). 

 

Vlastní provoz RDCS není ve významné míře, tedy v nadlimitních hodnotách, zdrojem 

žádných škodlivin (hluk, znečištění ovzduší), které by mohly mít přímé zdravotní následky. 

Komplexně lze konstatovat, že se v uvedeném záměru bude jednat o přijatelné nízké 

ovlivnění obyvatelstva, které bude mít spíše lokální charakter z hlediska potenciálních 

zdravotních vlivů či zdravotních rizik. V rámci zpracování oznámení byly předběžně 

vyloučeny negativní důsledky a v závislosti na vlivy výše uvedené popisujeme následující 

důvody: 

- Znečištění ovzduší – zde není předpokládáno významné navýšení stávající zátěže 

v blízkém i širším okolí záměru a obyvatelstvo nebude výstavbou či provozem 

RDCS vystaveno významným zdravotním vlivům.  

- Zvýšená hluková zátěž netechnologického charakteru – hluková zátěž bude 

směřována mimo volné dny a noční hodiny. Vlivem provozu RDCS není 

očekáváno překročení limitních hodnot u chráněné výstavby, tam kde tomu 

doposud tak není. Vliv liniového zdroje, tedy dopravy, je také hodnocen jako nízký, 
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přičemž rozdíl hlukové zátěže oproti původnímu stavu nebude navýšen o více než 

0,9 dB. Dle sdělení investora bude ustanovena tzv. „Lokální komise“, která bude 

zahrnovat členy místní samosprávy a bude mít za úkol vypracovat Plán 

komunikace s okolím, tak aby došlo v průběhu provozu k včasné identifikaci 

narušení faktorů pohody. Samotné narušení faktorů pohody se nepředpokládá, 

jedná se pouze o preventivní opatření v závislosti na zkušenosti s činností investora 

a oznamovatele na jiných jeho provozovnách v ČR.   

- Psychická zátěž – úzce souvisí s předchozím bodem a vzhledem k tomu, že je 

záměr situován v prostorách bývalé obalovny, která je definována jako vyšší zdroj 

znečištění a při vzetí do úvahy charakteru okolí (převážně antropogenní činnost – 

nedaleká obalovna 70 m, betonárna 350 m, letiště 3 km, železniční dráha 5 m a 

rychlostní komunikace 150 m), lze i s ohledem na nedalekou obytnou zástavbu 

konstatovat, že se nebude jednat o narušení psychické pohody obyvatel. 

- Znečištění půdy a vody – záměr nepředstavuje zdravotní riziko spojené 

s kontaminací podzemních a povrchových vod a toto riziko lze vyloučit. Záměr 

dále nebude zdrojem kontaminace žádné zemědělské půdy. 

- Zvýšená doprava – zvýšené riziko úrazovosti při průjezdech nepovolenou rychlostí 

bude eliminováno v rámci již zmiňované Lokální komise a neustálým dohledem 

nad chováním obchodních partnerů RDCS a jejich dopravců. 

Vliv vibrací a záření je vyloučen.   

Souhrnně lze hodnotit vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví jako nízké, lokálního rozsahu, 

přičemž relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví nejsou očekávány, 

stejně jako narušení faktorů pohody či jiné ekonomické dopady.  

 Vlivy na ovzduší a klima 

Fáze výstavby 

V průběhu výstavby může dojít k emisi prašných částic, emisím ze stavebních strojů a 

mechanismů, které budou stavbu obsluhovat. Emise škodlivin jsou zanedbatelné. Emise 

prachu, které by mohly mít vliv na okolní obytnou zástavbu, se očekávají v souvislosti s  

realizaci terénních úprav v blízkosti rodinného domu s č.p. 226 na stavební parcele č. 63, 

Katastrální území Kněžívka (771350). Jelikož se jedná o časově limitovaný stav (cca 1-3 

dny), budou důsledky vybudování ochranného protihlukového zemního valu minimální a 

to i z důvodu nevyužívání tohoto rodinného domu k trvalému bydlení.  

Fáze provozu 

Provoz hodnoceného záměru ovlivní kvalitu ovzduší především v souvislosti s 

následujícími procesy:  

nakládka a vykládka materiálů, drcení a třídění, deponie materiálů, spalování motorové 

nafty – drtič, třídič, nakladač, volnoběh nákladních vozidel, pojezdy nákladních vozidel, 

resuspenze prachu.  

Pro vyhodnocení imisních dopadů míry ovlivnění kvality ovzduší byla v rámci tohoto 

oznámení zpracována rozptylová studie, která se neomezuje pouze na výsledky 

nejrozsáhlejší varianty C, která bude v této kapitole stručně shrnuta. Detailnější rozbor a 

ostatní výpočty variant A i B naleznete v rozptylové studii, tedy příloze č. 11, kde je 

proveden výpočet záměrem vyvolaného příspěvku imisní zátěže pro všechny tři varianty. 
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Vyhodnocen byl v rámci rozptylové studie nejen nárůst imisní zátěže oxidu dusičitého 

(NO2), ale také tuhými látkami frakcí PM10 a PM2.5 v dotčeném okolí záměru. Výsledky 

výpočtů jsou pak graficky znázorněny na obrázcích této kapitoly, které vykreslují 

nejrozsáhlejší z variant, tedy variantu C (ostatní graficky znázorněné varianty lze nalézt 

v již zmiňované příloze č. 11).  

Oxid dusičitý (NO2) 

Oxid dusičitý má stanoven hodinový imisní limit ve výši 200 µg/m
3
 a roční imisní limit ve 

výši 40 µg/m
3
. 

Nárůst průměrné roční koncentrace NO2 byl vypočten nejvyšší v prvním z výpočtových 

bodů (rodinný dům, č.p. 226, Tuchoměřice, který sousedí se záměrem). Přestože se jedná 

v nejrozsáhlejší variantě C o nárůst o 17 % (proti Variantě 0), nebude se jednat o 

příspěvek významný (není vyšší než 0,61 µg/m
3
) a odpovídá po přičtení pozadí nárůstu o 

0,3 %. Po přičtení pozadí se pak výsledná hodnota roční imisní koncentrace bude 

pohybovat v rozmezí od 20,8 – 33,5 µg/m
3
. Po odečtení stanovených pozaďových hodnot 

(20,8 – 33,4 µg/m
3
) se jedná o výsledný roční příspěvek záměru ve variantě C v rozmezí 

od 0 – 0,09 µg/m
3
.  

Maximální hodinové příspěvky k  imisním koncentracím se ve variantě C budou v 

sedmnácti výpočtových bodech pohybovat od 12,28 – 44,75 µg/m
3
. Maximální hodinový 

příspěvek záměru po odečtení pozadí se pak bude pohybovat v rozmezí od 5,06 – 36,54 

µg/m
3
. 

Realizací záměru dojde tedy ke zcela zanedbatelnému navýšení příspěvků průměrných 

ročních imisních koncentrací NO2 v setinách µg/m
3
. Na základě vypočtených hodnot lze 

konstatovat, že příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 vyvolané 

provozem záměru jsou, vzhledem ke stanovenému imisnímu limitu a pozaďovým 

hodnotám znečištění, zcela zanedbatelné. Příspěvky k maximálním hodinovým imisním 

koncentracím NO2 lze označit za nevýznamné.  

Imisní limity pro NO2 nejsou v posuzované lokalitě v současné době překročeny a nebudou 

překračovány ani v případě realizace posuzovaného záměru, a to ani v jedné 

z hodnocených variant realizace záměru (VARIANTY A, B, C). 

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací NO2 v síti referenčních bodů byly zpracovány 

v grafické podobě pomocí izolinií, což jsou čáry spojující místa o stejné hodnotě 

vypočtených příspěvků imisních koncentrací (viz následující obrázky v měřítku 1: 20 000). 
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1: 20 000 

Obr. 29  

VARIANTA C 

Příspěvky k průměrným 

ročním imisním 

koncentracím NO2 

µg/m
3
,  

Imisní limit: 40 µg/m
3
  

(Zdroj: Rozptylová 

studie č. 24/2013, 

příloha č. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Obr. 30  

VARIANTA C 

Příspěvky k 

maximálním 

hodinovým imisním  

koncentracím NO2 

µg/m
3
,  

Imisní limit: 200 

µg/m
3
  

(Zdroj: Rozptylová 

studie č. 24/2013, 

příloha č. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

Suspendované částice frakce PM10 

Hodnota denního imisního limitu pro částice PM10 (50 µg/m
3
) je překročena ve 

výpočtovém bodě 1 (obytný dům č.p. 226, Tuchoměřice), který se nachází v těsném 

sousedství areálu plánovaného záměru RDCS, resp. u brány areálu. Maximální denní 

příspěvek se bude pohybovat v rozmezí od 6,55 – 52,15 µg/m
3
. Celkový počet překročení 

denního imisního limitu v bodě 1 bude maximálně jeden den v roce, stanovená podmínka 

pro povolený počet překročení (35krát za rok) bude tedy splněna. K vypočteným hodnotám 
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1: 20 000 

příspěvků imisních koncentrací částic PM10 je nutno poznamenat, že do výpočtů byla 

zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se podstatné části podílí na 

vypočtených hodnotách. Dále je potřeba zdůraznit, že v případě vypočtených příspěvků 

maximálních 24-hodinových imisních koncentrací částic PM10 se jedná o nejhorší možný 

stav – maximální provoz záměru po dobu 10 h/den, zatímco běžný počet provozních hodin 

záměru bude o dvě hodiny nižší. Maximální denní příspěvek záměru po odečtení 

pozaďových hodnot se bude pohybovat v rozmezí od 1,26 – 23,67 µg/m
3
. 

Pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci částic PM10 lze očekávat v rozmezí od  

26,2 do 28,6 µg/m
3
. Vzhledem k tomu, že v rámci rozptylové studie byly hodnoceny také 

stávající zdroje emisí, jsou hodnoty příspěvků imisních koncentrací vypočtené 

v rozptylové studii součástí stávající úrovně znečištění v lokalitě. Po přičtení pozadí se 

výsledná hodnota roční imisní koncentrace částic PM10 pohybuje v rozmezí hodnot 26,2 – 

31,0 µg/m
3
 (VARIANTA 0); 26,2 – 31,1 µg/m

3
 (VARIANTY A, B) a 26,2 – 31,2 µg/m

3
 

(VARIANTA C). 

Realizací záměru dojde tedy k navýšení příspěvků průměrných ročních imisních 

koncentrací částic PM10 v desetinách µg/m
3
. Na základě vypočtených hodnot lze 

konstatovat, že příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM10 

vyvolané provozem záměru jsou, vzhledem ke stanovenému imisnímu limitu a pozaďovým 

hodnotám znečištění, zanedbatelné. Příspěvky k maximálním 24-hodinovým imisním 

koncentracím částic PM10 lze označit za nevýznamné.  

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací PM10 v síti referenčních bodů byly zpracovány 

v grafické podobě pomocí izolinií (viz následující obrázky). 

Obr. 31  

VARIANTA C 

Příspěvky k 

maximálním ročním 

imisním  koncentracím 

PM10 µg/m
3
,  

Imisní limit: 40 µg/m
3
  

(Zdroj: Rozptylová 

studie č. 24/2013, 

příloha č. 11) 
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Obr. 32 

VARIANTA C 

Příspěvky k 

maximálním denním 

imisním  

koncentracím částic 

PM10 µg/m
3
,  

Imisní limit: 50 µg/m
3
  

(Zdroj: Rozptylová 

studie č. 24/2013, 

příloha č. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspendované částice frakce PM2.5 

V oblasti hodnocené rozptylovou studií lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci částic PM2.5 okolo 14,9 µg/m
3
. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční 

imisní koncentrace částic PM2.5 pohybuje v rozmezí hodnot 14,9 – 15,7 µg/m
3  

VARIANTA 0) a 14,9 – 15,8 µg/m
3
 (VARIANTY A, B, C). Rozdíl hodnot vypočtených 

pro VARIANTU C a VARIANTU 0 vyjadřuje příspěvek záměru a ten se ve výpočtových 

bodech pohybuje v rozmezí od 0 – 0,16 µg/m
3
. 

Realizací záměru dojde tedy k navýšení příspěvků průměrných ročních imisních 

koncentrací částic PM2.5 v setinách µg/m
3
. Na základě vypočtených hodnot lze 

konstatovat, že příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM2.5 vyvolané 

provozem posuzovaného záměru jsou, vzhledem ke stanovenému imisnímu limitu a 

pozaďovým hodnotám znečištění, zanedbatelné. Na základě vypočtených hodnot je 

zřejmé, že vypočtené příspěvky k imisním koncentracím částic PM2.5 nezpůsobí v součtu 

s pozaďovým znečištěním překročení platného imisního limitu pro roční průměr částic 

PM2.5, a to ani v jedné z hodnocených variant realizace záměru (VARIANTY A, B, C). 

Grafické znázornění vypočtených hodnot ve formě izolinií je na následujícím obrázku. 
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Obr. 33  
VARIANTA C 

Příspěvky 

k průměrným ročním 

imisním  

koncentracím částic 

PM2.5 µg/m
3
,  

Imisní limit: 25 µg/m
3
  

(Zdroj: Rozptylová 

studie č. 24/2013, 

příloha č. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné vyhodnocení z hlediska kvality ovzduší 

V oblasti posuzované rozptylovou studií nebyl překročen imisní limit dle § 11 odst. 5 

zákona č. 201/2012 Sb. 

V rozptylové studii byly posouzeny samostatnými výpočty čtyři výpočtové varianty a byly 

hodnoceny emise tuhých znečišťujících látek (částice PM10 a PM2.5) vznikající provozem 

RDCS. Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek (NO2, částice PM10 a PM2.5) 

z nákladní automobilové dopravy vyvolané provozem RDCS a ze spalování motorové 

nafty v obslužných mechanismech. Do výpočtů rozptylové studie byly rovněž zahrnuty 

emise znečišťujících látek (NO2, částice PM10 a PM2.5) ze stávajících zdrojů. 

Imisní limity pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií (NO2, částice PM10  

a PM2.5) nejsou v předmětné lokalitě v současné době překračovány a nebudou překročeny 

ani v důsledku realizace záměru, a to ani v jedné z hodnocených variant A, B, C. Vlivy na 

kvalitu ovzduší a imisní příspěvek ke stávající situaci lze považovat za negativní, velikostí 

nízký, lokálního rozsahu. Významné negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické 

poměry nejsou předpokládány. 

 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biolog. 
charakteristiky 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku bylo zpracováno v hlukové studii a to pro 

všechny možné varianty. Závěry studie jsou zde stručně shrnuty (podrobněji viz Příloha 

č.10). Plnění limitních hladin hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., je demonstrována 

na nejbližších pěti referenčních bodech k příslušnému typu zdroje (z celkových 24 ref. 

bodů), konkrétně se jedná o tyto: 

Referenční bod č. 1 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 226, Tuchoměřice. SV 

fasáda. 
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Referenční bod č. 2 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 97, ulice U Nádraží, 

Středokluky. SZ fasáda.  

Referenční bod č. 3 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 129, ulice U Nádraží, 

Středokluky. SZ fasáda.  

Referenční bod č. 4 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 129, ulice U Nádraží, 

Středokluky. SZ fasáda.  

Referenční bod č. 5 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 226, Tuchoměřice. JV 

fasáda.  

Referenční bod č. 6 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 60, ulice U Nádraží, 

Kněževes. SV fasáda.  

Referenční bod č. 7 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 80, ulice Na Staré 

silnici, Kněževes. JZ fasáda.  

Jelikož se v případě příjezdů a odjezdů obslužné dopravy uvažovaného záměru bude jednat 

z 80 % trasou přes obec Kněževes, neomezila se akustická studie pouze na hluk 

z provozovny, tedy ze stacionárních zdrojů a vnitro areálové dopravy (drtič, třídič, 

obslužný nakladač a v případě potřeby současného provozu byl posouzen i bagr), ale byla 

rozšířena o liniové zdroje z obslužné dopravy.  

Hluk ze stacionárních zdrojů (včetně areálové dopravy) 

Reálné hodnoty akustického pozadí (změřené) a možné navýšení hluku z provozu 

stacionárních zdrojů hluku vlivem provozu záměru v maximální projektové variantě Cp je 

uvedeno v následující tabulce (varianta Cp je označena indexem z důvodu povinnosti 

změny povrchu části komunikace III/0072a_2; III/0072a_3, označeno dle C.II.13.).  

 

Ref. 

bod 
Výška 

Denní doba - vypočtená dle 

ČSN ISO 1996-2c; LAeq,8h 

[dB] 

Denní 

doba 

limitní 

hodnota 

Noční 

doba 

limitní 

hodnota 

Reálné 

akustické 

pozadí 

Součet 

reálného 

akustického 

pozadí + 

varianta 

projektová 

Reálný 

rozdíl 

(Pří-

růstek) 

  [m] areál.dop. stac.zdr. celkem 
LAeq,8h 

[dB] 

 LAeq,1h 

[dB] 
[dB] [dB] [dB] 

1 2 45 46,3 48,7 50 - 58,7 59,1 +0,4 

2 2 29,1 39 39,4 50 - 50,5 50,8 +0,3 

3 2 17,5 33,2 33,3 50 - 50,5 50,6 +0,1 

4 2 17,2 30,9 31,1 50 - 50,5 50,5 +0,0 

5 2 47 46,2 49,7 50 - 58,7 59,2 +0,5 

- Neuvažuje se noční provoz 
 

Z hlediska nařízení vlády č. 272/2011 Sb. lze změnu hladin v rámci variant považovat za 

nevýznamnou a nezhodnotitelnou, pokud rozdíl výsledných hladin jednotlivých variant 

nepřekročí 0,9 dB. 

Provoz záměru RDCS nebude v žádném z referenčních bodů (ani v bodech zde 

neuvedených) překračovat stanovené hygienické limity v denní době, nebo nezpůsobí 

signifikantní prokazatelné navýšení hluku (příspěvek je menší než 0,9 dB). 

Toto platí zejména v souvislosti s hodnoceným domem č.p. 226 v těsné blízkosti záměru 

RDCS. Současná nevyhovující situace nebyla způsobena vlivem provozu hodnoceného 
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záměru nebo vlivem jiného záměru v areálu ECS (obalovna živičných hmot ECS je mimo 

provoz a technologie demontována). Vliv samotného provozu záměru RDCS z pohledu 

stacionárních zdrojů hluku je podlimitní hladinou hluku 50 dB v denní době. 
 

 

Obr. 34 – Průběh limitní izofony projektové varianty Cp = výhledový stav 2014 se záměrem, stacionární 

zdroje hluku, denní doba, výška izofon h = 3 metry  (Zdroj: Bioanalytika CZ, s.r.o., Příloha č. 10) 

Hluk z liniových zdrojů 

Vyhodnocen byl vliv dopravy na změny ekvivalentních hladin akustického tlaku v 

chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení. Z následujících tabulek a obrázků je 

evidentní, že příspěvek záměru k celkové hlukové situaci zájmového území je hlukově 

málo významný (do 0,6 dB) a tam, kde by se mohlo jednat o významnější příspěvek budou 

hodnoty pod limitní hladinou (55 dB). V tabulkách byly vynechány ref. body 1 a 5, jelikož 

byly již posouzeny spolu se stacionárními zdroji, kde je limitní hladina 50 dB. 

V následujících tabulkách jsou důležitými hodnotami ve variantě 0, již v současnosti 

překročené limity hladiny hluku, které se takto logicky projevují i v následných 

posuzovaných variantách. Tento jev se dále vyskytuje v dalších jedenácti referenčních 

bodech z celkových dvaceti čtyřech. 

 

Ref. 

bod 
výška 

Var 0 

rok 

2014 

Var A 

rok 

2014 

Var B 

rok 

2014 

Var C 

rok 

2014 

Var Cp 

rok 

2014 

Limitní 

hodnota 

  [m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

2 2 49,3 53,8 53,8 55,9 53 55 

3 2 43,5 47,8 47,8 49,9 47 55 

4 2 44,7 49 49 51,1 48,2 55 

6 3 58,2 58,3 58,6 58,8 58,8 55 (70*) 

7 3 59,3 59,5 59,7 59,9 59,9 55 (70*) 

Hodnoty uvedené v závorce se symbolem * jsou limitní hodnoty pro případ staré hlukové zátěže. 
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Ref. 

bod 
výška 

rozdíl 

variant 

A-0 

2014 

rozdíl 

variant 

B-0 

2014 

rozdíl 

variant 

C-0 

2014 

rozdíl 

variant 

Cp-0 

2014 

  [m] [dB] [dB] [dB] [dB] 

2 2 4,5 4,5 6,6 3,7 

3 2 4,3 4,3 6,4 3,5 

4 2 4,3 4,3 6,4 3,5 

6 3 0,1 0,4 0,6 0,6 

7 3 0,2 0,4 0,6 0,6 

V referenčních bodech situovaných v okolí příjezdových komunikací jsou hodnoty hluku 

z dopravy ve všech projektových variantách (A, B, Cp) se započtením korekce na odrazy 

dle ČSN ISO 1996-2 (odrazy vyhodnoceny výpočtovým softwarem Hluk+ dle ČSN ISO 

1996-2) pod limitní hladinou 55 dB (případně 70 dB - včetně staré hlukové zátěže) v denní 

době, nebo nezpůsobí signifikantní hodnotitelné navýšení hluku (příspěvek je menší než 

0,9 dB). 

 

Obr. 35 – Průběh limitní izofony projektové varianty B = výhledový stav 2014 se záměrem RCDS, liniové 

zdroje hluku, oblast I.-Kněževes, denní doba, výška izofon h = 3 metry  (Zdroj: Bioanalytika CZ, s.r.o., 

Příloha č. 10) 
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Obr. 36 – Průběh limitní izofony projektové varianty B = výhledový stav 2014 se záměrem RCDS, liniové 

zdroje hluku, oblast II.-Středokluky, denní doba, výška izofon h = 3 metry  (Zdroj: Bioanalytika CZ, s.r.o., 

Příloha č. 10) 

Vlivy na hlukovou situaci lze souhrnně hodnotit jako nízké, lokálního rozsahu, přičemž 

významné negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány za předpokladu, že budou 

realizována a dodržena následující opatření: 

- všechny stacionární zdroje nebudou zdrojem hluku s tónovým charakterem 

- výstavba protihlukového ochranného valu SO 104 – Terénní úpravy 2 

- v případě realizace projektové varianty Cp (tj. 80000 t/rok) je nutná výměna 

povrchu III/0072a za živičný povrch (konkrétně částí hlukovou studií označených 

jako III/0072a_2; III/0072a_3, tvořených granitovými kostkami)  

Nepříznivé a nestandardní environmentální důsledky vznikem provozu RDCS nebo 

stavbou se záměrem související, jako jsou například vibrace či záření, se nepředpokládají. 

Další závažné fyzikální nebo biologické jevy, které je nutno zohlednit, nebyly zjištěny.    

 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Před realizací hodnoceného záměru je plocha využívána jako mezideponie stavebního 

materiálu a z převážné části je plocha areálu bez využití.  

Vlivy na povrchové vody 
Vliv na charakter odvodnění území 

Charakter odvodnění bude ovlivněn především díky spádování severovýchodní části areálu 

směrem dovnitř areálu. Toto spádování má za cíl odvést povrchové a odpadní srážkové 

vody odtokovým žlabem do retenční nádrže, kde se budou usazovat jemné částice. 

Retenční nádrž bude využita stávající, která je plně dostačující pro akumulaci 

devadesátiminutového deště. Realizací přepadové části a spádováním terénu dojde 

k částečnému přesměrování povrchové a srážkové vody a omezení infiltrace, přičemž 

z hlediska povodí je tento vliv zanedbatelný. Rychlý  odtok srážkových vod do vod 



 

 

Strana 72 z 93 

 

RECYKLAČNÍ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM STŘEDOKLUKY 

 
2013 

povrchových se neuvažuje (je zde regulovaný odtok). Ovlivnění hydrogeologické 

charakteristiky povrchových vod je nulové. 

Vliv na jakost povrchových vod 

V RDCS bude deponován a bude nakládáno pouze s materiálem, který má charakter 

inertního odpadu. V návaznosti na konzultace s dotčenými úřady a na zkušenosti 

s provozem v kamenolomech lze identifikovat riziko odplavení jemných frakcí mimo 

lokalitu RDCS. Opatřeními navrženými v rámci tohoto oznámení však dojde k zamezení 

odnosu těchto částic mimo plochu RDCS a dojde k jejich usazování v retenční nádrži, či 

sběrných koších kanalizačních vpustí a usazovací nádrži. 

Provoz dopravní obsluhy představuje riziko úniku ropných látek v případě mimořádného 

stavu, přičemž se jedná o riziko všeobecně spjaté se silniční dopravou. K řešení situace MS 

je věnována samostatná kapitola D.IV.2 Znečištění vod či půdy. 

V případě plnění opatření, popsaných v kapitole D.IV.2, lze konstatovat, že v souvislosti 

s provozem záměru nebudou souviset negativní vlivy na jakost povrchových vod.  

Vlivy na podzemní vody 

Vliv na kvalitu podzemních vod 

V RDCS bude probíhat manipulace s inertním odpadem (vyjma nebezpečného). 

Vzhledem k nevýznamnosti hornin v zájmovém území z hydrogeologického hlediska a 

očekávané hladině podzemní vody okolo 10 m pod terénem, lze souhrnně konstatovat, že 

stavbou, která má ryze povrchový charakter, nedojde k zásahu do terénu přesahující 1 m 

hloubky a tím ani k ohrožení vodonosného kolektoru, který je očekáván ve hloubce okolo 

17 m. 

Nejbližší rodinný domek zatím není využíván k trvalému bydlení. Voda z okolí či stávající 

studny v areálu není vhodná k využití jako pitná. V zájmovém území se pak dále kromě 

studny pro technologickou vodu areálu nenachází žádné podzemní vodní zdroje pitné vody 

(jedná se o lokalitu dotčenou průmyslovou výrobou a dopravou resp. železnicí). Další 

obytná zástavba (nejbližší obce Kněževes) je pak zásobována pitnou vodou veřejného 

vodovodu. 

Záměrem nebude dotčeno PHO vodního zdroje a nepředstavuje významné riziko pro 

kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. 

Vliv na hydrogeologické charakteristiky 

Záměr neuvažuje s navýšením čerpání množství podzemní vody oproti platnému povolení 

pro nakládání s podzemními vodami, kdy se povoluje maximální denní odběr ze studny ve 

výši Qmax = 600 l/den (0,6 m
3
). Voda ze studny bude využívána studená a po ohřátí teplá a 

to pro sanitární zařízení kancelářského objektu. 

Záměr tedy nepředpokládá žádnou změnu hydrogeologického stavu oproti stávajícímu či 

jiné negativní ovlivnění tohoto stavu (změna úrovně podzemní vody) zájmového území  

blízkého ani širšího okolí. Vlivy na kvalitu povrchových i podzemních vod hodnotíme jako 

nízké bez významných negativních vlivů.  
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 Vlivy na půdu 

Prostor uvažovaný pro využití RDCS, se výhradně vymezuje na plochu již využívanou 

provozem obalovny. Veškeré plochy pro tento záměr jsou evidovány v katastru 

nemovitostí jako ostatní plochy a záměr si nevyžádá žádný zábor PUPFL či vyjmutí ze 

ZPF. 

Jiné než předkládané využití dotčených pozemků RDCS např. pro zemědělské účely či jiný 

účel není za současných podmínek vzhledem k charakteru a situaci areálu z ekonomických 

ani jiných důvodů možný.  

Znečištění půd či jiné negativní vlivy na půdy se za předpokladu standardních stavebních 

postupů při výstavbě a během provozu areálu nepředpokládají. 

 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V případě terénních úprav, které souvisí s realizací RDCS se bude jednat především o 

navýšení terénu v zadní části areálu o cca 0,5 m a v případě, kdy se bude jednat o 

vybudování ochranného valu u vstupu do areálu je uvažováno s maximální výškou 4,5 m. 

Významný vliv na skladbu horninového prostředí se však neuvažuje a to ani při hloubení 

žlabové rýhy (cca 0,6 m). 

Během provozu stavby zde existuje jisté riziko ohrožení kvality horninového prostředí, 

které je spojeno s únikem nebezpečných látek (pohonných hmot či olejů) v důsledku MS. 

V případě úniku mimo zpevněné plochy by se mohlo jednat o kontaminaci přípovrchových 

vrstev zemin a hornin v místě úniku. V žádném případě však nebude jakýkoli MS ze strany 

provozovatele RDCS či odpovědných pracovníků zanedbán a řešen sanačním zásahem. 

RDCS nebude mít vliv na stabilitu či erozi půdy ani v blízkém či širokém okolí. Vliv na 

horninové prostředí lze označit za nulový. Záměr dále neohrozí či neznehodnotí žádný 

zdroj vyhrazených nerostů, jelikož se na území ani v blízkém okolí RDCS žádný nenachází. 

Jiné než v předchozích bodech uvedené hodnocené přírodní zdroje nebudou záměrem 

zasaženy a lze souhrnně konstatovat, že nehrozí poškození či ztráta geologických či 

paleontologických památek.  

 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vlivy na faunu 

Vzhledem k dlouhodobému „působení člověka“ na daném zájmovém území je pro faunu 

k pobytovým či potravním možnostem nyní vhodná jen okrajová část areálu. Ke změnám 

tohoto členění ani dalším omezením, jako by mohlo být rozšíření oplocení a využití či 

rozšíření ploch areálu nedojde, proto nebude mít záměr negativní vliv na stanoviště 

živočichů (oslabení jejich populace, zdrojů k přežívání či degradace znečištěním) nebo 

například na prostupnost krajiny. 

V průběhu výstavby a v určitých obdobích provozu areálu se může stát, že vlivem těžké 

stavební techniky se ptáci, savci a některé druhy hmyzu z důvodu zvýšené hlučnosti 

přesunou do okolí, kde najdou dočasný či trvalý náhradní biotop. Významný vliv na jejich 

populaci však lze vyloučit i s ohledem na dnes již velký zdroj hluku z nedaleké rychlostní 

komunikace a přilehlé železniční trati či nedalekého průmyslového areálu společnosti Porr, 

a.s.      
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Vlivy na flóru 

Při orientačním botanickém průzkumu nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné rostlinné 

druhy podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uvedené ve vyhlášce 

395/1992 Sb., v platném znění. Druhy nalezené v zájmovém území či v jeho okolí byly 

běžné, vyskytující se hojně až obecně a vzhledem k charakteru jejich stanovišť lze dovodit, 

že nedojde k likvidaci cenných druhů nebo společenstev.  

Vliv záměru na rostlinstvo bude nízký a to především z důvodu umístění záměru RDCS 

v areálu, který je již nyní z převážné části zbaven rostlinného krytu.  

Vlivy na ekosystémy 

Antropogenní nestabilní systém, který je v zájmovém území v současné době a je zde již 

několik desítek let, nebyl ani nebude v budoucnu vhodný pro vytvoření žádného 

přirozeného či polopřirozeného ekosystému. Rozšířením zelené plochy na severovýchodní 

a východní části areálu dojde ke zlepšení stávajícího stavu, přestože není uvažováno 

s výsadbou nových dřevin z důvodu vedení vysokého napětí, které se v této části areálu 

podél hranice nachází.   

Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES lze souhrnně označit za velmi nízké, lokálního rozsahu. 

Zvláště chráněná území nebudou ve smyslu §14 zákona č. 114/1992 Sb., záměrem 

ovlivněna. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny. 

 Vlivy na krajinu 

Záměr bude umístěn v areálu, který je včetně jeho okolí po desítky let využíván pro 

průmyslovou výrobu a zemědělskou činnost. Jedná se tedy o území dlouhodobě 

ovlivňované člověkem. V současné době se neuvažuje o změně charakteru využití daného 

území a lze předpokládat, že bude nadále pokračovat zástavba území a jeho rozčlenění 

komunikacemi (železniční trať, rychlostní komunikace, ostatní silnice) a logistickými 

areály (skladové plochy a haly), které jsou pro blízká letiště (velikosti letišť V. Havla) 

typické.   

Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou daného území (§ 12 

zákona č. 114/1992 Sb.). Z přírodního hlediska lze v areálu jako pozitivní prvky označit 

náletovou zeleň, která je převážně na východní části areálu. Naopak negativním prvkem 

okolí areálu je úprava terénu, zpevnění ploch nedalekého průmyslového areálu a 

související zástavba (obalovna, betonárna). V okolí se dále nachází komunikace a jiné 

dopravní stavby. Krajinný ráz nebude záměrem významně ovlivněn a oproti původnímu 

záměru modernizace obalovny bude prostorově méně výrazný (nebudou se zde nacházet 

výduchy a konstrukce technologie, která dosahují výšek přes 30 m) a neovlivní tak ani 

horizont ze vzdálenějších pohledů. Celkově lze realizaci záměru označit za projekt, který 

nebude mít z hlediska krajinného rázu významný vliv na oblast v současnosti již výrazně 

ovlivněnou a méně hodnotnou bez pozitivní dominanty estetické povahy. Nedojde ani ke 

změně charakteru území.  

Z hlediska kulturního a historického se v blízkém okolí krajinného prostoru nenachází 

žádná pozitivní či historická dominanta ani s tímto místem nejsou spojeny žádné kulturní 

či historické události. Z těchto důvodů lze vyhodnotit ovlivnění negativními vlivy na 

kulturní aspekt jako nulové. 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz jsou vyhodnoceny jako nízké, lokálního rozsahu. 
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 Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice 

Stavba je oplocena kromě části přilehlé železniční trati, mimo provozní dobu je prováděna 

ostraha a nebude tak dotčen žádný hmotný majetek v areálu vlastního RDCS. Výstavba 

nepředpokládá zásah či omezení funkce cizího majetku.  

Na zájmovém území se nenalézají žádné architektonické či historické památky, které by 

mohly být realizací RDCS nebo jejím provozem ovlivněny, stejně jako kulturní hodnoty 

nehmotné povahy. 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky či tradice lze hodnotit jako nízký resp. nulový.  

 Vlivy na dopravní infrastrukturu 

Dopravní obsluha areálu a možnost ovlivnění dopravní infrastruktury je dána především 

svojí intenzitou a charakterem. Ve třetí a nejrozsáhlejší variantě C je v součtu příjezdů a 

odjezdů uvažováno s 84 TNA a 4 osobními vozy za den. Stav a kapacita dopravní 

infrastruktury je přizpůsobena i této nejrozsáhlejší variantě a umožňuje příjezd a odjezd 

obslužné dopravy v navrhovaném počtu za předpokladu, že bude provedena rekonstrukce 

komunikace III/0072 a to především v části, která je tvořena dlažebními kostkami (z 

důvodu vlivu hluku na okolní obytnou zástavbu). Nejpravděpodobnější ze všech variant je 

však varianta B, která je svou kapacitou navržena tak, aby bylo možné využít stávající stav 

dopravní infrastruktury. Ve variantě B je součet příjezdů a odjezdů uvažován v počtu 44 

TNA a 4 osobními vozy za den. 

Záměr předpokládá dělení směru obslužné dopravy na tři části, přičemž 100 % dopravy 

bude vedeno po komunikaci III/0072 a dále je předpokládáno její dělení na: 

- 80% z celkové dopravy po silnici III/2405 přes Kněževes na I/R7.  

- 10 % z celkové dopravy po silnici III/0073 směr Dobrovíz.  

- 10 % z celkové dopravy po silnici III/2405 směr Středokluky.  

Tento způsob dělení dopravy je odhadován na základě místního šetření, stávajícího 

provozu a dřívějšího provozu obalovny.  

Provoz obslužné dopravy RDCS je operativnější a šetrnější k životnímu prostředí než 

případná možnost přímé trvalé ukládky materiálu na skládkách inertních odpadů a to 

z důvodu možnosti obousměrného vytížení. Vytížení veškeré dopravy do areálu se 

odhaduje ve výši 50 %, tento údaj však pro výpočty hlukových vlivů a posouzení jiných 

vlivů nemohl být kalkulován (jakožto odhad). 

Zahájením provozu RDCS nedojde k významnému navýšení nákladní dopravy oproti 

stávajícímu stavu a vlivy na zatížení dopravní infrastruktury lze hodnotit jako nízké, 

lokálního rozsahu. Významný negativní vliv na dopravní infrastrukturu není předpokládán 

ani v jedné z uvažovaných variant. 

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

Rozsah negativních vlivů způsobený výstavbou a vlastním provozem RDCS je vymezen 

rozsahem souvisejících činností. Na základě popisu technického řešení stavby a 

technologie provozu vlastního zpracování lze identifikovat následující nejvýznamnější 

vlivy na životní prostředí:  
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- Vliv na kvalitu ovzduší (vlastním provozem a obslužnou dopravou) 

- Vliv na hlukovou situaci (vlastním provozem a obslužnou dopravou) 

- Vliv na povrchové a podzemní vody (vlastním provozem areálu) 

- Vliv na dopravní situaci (obslužná doprava areálu – návoz a odvoz) 

Předběžně lze tyto výše uvedené negativní vlivy hodnotit jako nízké až střední, lokálního 

rozsahu, přičemž v ostatních, zde neuvedených vlivech, je vliv hodnocen jako velmi nízký 

až nulový. Vlivy, které byly identifikovány, pak byly podkladem pro navržení opatření 

k prevenci, vyloučení, snížení či jejich kompenzaci, které byly popsány v kapitole D.IV. 

Ovlivnění hydrogeologické charakteristiky povrchových vod je nulové. S provozem 

záměru nebudou souviset negativní vlivy na jakost povrchových vod. Záměrem nebude 

dotčeno PHO vodního zdroje a nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních 

vod. Záměr nepředpokládá žádnou změnu hydrogeologického stavu oproti stávajícímu či 

jiné negativní ovlivnění tohoto stavu (změna úrovně podzemní vody) zájmového území 

blízkého ani okolí širšího. Vliv na kvalitu povrchových i podzemních vod hodnotíme jako 

nízké bez významných negativních vlivů. 

Znečištění půd či jiné negativní vlivy na půdy se za předpokladu standardních stavebních 

postupů při výstavbě a během provozu areálu nepředpokládají. Zábor zemědělské půdy 

není zapotřebí. Dále se nebude jednat o dotčení prvků ÚSES, tedy z hlediska významu 

vlivů, jako nulové. 

 

Vliv na horninové prostředí lze označit za nulový. Záměr dále neohrozí či neznehodnotí 

žádný zdroj vyhrazených nerostů, jelikož se na území ani v blízkém okolí RDCS žádný 

nenachází. Jiné než v předchozích bodech uvedené hodnocené přírodní zdroje nebudou 

záměrem zasaženy a lze souhrnně konstatovat, že nehrozí poškození či ztráta geologických 

či paleontologických památek. 

Vliv záměru na rostlinstvo bude malý a to především z důvodu umístění záměru RDCS 

v areálu, který je již nyní z převážné části zbaven rostlinného krytu. Významný vliv na 

faunu lze vyloučit i s ohledem na dnes již velký zdroj hluku, který nezměnil poměry 

zájmového území a to z nedaleké rychlostní komunikace, přilehlé železniční trati či 

nedalekého průmyslového areálu společnosti Porr, a.s. Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES 

lze souhrnně označit za velmi nízké, lokálního rozsahu. Zvláště chráněná území nebudou 

ve smyslu §14 zákona záměrem ovlivněna. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

nemohou být záměrem ovlivněny. 

 

Z hlediska kulturního a historického se v blízkém okolí krajinného prostoru nenachází 

žádná pozitivní či historická dominanta ani s tímto místem nejsou spojeny žádné kulturní 

či historické události. Z těchto důvodů lze vyhodnotit ovlivnění negativními vlivy na 

kulturní aspekt jako nulové. Vlivy na krajinu a krajinný ráz jsou vyhodnoceny jako nízké, 

lokálního rozsahu. Vliv na významné krajinné prvky je nulový, bez dotčení jejich lokalit. 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky či tradice lze hodnotit jako nízký resp. nulový. 

Zahájením provozu RDCS nedojde k významnému navýšení nákladní dopravy oproti 

stávajícímu stavu a vlivy na zatížení dopravní infrastruktury lze hodnotit jako nízké, 

lokálního rozsahu. Významný negativní vliv na dopravní infrastrukturu není předpokládán 

ani v jedné z uvažovaných variant. Souhrnně lze hodnotit vlivy na obyvatelstvo a veřejné 

zdraví jako nízké lokálního rozsahu, přičemž relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo a 



 

 

Strana 77 z 93 

 

RECYKLAČNÍ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM STŘEDOKLUKY 

 
2013 

veřejné zdraví nejsou očekávány, stejně jako narušení faktorů pohody či jiné ekonomické 

dopady.  

Všechny sledované oblasti posuzované z hlediska vlivu výstavby a provozu záměru budou 

mít na okolí přijatelně nízký vliv, přičemž záměr nepředstavuje pro své okolí zdroj 

negativního ovlivnění.  

D.III. Údaje o významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

Záměr a jeho zájmová oblast je situována uprostřed ČR. Charakter záměru vylučuje 

negativní vlivy na složky životního prostředí a sociální sféru přesahující státní hranice.  

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

Preventivní opatření a povinnosti provozovatele během provozu RDCS budou zpracována 

v Provozním řádu. Dále bude pro provozovnu zpracován havarijní plán, který zohlední 

všechna rizika vyplývající z charakteru provozu a místních podmínek.   

 Znečištění ovzduší 

Opatření k omezení znečištění ovzduší 

a) Mobilní drticí linka má zabudované automatické skrápění, spouštěné zároveň 

se strojem. 

b) K posílení zavlažování bude smluvně zajištěn mobilní kropící vůz. Jejich 

přistavení je možné po telefonické výzvě. O jejich nasazení rozhoduje dle 

okamžitých podmínek obsluha areálu. 

c) Pravidelná údržba a servisní kontroly oprávněnou organizací pohonných 

agregátů drtiče a třídiče, předepsané emisní kontroly provozovaných 

dopravních prostředků. Pravidelná údržba a servisní kontroly nakladače. 

d) Informovanost každého ze zákazníků o povinnosti zaplachtování 

jemnozrnných frakcí kameniva. 

Opatření při MS: V případě poruchy skrápěcího zařízení je jím okamžité přerušení 

provozu drtiče a třídiče.  

Pro eliminaci prašnosti z provozu nakladače či dopravních 

prostředků se jedná o nasazení kropícího vozu. 

 V případě identifikace netypického déle trvajícího stavu netypických 

emisí (silně zbarvené do tmavé barvy) je jím přerušení provozu 

drtiče, třídiče či nakladače a provedení kontroly stavu motoru. Po 

opětovném spuštění a opakujícím se procesu je nezbytné zavolat 

servis zařízení.   

V případě použití kropícího vozu bude jeho použití zaznamenáno do provozního deníku – 

datum a čas. 
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 Znečištění vod či půdy 

Opatření k vyloučení znečištění vod či půdy 

a) Kanalizační filtry zabudované do kanalizačních vpustí zpevněné plochy 

přední části areálu. 

b) Úkapové vany, které budou umístěny pod zaparkovanými stavebními stroji či 

TNA. 

c) Vybavení RDCS prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot 

nebo jiných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 

vod (sorpční prostředky, odpadní kontejnery, lopaty, košťata). 

d) Manipulační prostor (část zpevněné plochy) skládek přírodního kameniva 

v místě, kde stávala technologie obalovny bude odvodněn přes stávající 

odlučovač ropných látek. 

e) Svedení srážkových odpadních vod ze zadní nezpevněné části areálu 130 m 

dlouhým žlabem do retenční nádrže. 

f) Instalace přepadové části a celkové utěsnění retenční nádrže pro usazení 

jemných částic při odvádění srážkových odpadních vod. 

g) Pravidelná údržba a servisní kontroly oprávněnou organizací pohonných 

agregátů drtiče a třídiče, předepsané emisní kontroly provozovaných 

dopravních prostředků. Pravidelná údržba a servisní kontroly nakladače. 

h) Při zimní údržbě parkovišť či jiných areálových a příjezdových komunikací a 

zpevněných ploch nebude využíván posyp chemickými materiály.  

i) Nadále bude zajištěno třídění odpadů a jejich případná přednostní recyklace 

oprávněnou firmou, bude-li recyklace možná. 

Opatření při MS: Provést neprodleně první sanační zásah osobou nebo osobami, které 

únik ropných produktů zpozorovaly. První zásah směřuje zejména k 

zajištění požární bezpečnosti, tj. hlavně k vyloučení možnosti vzniku 

požáru nebo výbuchu - rozmístění hasících přístrojů u zasaženého 

území. Zjistit příčinu úniku a provést neprodleně opatření k 

zabránění dalšího úniku ropných produktů a jejich šíření do 

kanalizace: 

 zabránit dalšímu rozlévání již vyteklých kapalin hrázkováním 

zaplaveného území trámy, rychle naházenými ochrannými 

valy přechodným uzavřením žlábků, kanalizačních vpustí, 

šachet apod. 

 zahájit asanaci zasaženého území rozsypáním materiálů 

sajících nebo vázajících ropné látky, např. písek, piliny, 

rašelina, případně speciální sorpční přípravky jako Vapex a 

pod. 

 v silničním příkopu povinně instalovat norné stěny k 

zachycení ropných produktů, jestliže došlo k odtoku 

kontaminantu do silničního příkopu či recipientu, nebo je-li 

toto nebezpečí bezprostřední 

 co nejrychleji zahájit těžbu zachycených ropných produktů 

do vhodných nádob 

 

Velitelem zásahu je až do doby příchodu odborného pracovníka společnosti či velitele 

hasičského záchranného sboru osoba, která havárii zpozorovala. Zástupci společnosti jsou 
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povinni na výzvu pracovníků orgánů (Hasičů, Policie a vodoprávního úřadu) s nimi 

spolupracovat při provádění opatření při odstraňování příčin a následků havárie a řídit se 

jejich pokyny i pokud jsou v rozporu se zpracovaným havarijním plánem. 

 

Následná opatření: Zajišťuje pověřený zástupce společnosti ve spolupráci se zástupcem 

vodoprávního úřadu 

 zkontrolovat provedená opatření k omezení následků úniku 

ropných produktů, případně provést další opatření, 

 vyhotovit záznam o úniku ropných produktů, eventuálně 

prošetřit potřebné údaje, 

 zajistit odebrání vzorků zeminy a vody z místa havárie, 

 pořídit situační nákres s vyznačením zasaženého území, 

 řídit a organizovat asanační práce v terénu, 

 průběžně kontrolovat kvalitu povrchových a podzemních vod. 

 Monitorování provozu zařízení 

Vlastní strojní linka bude průběžně sledována z hlediska hluku a prašnosti ve vztahu 

k hygieně práce příslušné osádky:  

 

1. Hlukové posouzení i kontrolní měření jednotlivých zařízení jsou vždy zpracována 

ve vztahu k poloze umístění příslušného mobilního drtícího zařízení, respektive 

každé mobilní drtící zařízení má zpracované vlastní akustické měření pro případ 

jeho použití na staveništi a v provozovně. 
 

2. Kontrola zpracovávaných stavebních odpadů a hotových výrobků je prováděna dle 

kontrolního a zkušebního plánu. 
 

3. Zařízení nebude vybaveno kontinuálním měřením emisí. Prašnost je měřena na 

základě požadavku třetí osoby. 
 

4. Kontrola odtokových vod ze skladových a manipulačních ploch se plánuje na 1 

odběr ročně z retenční nádrže, odběr provede autorizovaná firma.  
 

5. Jakost podzemních vod je trvale sledována systémem hydrogeologických vrtů, 

kterému bylo vydáno kolaudační rozhodnutí leteckého stavebního úřadu a to v roce 

2003. V těchto vrtech jsou instalovány měřící zařízení, která zaznamenávají stav 

hladiny a výskyt ropných produktů. Záměrem nebude dotčeno PHO vodního zdroje 

a jeho realizace nebude vyžadovat změnu či rozšíření monitorovací sítě. 
 

6. Odpovědnosti za dodržování těchto podmínek kromě předchozího bodu 5 má 

vedoucí RDCS a částečně ESR (více bude dle potřeby zapracováno v Provozním 

řádu). 

 Ostatní preventivní opatření  

a) Vyloučení provozu v noční době, tj. mezi 22:00-6:00.  

b) Dle sdělení investora bude ustanovena tzv. „Lokální komise“, která bude 

zahrnovat členy místní samosprávy a bude mít za úkol vypracovat „Plán 

komunikace s okolím“, tak aby došlo v průběhu provozu k včasné identifikaci 

případného narušení faktorů pohody.  

c) V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací prokazatelně 

provozem areálu RDCS, bude provedeno neodkladné vyčištění této 

komunikace.  
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d) Školení zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí autorizovanou 

osobou. 

e) Pravidelné kontroly protipožárních systémů areálu. 

f) Protihlukový ochranný val u vstupu do areálu. 

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

Data použitá v oznámení byla obstarána vlastním průzkumem, konzultacemi s odborníky a 

rešerší v dostupných odborných dokumentech a článcích.  

Posouzení vychází z odborných odhadů, analogických projektů a předpokladů v oznámení 

zahrnutých (charakter záměru, jeho území apod.).  

Přestože investor disponuje údaji o množství odpadů z obdobných projektů jako je RDCS, 

není jejich přesné množství možné stanovit (kvantifikovat). Pro posuzování je však 

směrodatné, že při nakládání s nimi budou během výstavby a následném provozu plně 

respektována a dodržována zákonná ustanovení. 

Co se údajů o spotřebě pohonných hmot týče mohou se statistické údaje lišit podle 

použitých strojů, které nejsou v této fázi definitivně známy (vliv na výpočet zdrojů emisí). 

Oznamovatelem však byla dle skutečnosti na jeho provozovnách navýšena např. hodinová 

spotřeba nakladače o 5 l/hod oproti statistickým údajům a lze celkově označit tuto 

neurčitost, vzhledem ke kalkulaci v rozptylové studii s nejvyšším možném nasazení strojní 

techniky, za nepodstatný nedostatek (i s ohledem na výsledný negativní vliv).    

Jako další neurčitost se jeví přesné trasování a typologie obslužné dopravy RDCS a to jak 

během výstavby, tak během provozu. Vzhledem k rozsahu prací se však během výstavby 

nebude jednat o podstatnou neznalost. Co se období provozu týče, je trasování dopravy 

kvalifikovaně odhadováno na základě místního šetření (sčítání dopravy), stávajícího 

provozu, dřívějšího provozu obalovny a nejedná se ani v tomto případě jednat o podstatný 

nedostatek.  

Neurčitostí lze také označit délku trvání stavby (její dočasnost), jelikož není zatím pevně 

stanovené datum „Modernizace zařízení obalovny živičných směsí Středokluky“. Tento 

fakt však na posudek nemá žádný vliv a není s ním v hodnocení nyní posuzovaného 

záměru kalkulováno. Na stavbu je z hlediska hodnocení nahlíženo, jako na trvalou stavbu.  

Je důležité také si uvědomit, že např. modelové hodnoty rozptylové studie představují stav, 

který by mohl v atmosféře nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek, tedy za 

nejméně příznivé třídy stability trvající beze změn alespoň jednu hodinu nebo celý den a 

vítr o nejméně příznivé rychlosti vanoucí přímo na výpočtový bod. Tento stav je velmi 

málo pravděpodobný. 

Souhrnně lze konstatovat, že při posuzování vlivů dle zákona 100/2001 Sb., se ve 

sledovaných oblastech (ovzduší, voda, půda a geologický stav území, flóra a fauna, hluk, 

krajina a veřejné zdraví) nevyskytly neurčitosti ve znalostech, které by znemožnily 

jednoznačnou formulaci závěrů ze zákona nezbytných. Nedostatky a neurčitosti ve 

znalostech, které by omezovaly či znemožňovaly jejich platnost z hlediska vlivů na životní 

prostředí, nebyly u posuzovaného záměru nalezeny.    
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ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

 

Variantní oznámení bylo zpracováno především z důvodu výsledků Dokumentace záměru 

podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 

3 pro záměr „Modernizace zařízení obalovny živičných směsí Středokluky“, kdy 

v závislosti na kapacitě výroby bylo v nejvyšší možné variantě (výroba živičné směsi 

160 000 t/rok) předepsáno vytvoření nových objízdných komunikací a v druhé nejvyšší 

variantě (výroba 80 000 t/rok), která je svou kapacitou shodná s nyní předkládanou 

variantou C (tohoto oznámení), byla nezbytná úprava povrchu příjezdové komunikace 

III/0072a a to v důsledku dodržení hygienických limitů hluku. Jelikož byl brán v potaz 

současný ekonomický stav a nevhodné podmínky pro podnikání a pokračování v uvedené 

modernizaci, bylo uvažováno s různými variantami, kdy varianta A by využila stávající 

stav bez dalších potřebných investic. Varianta B by pak byla variantou, která by nastala až 

v průběhu provozu varianty A, a byla by tak případná opatření k vyloučení nepříznivých 

vlivů zapracována během provozu. Varianta C by pak byla limitní variantou areálu.  

V důsledku jednání s projektanty, odborníky v oboru vodního hospodářství, odborníky v 

nakládání s povrchovými a podzemními vodami, kteří nepotvrdili možnost spuštění 

provozu bez provedení jakýchkoli opatření ani v té nejnižší z variant A, byly navrženy pro 

jednotlivé varianty příslušná opatření (stručně popsáno v následujících odstavcích této 

kapitoly).      

VARIANTA 0, tedy „zakonzervování“ provozovny a pokračující stav mimo provoz je 

z ekonomických důvodů, které lze popsat jako: pokračující platby za odběry vzorků vody, 

využití práv pro IT technologie, využití zaměstnance spravující areál, ostraha areálu apod. 

- nepřípustná. Souhrnně lze variantu 0 popsat jako nevyužitý hmotný a nehmotný majetek 

a plýtvání. Varianta 0 není přijatelnou variantou.     

Předkládané varianty se neliší prostorovým uspořádáním ani umístěním, jelikož není 

možné z důvodu nedalekého rodinného domu, ale také vzhledem k umístění mezideponií, 

jiné než navrhované umístění recyklační linky v zadní části areálu. Například umístění 

mobilní recyklační linky na zpevněné ploše v přední části areálu z tohoto důvodu není 

možné. Varianty se liší svou kapacitou výroby a z toho vyplývající částečné ovlivnění 

hlukové situace v obci Kněževes a v nízké míře i v obci Středokluky. Ve všech třech 

variantách bude plocha areálu účelně a vhodně využita a kromě již zmiňovaných 

hygienických limitů hluku jsou ostatní environmentální rizika spojená s realizací záměru 

v jakékoli variantě přijatelná. 

VARIANTA A, kdy je uvažována kapacita výroby do 25 000 t/rok a jedná se o podlimitní 

záměr. Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí bez vytížení průměrně 28 

TNA/den a 4 osobní vozy/den (příjezd i odjezd).  

VARIANTA B, kdy je kapacita výroby do 40 000 t/rok. Zde se jedná o předpokládanou 

variantu záměru v roce 2013. Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí bez 

vytížení průměrně 44 TNA/den a 4 osobní vozy/den (příjezd i odjezd). 

RDCS dle VARIANT A či B bude možné provozovat za předpokladu vybudování 

následujících opatření: 

1. Protihlukový ochranný val 

2. Osazení vpustí na zpevněné ploše kanalizačními filtry 
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3. Spádování plochy zadní části areálu (terénní úpravy) 

4. Odvodnění související se spádováním zadní části a jeho zaústění do retenční nádrže 

5. Oprava retenční nádrže a její přepažení (vytvoření přepadové části) 

VARIANTA C, kdy je uvažovaná kapacita výroby do 80 000 t/rok.  Tato varianta se jeví 

jako limitní pro stávající síť veřejných komunikací a je dále nezbytná rekonstrukce 

příjezdové komunikace. Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí bez vytížení 

průměrně 84 TNA/den a 4 osobní vozy/den. 

Ve variantě C se bude jednat v případě realizace o soubor všech opatření uvedených pro 

varianty A i B a navíc bude nezbytné realizovat následující opatření: 

6. Rekonstrukce příjezdové komunikace (především změna povrchu z dlažebních 

kostek na asfaltový povrch). 

7. Napojení areálu na veřejný vodovodní řád pitné vody obce Kněževes. 

Všechny tři varianty pak počítají s následujícími opatřeními ke snižování prašnosti:  

1. Mobilní drtící a třídící linka bude mít zabudované automatické skrápění, které se 

spouští zároveň se strojem. 

2. Automobily převážející drobnější frakce kameniva budou zaplachtována. 

3. Za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho) bude ke snižování prašnosti 

smluvně zajištěn mobilní kropicí vůz. 

Varianty A i B se v počtu plánovaných opatření k prevenci, vyloučení, snížení či 

kompenzaci nepříznivých vlivů žádným způsobem neliší a obě varianty lze považovat 

pro investiční záměr jako vhodné a pro dané území únosné.  

Pro akceptování varianty C je pak kromě opatření uvedených pro varianty A; B 

nezbytné rekonstruovat příjezdovou komunikaci tak, aby byl její povrch tvořen 

převážně asfaltem nebo asfalt-betonem (nikoli dlažebními kostkami) a vybudovat 

přípojku pitné vody.  

ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

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

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení je součástí příloh, a proto není 

zpracována v této kapitole. Více tedy v ČÁSTI H.V plném znění pak lze v části H 

naleznout např. dokumentaci: 

- Hlukové studie (Příloha č. 10) 

- Rozptylové studie (Příloha č. 11) 

F.II. Další podstatné informace oznamovatele – 
environmentální rizika při možných haváriích a 
nestandardních stavech 

Pro úplnost jsou zde uvedena možná rizika, která souvisí s realizací a provozem 

uvažovaného záměru. Na základě identifikace (popsání) rizik při možných haváriích a 

nestandardních stavech uvedených v této kapitole F.II., pak byla navržena „Opatření k 

prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů“ v kapitole D.IV. 
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 Znečištění ovzduší 

Prašnost 

Mimořádný stav: Ke zvýšení prašnosti může dojít v případě poruchy zabudovaného 

automatického skrápění mobilního drtícího zařízení nebo v případě 

následujících „nepříznivých“ povětrnostních podmínek: 

 dlouhotrvající bezesrážkové počasí, 

 zvýšené množství nánosů prachu, 

 převládající větrné počasí. 

Emise nežádoucích plynných látek 

Mimořádný stav: Požár – v případě vzniku požáru lze očekávat vznik nežádoucích 

plynných látek a proto je jeho včasné detekování a postup při jeho 

likvidaci důležitým faktorem. Vzhledem k umístění se bude jednat o 

předpokládaný vliv pouze na osoby vyskytující se v areálu, nikoliv 

na obytnou zástavbu. 

Dalším mimořádným stavem může být špatná činnost motoru 

obslužné dopravy či stavební techniky (mobilního drtícího či 

třídícího zařízení) areálu a únik nežádoucích škodlivin do ovzduší. 

Tento mimořádný stav může být identifikován např. zbarvením emisí. 

 Znečištění vod či půdy 

Mimořádný stav: K úniku ropných látek z technického zařízení a dopravních 

prostředků může dojít během provozu či výstavby čímž může být 

ohroženo horninové prostředí. V případě úniku mimo zpevněné 

plochy by se mohlo jednat o kontaminaci přípovrchových vrstev 

zemin a hornin v místě úniku.  

ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

G.I. Informace o účelu oznámení 

Oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzovaní 

vlivů na životni prostředí, ve zněni pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 

zákona. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o 

předpokládaných vlivech na okolní prostředí a o stavu dotčeného území pro potřeby 

zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Každý může své písemné vyjádření k oznámení zaslat 

na adresu příslušného úřadu a to do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení. Souhrnné 

vypořádaní všech písemných připomínek bude součástí písemného stanoviska ze 

zjišťovacího řízení, které vydá příslušný úřad. Souhrnné vypořádání bude v případě 

odlišných závěrů v různých variantách za každou variantu zvlášť. 

G.II. Informace o prověřovaném záměru 

Funkcí záměru bude zpracování stavebních demoličních materiálů jeho drcením a 

následným tříděním na výrobky, které budou recyklovaným materiálem, využitelným 

opětovně ve stavebnictví jako plnohodnotný materiál.  

Název záměru: RECYKLAČNÍ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM STŘEDOKLUKY 
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Zařazení v souladu s přílohou č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů: 

 

- VARIANTA A:  kapacita výroby do 25 000 t/rok  

Záměr je podlimitní.  

 

- VARIANTA B a C:  kapacita výroby do 40 000 t/rok; ve var. C do 80 000 t/rok 

Kategorii: II 

Bod:   6.2 

Název:  Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I 

ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení 

na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry 

neuvedené v kategorii I.) 

Sloupec: B 

Záměr ve variantách B a C svým rozsahem přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude ve 

smyslu § 4 odst. 1 písmene c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu 

§ 7 zákona. Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. 

Záměr se nachází v průmyslové části obce Tuchoměřice a na okrajové části obce Kněževes. 

Dané území bylo dlouhodobě využíváno pro výrobu živičných směsí a nejedná se o 

vybudování nového. Blízké okolí záměru je pak využíváno pro intenzivní zemědělskou 

činnost, průmyslovou výrobu (obalovna, betonárna) a dopravu (železniční trať, rychlostní 

komunikace I/R7 na Slaný). Přístup do areálu RDCS je veden přes obec Kněževes 

komunikací III. třídy, označené č. 0072a, následně účelovou komunikací, která na tuto 

silnici plynule navazuje. Příjezdové komunikace jsou zpevněné (tvořeny dlažebními 

kostkami a následně asfaltovým  povrchem). Napojení záměru na MHD je zajištěn 

autobusovou zastávkou v obci Kněževes, která je vzdálena cca 580 m.   

Kraj:    Středočeský 

Obec:    Tuchoměřice 

Katastrální území:   Kněžívka (771350) 

 

 MÍSTO 
UVAŽOVANÉHO 
ZÁMĚRU 

Obr. 37 – Umístění 

záměru (Zdroj: 

http://geoportal.gov.cz)  
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Základní kapacitní údaje: 

Plocha území 
Zpevněná plocha        7 300 m

2
 

(komunikace, manipulační prostor, parkoviště)   

Zastavěná plocha         2 617 m
2
 

(stávající stavby a ostatní nevyužité plochy) 

Válcovaná plocha       10 642 m
2
 

(prostor skládek, komunikace, místo recyklačního zařízení) 

Zeleň          9 091 m
2
 

Celková uvažovaná plocha záměru:   29 650 m
2 

Počet parkovacích stání     
 Stání pro osobní automobily     5 

 Stání pro TNA       2 

 Stání pro stavební stroje (nakladač, rypadlo)   1 

Celkový počet parkovacích stání:    8 

Roční kapacita výroby zařízení 
  VARIANTA A: kapacita výroby do 25 000 t/rok – podlimitní záměr 

VARIANTA B: kapacita výroby do 40 000 t/rok – předpokládaná varianta 

záměru 

VARIANTA C: kapacita výroby do 80 000 t/rok – maximální (nezbytná 

nákladná rekonstrukce příjezdové komunikace) 

 

Maximální omezení převozu materiálu v rámci záměru tam i zpět je ve 

variantě A - 55 000 t/rok, ve variantě B - 85 000 t/rok a ve variantě C se 

jedná o 160 000 t/rok. 

Důvodem realizace záměru je využití stávajícího areálu v současnosti bez využití, tak aby 

byl zastaven dlouhodobý záporný hospodářský výsledek provozovny (bývalé obalovny 

živičných směsí). Cílem RDCS je využití stavebních demoličních materiálů převážně 

pocházejících z hl. města Prahy pro opětovné zabudování do staveb a to nejen stavební 

skupinou ECS, ale i jinými externími firmami. Dalším důvodem je přísnější dohled nad 

kvalitou těchto výrobků a efektivnější využití dopravních prostředků jejich vytížením. Jako 

poslední, avšak neméně významným přínosem je ochrana životního prostředí a šetření 

neobnovitelných zdrojů. 

Ideální představa investora byla realizace záměru bez jakýchkoli souvisejících investic. 

Tuto představu však na základě jednání s dotčenými úřady a posouzení vlivů na životní 

prostředí nebude možné realizovat a to především z důvodu zaměření se na řešení 

odvedení povrchových a srážkových vod areálu. Dále záměr nebylo možné realizovat bez 

investic do protihlukového opatření, které je nezbytné realizovat u rodinného domu 

umístěného v průmyslové zóně v rozporu s územním plánem. 

Záměr si tedy vyžádá následující stavební úpravy a opatření z pohledu od vstupu do areálu 

směrem k zadní části: 
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1. Ve variantě C se kromě opatření uvedených v následujících bodech bude jednat 

ještě o rekonstrukci příjezdové komunikace (především změna povrchu 

z dlažebních kostek na asfaltový povrch). 

2. Ve variantě C se dále kromě všech opatření uvedených v ostatních bodech bude 

jednat ještě o napojení areálu na veřejný vodovodní řád pitné vody obce Kněževes. 

3. Protihlukový ochranný val. 

4. Osazení vpustí na zpevněné ploše kanalizačními filtry. 

5. Spádování plochy (terénní úpravy). 

6. Odvodnění související se spádováním a jeho zaústění do retenční nádrže. 

7. Oprava retenční nádrže a její přepažení (vytvoření přepadové části). 

Na základě vstupních dat pro rozptylovou studii byla dále navržena následující opatření ke 

snižování prašnosti:  

4. Mobilní drtící a třídící linka bude mít zabudované automatické skrápění, které se 

spouští zároveň se strojem. 

5. Automobily převážející drobnější frakce kameniva budou zaplachtována. 

6. Za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho) bude ke snižování prašnosti 

smluvně zajištěn mobilní kropicí vůz. 

Záměr naopak nevyvolá potřebu napojení na jiné než stávající dopravní a inženýrské sítě 

(v současnosti je přivedena el. energie, sdělovací vedení, plyn). Záměr dále neuvažuje 

s připojením na veřejný vodovodní řád a kanalizaci, přičemž přípojka pitné vody bude 

realizována v nejvyšší z uvedených variant, tedy ve variantě C (především z technických 

důvodů). Studna jako zdroj technologické vody je používána především pro účely vytápění 

administrativní budovy (včetně sociálního zařízení a šaten). Vlastní zkrápění materiálu 

bude řešeno vodou z požárních nádrží (původně využívány obalovnou), které jsou 

z hlediska možného rizika požáru na současné poměry uvažovaného záměru 

předimenzovány. Dalším možným řešením je využití zásobníků, které budou na místo 

přivezeny spolu s mobilními zařízeními pro drcení a třídění. 

Z pohledu územně plánovací dokumentace a plochy prověřených pozemků je realizace 

záměru plně v souladu s platným územním plánem.  

Vzhledem k odložené investici „Modernizace zařízení obalovny živičných směsí 

Středokluky,“ není možné z pohledu majitele ani investora jiné dočasné než navržené 

využití ploch areálu. 

V současnosti se na částečně oploceném areálu plánovaného RDCS nalézají tyto objekty: 

dílna, studna, váha, regulační stanice plynu, administrativní budova (vč. šaten a toalet), 

sklad, rozvodna, trafostanice, kotelna, skládky kameniva, ČOV, zdrž s regulovaným 

odtokem. Nadmořská výška pozemku se pohybuje okolo 349 m. n. m. Kromě zde 

uvedených objektů záměr neuvažuje s vybudováním prostorově výraznějších objektů, které 

by svým vzhledem, rozlohou či umístěním narušovali urbanistickou či architektonickou 

koncepci okolních obcí. 

Obslužná doprava uvnitř areálu bude převážně jednosměrná (proti směru hodinových 

ručiček) a především po stávajících komunikacích. Obousměrně je předpokládaný pohyb 

nakladače, který tak vždy využije nejkratší možné cesty pro případné zarovnání či přihrnutí 

materiálu jednotlivých skládek. Komunikace jsou navrženy v dostatečné šíři pro 

obousměrný provoz.  
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Přední část areálu bude sloužit pro expedici (váha, expedice), parkování, skladování 

(distribuce navozeného kameniva) a pro podporu obsluhy areálu (administrativní budova 

se sociálním zařízením a šatnami). Dále bude v přední části skladován vytříděný odpad, 

jako je plast, papír a bude zde prostor pro umístění kontejneru na komunální odpad (určený 

pro nerecyklovatelný materiál). Část uprostřed areálu je vyhrazena pro skladování 

hotových výrobků (především recyklovaných), která svým umístěním i vhodně izoluje a 

zbylá část je již plánována pro dočasné skladování materiálu ke zpracování. Zadní část 

areálu slouží k samotnému zpracování a zbylá část je také využita k dočasnému skladování 

materiálu před zpracováním. Funkční využití areálu je vhodně doplněno zelenou plochou 

po obvodu a celkově tak technické řešení tvoří moderní recyklační centrum, které je 

doplněno o distribuční část navozeného kameniva nevyráběných frakcí. 

Provozní doba recyklačního a distribučního centra bude v závislosti na sezónních vlivech a 

stavebních aktivitách. Předpokládaná provozní doba je 7:00 – 15:00. Obsluha RDCS je 

uvažována v počtu 3 pracovníků (expedice a váha, nakládka, administrativa a vedení). 

Povinná vyjádření v souladu se zákonem jsou přílohou tohoto oznámení, jedná se o kladná 

vyjádření a tvoří konkrétně Přílohu č. 7 (Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i 

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.), Přílohu č. 8 (Stanovisko 

stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace).     

G.III. Informace o vlivech na okolní prostředí 

Analýza vlivů sledovaných oblastí (ovzduší, voda, půda a geologický stav území, flóra a 

fauna, hluk, krajina a veřejné zdraví) vychází ze stávající situace a údajů o životním 

prostředí, které jsou stručně popsány v části C tohoto oznámení. 

Imisní limity pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií (NO2, částice PM10 a 

PM2.5) nejsou v předmětné lokalitě v současné době překračovány a nebudou překročeny 

ani v důsledku realizace záměru, a to ani v jedné z hodnocených variant A, B, C. Vlivy na 

kvalitu ovzduší a imisní příspěvek ke stávající situaci lze považovat za negativní, velikostí 

nízký, lokálního rozsahu. Významné negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické 

poměry nejsou předpokládány. 

Ovlivnění hydrogeologické charakteristiky povrchových vod je nulové. V případě plnění 

opatření, popsaných v kapitole D.IV.2, lze konstatovat, že v souvislosti s provozem záměru 

nebudou souviset negativní vlivy na jakost povrchových vod. Vzhledem k nevýznamnosti 

hornin v zájmovém území z hydrogeologického hlediska a očekávané hladině podzemní 

vody okolo 10 m pod terénem, lze souhrnně konstatovat, že stavbou, která má ryze 

povrchový charakter, nedojde k zásahu do terénu přesahující 1 m hloubky a tím ani 

k ohrožení vodonosného kolektoru, který je očekáván ve hloubce okolo 17 m. Záměrem 

nebude dotčeno PHO vodního zdroje a nepředstavuje významné riziko pro kvalitu 

podzemních vod v případě mimořádných stavů. Záměr nepředpokládá žádnou změnu 

hydrogeologického stavu oproti stávajícímu či jiné negativní ovlivnění tohoto stavu 

(změna úrovně podzemní vody) zájmového území blízkého ani okolí širšího. Vliv na 

kvalitu povrchových i podzemních vod hodnotíme jako nízké bez významných negativních 

vlivů. 

Znečištění půd či jiné negativní vlivy na půdy se za předpokladu standardních stavebních 

postupů při výstavbě a během provozu areálu nepředpokládají. Zábor zemědělské půdy 

není zapotřebí. Dále se nebude jednat o dotčení prvků ÚSES, tedy z hlediska významu 

vlivů, jako nulové. 
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Vliv na horninové prostředí lze označit za nulový. Záměr dále neohrozí či neznehodnotí 

žádný zdroj vyhrazených nerostů, jelikož se na území ani v blízkém okolí RDCS žádný 

nenachází. Jiné než v předchozích bodech uvedené hodnocené přírodní zdroje nebudou 

záměrem zasaženy a lze souhrnně konstatovat, že nehrozí poškození či ztráta geologických 

či paleontologických památek. 

Vliv záměru na rostlinstvo bude malý a to především z důvodu umístění záměru RDCS 

v areálu, který je již nyní z převážné části zbaven rostlinného krytu. Významný vliv na 

faunu lze vyloučit i s ohledem na dnes již velký zdroj hluku, který nezměnil poměry 

zájmového území a to z nedaleké rychlostní komunikace, přilehlé železniční trati či 

nedalekého průmyslového areálu společnosti Porr, a.s. Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES 

lze souhrnně označit za velmi nízké, lokálního rozsahu. Zvláště chráněná území nebudou 

ve smyslu §14 zákona záměrem ovlivněna. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

nemohou být záměrem ovlivněny. 

 

Z hlediska kulturního a historického se v blízkém okolí krajinného prostoru nenachází 

žádná pozitivní či historická dominanta ani s tímto místem nejsou spojeny žádné kulturní 

či historické události. Z těchto důvodů lze vyhodnotit ovlivnění negativními vlivy na 

kulturní aspekt jako nulové. Vlivy na krajinu a krajinný ráz jsou vyhodnoceny jako nízké, 

lokálního rozsahu. Vliv na významné krajinné prvky je nulový, bez dotčení jejich lokalit. 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky či tradice lze hodnotit jako nízký resp. nulový. 

Zahájením provozu RDCS nedojde k významnému navýšení nákladní dopravy oproti 

stávajícímu stavu a vlivy na zatížení dopravní infrastruktury lze hodnotit jako nízké, 

lokálního rozsahu. Významný negativní vliv na dopravní infrastrukturu není předpokládán 

ani v jedné z uvažovaných variant. Souhrnně lze hodnotit vlivy na obyvatelstvo a veřejné 

zdraví jako nízké lokálního rozsahu, přičemž relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo a 

veřejné zdraví nejsou očekávány, stejně jako narušení faktorů pohody či jiné ekonomické 

dopady.  

Všechny sledované oblasti posuzované z hlediska vlivu výstavby a provozu záměru budou 

mít na okolí přijatelně nízký vliv, přičemž záměr nepředstavuje pro své okolí zdroj 

negativního ovlivnění.  

Komplexně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný, pro dané území únosný ve všech 

třech variantách a to za předpokladu realizace příslušných, navržených opatření. 

Míru ovlivnění okolního prostředí lze označit za nízkou až střední bez zásadních 

negativních dopadů na jeho okolí, a proto lze záměr doporučit k realizaci.     
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1. Úvod 

 

Předkládaná akustická studie byla vypracována jako podklad k řešení problematiky hluku 
spojeného s provozem záměru Recyklační a distribuční centrum Středokluky (dále bude v textu 
používána zkratka RDCS). Jedná se o zřízení dočasné provozovny RDCS pro zpracování inertního 
odpadu (vyjma nebezpečného). Záměr se bude nacházet v prostorách stávající provozovny ECS 
(společnost EUROVIA CS, a.s.) a plánované modernizované obalovny asfaltových směsí, která je v 
současnosti mimo provoz. 

Dle požadavků zadavatele byly v hlukové studii posouzeny samostatnými výpočty 4 výpočtové 
varianty: 

� Nulová varianta = výhledový stav 2014 bez záměru RDCS 

� Projektová varianta A = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
25000t/rok 

� Projektová varianta B = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
40000t/rok 

� Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
80000t/rok 

Výpočtovým rok je 2014. 

 

2. Metodika 

Postup pro výpočet hluku z pozemní dopravy je od roku 1977 založen na výpočtu hodnot LAeq 
v referenční vzdálenosti od dopravní cesty a následném použití korekcí vztahujících se k poloze 
výpočtového místa. 

Používány jsou Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy vydané v roce 1991, které 
obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hodnot hluku z dopravy silniční, železniční, 
tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a odstavných plochách pro osobní dopravu. 
Na zmíněné výpočtové postupy navazuje samostatná příloha, v níž jsou uvedeny zásady a postupy 
při navrhování protihlukových ochranných opatření. 

Od roku 1996 jsou pak pro oblast výpočtu hluku ze silniční dopravy používány novelizované 
postupy. Poslední novela metodiky byla provedena v roce 2011 jako účelová publikace ŘSD, pod 
názvem Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2011. 

Pokud jde o hluk průmyslových zdrojů, řeší se jen úloha vyzařování průmyslového zdroje do 
venkovního prostředí. Výpočet hluku těchto zdrojů je založen na poklesu akustického tlaku se 
čtvercem vzdálenosti a je opět prováděn výpočtovým programem HLUK+ verze 10.10profi10. 
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3. Vstupní údaje 

3.1. Situace širších vztahů 

Umístění záměru: 

Kraj:   Středočeský 

Obec:   Tuchoměřice 

Katastrální území: Kněžívka (771350) 

Adresa:  Kněžívka 344, Kněževes, 252 68 Středokluky 

Řešený záměr RDCS se bude nacházet z velké části na pozemcích par. č. 384/6 a 384/11, k.ú. 
Kněžívka. Pozemky nemají žádný způsob ochrany, jsou majetkem ECS a jsou v územním plánu 
vedeny jako pozemky pro výrobu, sklady, výrobní služby a nadmístní obslužná sféra. 

Provozovna „Obalovna živičných směsí Středokluky“ je v současné době mimo provoz, přičemž 
demoliční práce pro připravovaný projekt „Modernizace zařízení obalovny živičných směsí 
Středokluky“ byly kromě skládek sypkých hmot, komunikací a nájezdové plochy do násypek, 
dokončeny. Jedná se tedy konkrétně o dokončené práce související s odstraněním nádrží na asfalt 
a technologickou linkou obalovny. 

 

S 

J 

Záměr 
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3.2. Vstupní údaje 

Popis záměru 

Jedná se o zřízení dočasné provozovny RDCS pro zpracování inertního odpadu (vyjma 
nebezpečného). Záměr se bude nacházet v prostorách stávající provozovny ECS a plánované 
modernizované obalovny asfaltových směsí, která je v současnosti mimo provoz. Z důvodu 
umístění RDCS v zadní části areálu (z pohledu vstupu do areálu) dojde v budoucnu k efektivnějšímu 
využití materiálů, finančních prostředků a pracovních sil v případě realizace projektu „Modernizace 
zařízení Obalovny živičných směsí Středokluky,“ V tomto nyní posuzovaném záměru se však 
nejedná o kumulaci s již v minulosti posuzovaným záměrem modernizace obalovny (více na 
internetových stránkách: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC560). V případě, že dojde k 
realizaci projektu Modernizace zařízení Obalovny živičných směsí Středokluky, bude EK CZ 
(EUROVIA Kamenolomy, a.s.) postupovat v souladu se zákonem a kumulace vlivů se záměrem 
RDCS bude předmětem opětovného posouzení. 

 

RDCS bude situováno v provozovně obalovny živičných směsí Středokluky, která je v současné 
době mimo provoz a rozkládá se na rovinných pozemcích o průměrné nadmořské výšce 
349 m n.m., oplocené ze všech stran kromě strany přilehlé železniční trati. Plocha pozemků je z 
velké části pokryta živičnou a betonovou zpevněnou plochou, která bude využita jako sklad 
hotových výrobků a odstavná plocha pro vozidla zaměstnanců, obslužných strojů a v případě 
potřeby krátkodobě i vozidla zákazníků. Další plocha, která tvoří z pohledu vstupu do areálu zadní 
část areálu je tvořena válcovanou živicí a štěrkem a železobetonové boxy jsou určeny ke 
skladování hotových výrobků, přičemž zbylý prostor je pro dočasné deponování materiálu 
určeného pro zpracování. Zbylá plocha je zatravněna či osázena zelení. 

 

Areál je napojen účelovou komunikací na komunikaci III. třídy č. 0072a od nádraží, dále pak do 
komunikace Na Staré silnici (III/2405). Provozovna se nachází na Praze-západ v okrajové části obce 
Kněževes. Areál navazuje na železniční trať s vlečkou. Stávající komunikace podél „Vlakové stanice 
Středokluky“ je na úseku od křižovatky s ulicí Na Staré silnici (III/2405) tvořena granitovými 
kostkami, které za nádražní budovou směrem k areálu ECS přechází v živičný povrch. 
 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: červen 2013. 

Předpokládaný termín uvedení do provozu: červenec 2013. 
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Základní kapacitní údaje:  
 
Plocha území  

Zpevněná plocha    7 300 m2 
(komunikace, manipulační prostor, parkoviště) 
Zastavěná plocha    2617 m2 
(stávající stavby a ostatní nevyužité plochy)  
Válcovaná plocha    10 642 m2 
(prostor skládek, komunikace, místo recyklačního zařízení) 
Zeleň      9 091 m2 
 
Celková uvažovaná plocha záměru  29 650 m2 

 
Počet parkovacích stání 

Stání pro osobní automobily     5 
Stání pro NA(NS)     2 
Stání pro stavební stroje (nakladač, rypadlo) 1 

 
Roční kapacita zařízení 

VARIANTA 0: areál nadále mimo provoz do doby realizace modernizace obalovny 
VARIANTA A: kapacita výroby do 25 000 t/rok – podlimitní záměr 
VARIANTA B: kapacita výroby do 40 000 t/rok 
VARIANTA C: kapacita výroby do 80 000 t/rok 

 
Roční časový fond zařízení (výpočtový rok 2014):  

pracovních dní v roce 2014    252 dnů 
ztráty sezónností aj. úpravou výroby   62 dnů 
celkem výrobních dnů čistých v roce   180 dnů 

 
 
VARIANTA A: 

Průměrná denní výrobní doba: 1 hod/den 
(uvažován vliv nepravidelností výroby, vliv sezónnosti, při nepříznivých klimatických podmínkách, 
opravy apod.) 
 
Roční časový výrobní fond zařízení: 
180 dnů ročně x 1 hodina denně = 180 hod ročně 
Průměrný výkon recyklační linky: 140 t/hod 
Uvažovaný maximální výkon recyklační linky: 150 t/hod  
Roční výrobní výkon RDCS: 140 t/hod x 180 hod = do max 25 000 t/rok 
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VARIANTA B: 

Průměrná denní výrobní doba: 2 hod/den 
(uvažován vliv nepravidelností výroby, vliv sezónnosti, při nepříznivých klimatických podmínkách, 
opravy apod.) 
 
Roční časový výrobní fond zařízení: 
180 dnů ročně x 2 hodiny denně = 360 hod ročně 
Průměrný výkon recyklační linky: 111 t/hod 
Uvažovaný maximální výkon recyklační linky: 150 t/hod 
Roční výrobní výkon RDCS: 111 t/hod x 360 hod = do max 40 000 t/rok 
 

 

VARIANTA C: 

Průměrná denní výrobní doba: 4 hod/den 
(uvažován vliv nepravidelností výroby, vliv sezónnosti, při nepříznivých klimatických podmínkách, 
opravy apod.) 
 
Roční časový výrobní fond zařízení: 
180 dnů ročně x 4 hodiny denně = 720 hod ročně 
Průměrný výkon recyklační linky: 111 t/hod 
Uvažovaný maximální výkon recyklační linky: 150 t/hod 
Roční výrobní výkon RDCS: 111 t/hod x 720 hod = do max 80 000 t/rok 
 

 

Práce budou prováděny v jednosměnném (osmihodinovém) provozu s případnými prodlouženými 
směnami v době nutnosti zajistit větší denní výrobní výkon provozovny v době přítomnosti 
mobilního drtícího a třídícího zařízení. 
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Stavba 

Stavba bude realizována ve stávajícím částečně oploceném areálu, desítky let využívaném pro 
výrobu obalovaných živičných směsí. Z areálu byla odstraněna technologie obalovny, kdy se 
jednalo o zařízení firmy Teltomat a související nádrže na asfalt. 
Do přípravných prací budou již zahrnuta opatření pro zamezení znečištění vod, tedy osazení 
kanalizačních vpustí v dráze dopravních prostředků. Dále bude pro přesné určení odvozu a návozu 
sypkých materiálů, detailní evidenci ostatních inertních odpadů a stavebních materiálů 
zprovozněna váha na vstupu do areálu, přičemž bude provedena i její kalibrace. 
Přípravnými pracemi bude také citlivě upraven stávající zeleň areálu (především náletové dřeviny, 
které se zde vyskytují), bude se jednat hlavně o východní oplocenou část areálu, kde bude nutno 
dbát na bezpečnost v souvislosti s vedením VN. 
Dále budou již v přípravné fázi jasně vyznačeny parkovací stání na již stávajících zpevněných 
plochách v přední části areálu v počtu 5 pro osobní automobily, z čehož jedno bude vyhrazeno pro 
vozidla zdravotně postižených osob. 
 
SO 101 – Terénní úpravy 1 (komunikace, deponie)  
Nedílnou součástí realizace výstavby RDCS jsou terénní úpravy, které se rozkládají od počátku boxů 
skládek kameniva až po retenční nádrž v zadní části areálu. Bude se jednat o spádování terénu, tak 
aby přebytečná voda, kterou neabsorbuje skladovaný materiál a válcovaná plocha, plynule stékala 
do odvodňovacího žlabu a do retenční nádrže s přepadem. Plocha bude rozdělena do několika 
částí a spádována ve sklonu 1%. Jedná se především o mezideponie, které budou využity pro 
dočasné skladování materiálu ke zpracování, prostor určený pro dočasné umístění recyklační linky 
a komunikace zabezpečující provoz. 
 
SO 102 – Skládky kameniva  
V areálu obalovny budou umístěny skládky volného přírodního drceného kameniva a drceného 
asfaltového, betonového a směsného recyklátu. 
V případě přírodního drceného kameniva umístěného na ploše bývalé technologie obalovny se 
bude jednat o vyznačení ploch nezávadnou bílou barvou. V případě potřeby budou jednotlivé 
frakce odděleny samostatně stojícími betonovými prefabrikáty, se kterými se na počátku uvedení 
distribuční části do provozu nepočítá (Skládka č. 11-15). 
Recyklovaný materiál bude deponován v boxech pro jednotlivé tříděné druhy frakcí. Ty jsou 
odděleny pomocí prefabrikovaných dělících stěn. Tyto podélně umístěné stávající boxy budou 
uprostřed předěleny příčnou stěnou stejné výšky jako stávající stěny a tlošťky 0,3 m (bude se 
jednat celkem o tři dělící příčky). Bude-li výroba omezena na méně materiálů než sedm druhů, 
může dojít k vynechání záměru umístění příčných stěn a využití stávajícího stavu a přehodnocení 
dále uvedené tabulky. Směsný stavební recyklát bude deponován samostatně, volně ložený a bez 
ohraničujících prvků skládky. 
 
SO 103 – Odvodňovací žlab  
Navrhovaný odvodňovací sklon je 0,5 %. Žlab bude tvořen betonovou přírodní tvarovkou 
(155x295,5x665 mm). Celková délka žlabu bude přibližně 130 m. Pevné částice, které se dostanou 
do srážkové odpadní vody budou usazeny v retenční nádrži.  
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SO 104 – Terénní úpravy 2 (ochranný val)  
Ochranný val, který bude situován po levé straně od vjezdu do areálu. Ochranný val bude výšky 
4,5 m a bude tvořen zeminou. Navrhovaný sklon stěn ochranného valu ku terénu je 1:1,5. 
Půdorysná plocha valu je 343 m2. Ochranný val se bude nacházet na pozemcích 452/4 a z části na 
384/11, které jsou ve vlastnictví ECS. 
 
SO 201 – Retenční nádrž  
Stávající retenční nádrž je železobetonová jímka a má tři na sebe kolmé stěny a čtvrtá stěna je 2 x 
pod úhlem 45° lomená. Tři obvodové stěny jsou kónicky svažované k obdélníkovému dnu, čtvrtá 
stěna u výtoku je svislá. Rozměr jímky v horní části je cca 15,2 x 21 m hloubka cca 3,50 m. Jímka je 
lemována trubkovým zábradlím. 
 
 
Technologie provozu vlastního zpracování 
1. Veškerý příjem materiálů na mezideponie je přes vstupní pojezdovou váhu s počítačovým 
propojením a její evidenci přijatého množství dle vážních lístků, v případě předem neznámého 
zdroje odpadu je sepsáno ZPO. Je vedena evidence pro druhotné stavební materiály – odpady, 
které jsou předávány ke zpracování jinými subjekty než EK CZ. Při příjmu na váze je pracovníkem 
váhy prováděna 1. vizuální kontrola nákladu a kontrola dodacího listu (vše v souladu s § 21 – 22 
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb). Pokud materiál neodpovídá deklarovanému druhu a původu 
(asfaltové kry, beton, stavební suť, ze kterého staveniště apod.), není přijat a vozidlo i náklad je 
vráceno. Pokud odpovídá požadovanému druhu, určí obsluha místo vykládky. Všechny přijímané 
odpady jsou ukládány odděleně a označeny katalogovým číslem a názvem odpadu.  
 
2. Při složení nákladu je prováděna 2. vizuální kontrola a v případě pochybností dochází k rozhrnutí 
materiálu nakladačem. Pokud je shledán cizorodý materiál v nepatrném množství (do 5% včetně), 
je vytříděn jako odpad a je s ním nakládáno dle Rozhodnutí ředitele společnosti EK CZ. V případě, 
že je množství cizorodého materiálu větší než nepatrné (nad 5 %), je řidič nakladače povinen 
vozidlo znovu naložit. Při podezření na obsah dehtu v dovezeném odpadu (např. jedná-li se o 
odpad ze střeních asfaltových krytin apod.), provede obsluha recyklační provozovny orientační 
zkoušku bílou barvou obsahující organické rozpouštědlo a v případě pozitivního nálezu není odpad 
přijat. Ocelové výztuže jsou při drcení separovány magnetickým separátorem a dále jako kovový 
šrot rovněž manipulovány dle Směrnice o odpadech EK CZ.  
 
3. Vytříděný stavební materiál je skladován dle frakcí a možného zabudování na stavbách. Převzaté 
odpady procházejí nejprve primárním tříděním, při kterém jsou zbaveny nežádoucích příměsí 
(dřevo, plasty, železo apod.). Jejich velikost je v případě potřeby upravena pomocí bouracího 
kladiva na velikost vhodnou pro drtič. Poté jsou nakladačem ukládány na oddělené zemní skládky a 
jsou připraveny na konečnou fázi úpravy, drcení a třídění. Kontroluje se, zda nedošlo k 
sekundárnímu znečištění suroviny.  
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4. Úprava suroviny je prováděna podle stanoveného „Technologického předpisu příslušné mobilní 
drticí linky“, přičemž každé z mobilních drtících zařízení má zpracovaný vlastní Provozní řád. K 
úpravě suroviny se přistoupí po naskladnění dostatečného množství k recyklaci, tak aby byl příjezd 
celé mobilní recyklační linky ekonomický včetně jeho následného provozu, kdy by mohlo dojít k 
neúplnému využití práce zařízení (podle druhu a typu materiálu se jedná o odhadované množství 5 
– 10 tis. tun). Připravená surovina o maximálních rozměrech 950 x 550 mm je navážena čelním 
nakladačem nebo rypadlem do ocelové příjmové násypky mobilního drtiče, prochází přes vibrační 
podavač a vibrační odhliňovač do odrazového (případně čelisťového) drtiče. Výstup materiálu z 
drtiče je pomocí dopravního pásu dopraven do vibračního třídiče. Zde je provedeno finální 
vytřídění příslušných frakcí na meziskládce. Jednotlivé vytříděné frakce jsou odváženy nakladačem 
a ukládány odděleně na zemní skládky.  
 
5. Expedice materiálů je vážena a dokladována vážními lístky. Příjem a expedice zpracovávaného 
materiálu je vedena dle vážních lístků, na základě kterých je vedena evidence na PC v rámci 
evidence odpadů u EK CZ, a to jak za RDCS, tak sumárně za EK CZ.  
 
6. Jakost zpracovaných recyklovaných drtí odpovídá podmínkám, které umožňují jejich zabudování 
do staveb, tj. zpravidla dle TKP investorů, a to jak po stránce kvality, frakce, tak i z ekologických 
hledisek.  
 
7. Kromě účetních a prvotních dokladů EK CZ pak vedení recyklačního střediska měsíčně předává 
evidenci o odpadech, která je souborně vedena dle Směrnice o odpadech EK CZ.  
 
8. Za dodržování technologie, pravidel obsluhy a evidenci odpovídá vedoucí recyklačního střediska.  
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Okolní zástavba 

Záměr je situován na pozemcích určených pro výrobu, sklady, výrobní služby a nadmístní 
obslužnou sféru. Okolní pozemky jsou v současné době využívány zemědělsky (orná půda), 
severozápadní část je potom ohraničena drážními pozemky. Zcela ojedinělá výjimka se nachází 
v těsném sousedství areálu plánovaného záměru RDCS, resp. u brány areálu. Jedná se obytný dům 
č.p. 226, Tuchoměřice (dle údajů  Českého úřadu zeměměřického a katastrálního). Tento dům 
býval dříve drážním domem. Vzhledem k umístění v zájmové lokalitě a historii okolních areálů je 
označení obytným domem zcela ojedinělým a nezvyklým jevem. Nicméně, je tato stavba z pohledu 
ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem obytným domem. Dům bude proti hluku z provozu 
RDCS chráněn ochranným valem na jižní hranici pozemku záměru RDCS (viz. SO 104 – Terénní 
úpravy 2 (ochranný val)). 

Další nejbližší obytné domy se nachází jihozápadně až jižně ve vzdálenosti 560 m a více. Jedná se o 
rodinné domy v Kněževsi, které se nachází podél komunikace III/0072a spojující hodnocený záměr 
hlavní komunikaci III/2405 (ulice Na Staré silnici). 

Další domy se nachází podél příjezdových tras k záměru, tj. podél III/2405 (směr R7 přes Kněževes, 
a směr na Středokluky) a III/0073 (směr Tuchoměřice). 

V okolí záměru se také nachází několik dalších průmyslových provozů, jako např. společnost 
PERSA, a.s. (kovovýroba), Porr a.s. (v areálu je betonárna, obalovna a recyklace stavebních hmot). 
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Situace provozovny – umístění jednotlivých SO 
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Schéma provozovny 
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3.3. Stacionární zdroje hluku 

Jako stacionární zdroje hluku se uplatní drtič LOKOTRACK LT100 + třídič, bagr VOLVO a čelní kolový 
nakladač Caterpillar. Dále se jedná také o liniové zdroje areálových komunikací, včetně účelové 
komunikace začínající za poslední nádražní budovou. Tzn., že cesta od nádraží s živičným 
povrchem je pouze účelovou komunikací. 

Žádný ze stacionárních zdrojů, souvisejících s provozem hodnoceného záměru, není zdrojem hluku 
s tónovým charakterem. Provoz nebude realizován v noční době. 

 

Stacionární zdroje 

Číslo 
zdroje 

Popis zdroje 
Hladina akustického 
výkonu LWA v dB(A) 

[dB] 

Provoz den/noc 
Výška zdroje 

nad zemí 
[m] 

P1 drtič LOKOTRACK LT100 + třídič 110,0 den (8hodin) 2,5 

P2 bagr VOLVO 106,0 den (8 hodin) 2,0 

P3 čelní kolový nakladač CATERPILLAR 106,0 den (8 hodin) 2,0 

- 
účelové komunikace v areálu a účelová příjezdová 
komunikace 

4 OA / 40 NA / 44 NS den (8 hodin) - 

 
 
Číslování zdrojů hluku v programu HLUK+ je uvedeno na následujícím obrázku. 
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Do stacionárních zdrojů hluku se také počítají liniové zdroje areálových komunikací a účelové 
komunikace. 
 
Tabulka pohybů vozidel – Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se záměrem (nejhorší 
varianta) 

úsek 
Denní doba (za 8h) 

OA NA NS 

Účelové 
komunikace 

4 40 44* 

 
Výpočet hluku ze stacionárních zdrojů hluku byl proveden pro nejhlučnější možnou variantu, tj. 
Projektová varianta C za předpokladu provozu všech hlavních zdrojů (drtič-třídič, bagr, nakladač) 
po celou hodnotící dobu, tj. 8 hodin po sobě jdoucích nejhorších v denní době. Stejně tak i pohyby 
všech vozidel jsou koncentrovány do hodnotícího doby 8 po sobě jdoucích nejhorších hodin 
v denní době. 
 
V noční době nebude záměr provozován. 
 
 
Výpočtová rychlost vozidel byla zvolena 30 km/h. Vnitřní komunikace jsou tvořeny z části běžným 
živičným povrchem F3 = 1,0 (příjezdová účelová komunikace) a z části zpevněným povrchem horší 
kvality kde F3 = 2,0 (areálové komunikace). 

 

Terén byl globálně nastaven jako pohltivý, v místě záměru byl nastaven lokální terén odrazivý. 
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3.4. Liniové zdroje hluku 

Liniové zdroje jsou automobilové komunikace v řešeném území. Akustické charakteristiky liniových 
zdrojů jsou dány skladbou dopravního proudu, intenzitami dopravy a charakteristikami 
jednotlivých komunikací (rychlost vozidel, sklon, povrch). 
 
Areál je napojen účelovou komunikací na komunikaci III. třídy č. 0072a od nádraží, dále pak do 
komunikace Na Staré silnici (III/2405). Provozovna se nachází na Praze-západ v okrajové části obce 
Kněževes. Areál navazuje na železniční trať s vlečkou. Stávající komunikace podél „Vlakové stanice 
Středokluky“ je na úseku od křižovatky s ulicí Na Staré silnici (III/2405) tvořena granitovými 
kostkami, které za nádražní budovou směrem k areálu ECS přechází v živičný povrch. 
 
 
 
V hlukové studii byly posouzeny samostatnými výpočty 4 varianty záměru: 

� Nulová varianta = výhledový stav 2014 bez záměru 

� Projektová varianta A = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
25000t/rok 

� Projektová varianta B = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
40000t/rok 

� Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
80000t/rok 

 
Doprava z a do RDCS bude trasována po stávajících přístupových komunikacích a to v nezměněné 
intenzitě, jako tomu bylo před zahájením demoličních prací souvisejících s „Modernizací zařízení 
obalovny živičných směsí“ v případě Projektové varianty C nebo nižší, jak je tomu v Projektových 
variantách A a B. Sypké směsi budou naváženy běžnými nákladními automobily o nosnosti 12 - 17 t 
nebo soupravami o nosnosti 26 – 28 t. Automobily převážející drobnější frakce kameniva budou 
upozorněni na povinnost oplachtování. 
 
Pro zabezpečení navážení surovin a rozvozu hotových výrobků jsou v následujících variantách 
uvažovány ze 2/3 celkového množství nákladními soupravami á 27 tun (dále jen „NS“), dovoz i 
odvoz 1/3 z celého množství pak nákladní automobily á 15 tun (dále jen „NA“). Četnost vozidel 
vychází ze sezónní práce, která bude utlumena v měsících leden, únor a prosinec. Průměrný provoz 
je tedy 9 měsíců v roce, 20 dní za měsíc (celkem 180 dní). 
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Projektová varianta A – výroba do 25000 t/rok 
Dovoz materiálu     6 NA + 8 NS /den 
Odvoz hotových výrobků    6 NA + 8 NS /den 
Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí za den v maximální možné míře: 
průměrně 12 NA + 16 NS průjezdů 
Zaměstnanci a ostatní    4 osobní vozy/den 
 
Projektová varianta B – výroba do 40000 t/rok 
Dovoz materiálu     10 NA + 12 NS /den 
Odvoz hotových výrobků    10 NA + 12 NS /den 
Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí za den v maximální možné míře: 
průměrně 20 NA + 24 NS průjezdů 
Zaměstnanci a ostatní    4 osobní vozy/den 
 
Projektová varianta C – výroba do 80000 t/rok 
Dovoz materiálu     20 NA + 22 NS /den 
Odvoz hotových výrobků    20 NA + 22 NS /den 
Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí za den v maximální možné míře: 
průměrně 40 NA + 44 NS průjezdů  
Zaměstnanci a ostatní    4 osobní vozy/den 
 
Situace silniční sítě je demonstrována na výjezdu obslužné dopravy z místa záměru na následujícím 
obrázku. Záměr předpokládá dělení směru obslužné dopravy na tři části, přičemž 100 % dopravy 
bude vedena po komunikaci III/0072a a následně bude 80% z celkové dopravy směřovat po silnici 
III/2405 přes Kněževes na rychlostní komunikaci R7. Dále bude 10% z celkové dopravy směřovat po 
silnici III/0073 (Dobrovíz) a 10% po III/2405 směr Středokluky. 
 
Uvedené intenzity vozidel jsou průměrné. V některý den se může stát že budou intenzity vyšší, 
nebo nižší. Rozdíly v předpokládaných intenzitách by však měly být v řádu jednotek vozidel. 
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Do akustické studie byly použity výstupy ŘSD z celorepublikového sčítání dopravy v roce 2010. Dle 
rozdělení úseků ŘSD se jedná o číslo úseku 1-0768 

ŘSD – výsledky sčítání dopravy 2010, sč.úsek: 1-0768 

Sčítání dopravy 2010 (s č.úsek: 1-0768) – R7 (hr. Prahy - hr.okr.Pha-záp.a K ladno) 

Roční průměr denních intenzit dopravy  

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpo čty  OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, denní doba (06-22) voz/den 25183 3130 1393 29706 

Roční průměr intenzit, noční doba (22-06) voz/noc 1610 365 252 1897 

 
 
Dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání (EDIP 2012) jsou použity koeficienty 
pro navýšení z roku 2010 na rok 2014: 
 
2014  komunikace R třídy  OA  1,10 
      NA, NS  1,04 
 
 
Nulová varianta = výhledový stav 2014 

Přepočítané průměrné roční intenzity provozu pro rok 2014, sč.úsek: 1-0768 

Intenzity dopravy 2014 (s č.úsek: 5-5560) – R7 (hr. Prahy - hr.okr.Pha-záp.a K ladno) 

Roční průměr denních intenzit dopravy  

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpo čty  OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, denní doba (06-22) voz/den 27701 3255 1449 32405 

Roční průměr intenzit, noční doba (22-06) voz/noc 1771 380 275 2426 

 
Intenzita provozu na R7 byla doplněna zejména pro vytvoření reálnějšího akustického tlaku pozadí 
ve sledované lokalitě. 
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Pro účely hlukové studie byl ve dnech 19.3 a 21.3. 2013 (úterý a čtvrtek) proveden dopravní 
průzkum v plném rozsahu denní doby. Dopravně inženýrský průzkum byl provede na komunikacích 
III/2405 (JV část, Kněževes centrum), III/2405 (SZ část, Středokluky) a dále také na III/0073 
(Dobrovíz). 
 

 
 
 
Intenzity dopravy zjištěné při dopravním průzkumu – stav 2013 (bez záměru) 
 

III/2405 centrum Kn ěževes 

intenzity dopravy v denní dob ě z období 21.3.2013  

 
OA NA NS Celkem 

intenzity, denní doba (06-22) voz/den 2612 220 117 2949 

 

III/2405 Středokluky 

intenzity dopravy v denní dob ě z období 19.3.2013  

 
OA NA NS Celkem 

průměr intenzit, denní doba (06-22) voz/den 1081 123 60 1264 

 

III/0073 Dobrovíz 

intenzity dopravy v denní dob ě z období 19.3.2013  

 
OA NA NS Celkem 

průměr intenzit, denní doba (06-22) voz/den 1296 109 57 1435 

III/2405 centrum Kněževes 

III/2405 Středokluky 

III/0073 Dobrovíz 
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Dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání (EDIP 2012) jsou použity koeficienty 
pro navýšení z roku 2013 na rok 2014: 
 
2014  komunikace III. třídy  OA  1,019 
      NA, NS  1,010 
 
 
Nulová varianta = výhledový stav 2014 bez záměru 
 

III/2405 centrum Kn ěževes 

intenzity dopravy v denní dob ě z období 21.3.2013  

 
OA NA NS Celkem 

intenzity, denní doba (06-22) voz/den 2662 222 118 3002 

 

III/2405 Středokluky 

intenzity dopravy v denní dob ě z období 19.3.2013  

 
OA NA NS Celkem 

průměr intenzit, denní doba (06-22) voz/den 1102 124 61 1287 

 

III/0073 Dobrovíz 

intenzity dopravy v denní dob ě z období 19.3.2013  

 
OA NA NS Celkem 

průměr intenzit, denní doba (06-22) voz/den 1321 110 58 1489 

 
 
Intenzity dopravy na III/0072a (ulice U Nádraží) byly zjištěny průzkumem během 3 pracovních dnů 
(18.3, 20.3 a 22.3.) a dále také z údajů společnosti PERSA a.s. 
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Rozdělení silniční sítě na jednotlivé úseky 
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Jednotlivé dopravní úseky a jejich intenzity pro různé varianty 
 
Akustický model byl rozdělen na jednotlivé dopravní úseky, ve kterých byla vyčíslen jak průměrný 
příspěvek dopravy vlivem provozu záměru RDCS, tak celková předpokládaná průměrná doprava 
pro všechny varianty. 
 
Dopravní úseky: 
0072a_1  od brány záměru k budově ČD (nádraží Středokluky) – účelová komunikace 
0072a_2 od budovy nádraží ČD (Středokluky) k bráně společnosti PERSA (na druhé 

straně stavebniny) 
0072a_3  od brány společnosti PERSA na křižovatku s hlavní komunikací 2405 
2405_R7 JV část trasy od křižovatky 2405 a 0072a směrem k R7 (tzn. přes Kněževes po 

hlavní R7) 
2405_přejezd na hlavní komunikaci 2405 mezi křižovatkami s 0072a a 0073 (úsek přes 

přejezd) 
0073   komunikace 0073 (Dobrovíz) od křižovatky s 2405 
2405_Středokluky SZ část komunikace 2405 (na Středokluky) od křižovatky s 0073 
 
 
Nulová varianta rok 2014 bez záměru RDCS, denní doba 6-22hodin 

Varianta 0 rok 2014 bez záměru, denní doba 6-22 

úsek 
osobní 

automobily 
nákladní 

automobily 
nákladní 
soupravy 

0072a_1 0 0 0 

0072a_2 10 0 10 

0072a_3 70 4 16 

2405_R7 2662 222 118 

2405_přejezd 2662 222 118 

0073 1321 110 58 

2405_Středokluky 1102 124 61 

 
Projektová varianta A – výroba do 25000 t/rok 

Projektová varianta A rok 2014 se záměrem, denní doba 6-22 

úsek 
osobní 

automobily 
nákladní 

automobily 
nákladní 
soupravy 

0072a_1 4 (4) 12 (12) 16 (16) 

0072a_2 14 (4) 12 (12) 26 (16) 

0072a_3 74 (4) 16 (12) 32 (16) 

2405_R7 2664 (2) 232 (10) 130 (12) 

2405_přejezd 2664 (2) 224 (2) 122 (4) 

0073 1322 (1) 111 (1) 60 (2) 

2405_Středokluky 1103 (1) 125 (1) 63 (2) 

(v závorce uveden příspěvek záměru RDCS k celkové intenzitě dopravy) 
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Projektová varianta B – výroba do 40000 t/rok 

Projektová varianta B rok 2014 se záměrem, denní doba 6-22 

úsek 
osobní 

automobily 
nákladní 

automobily 
nákladní 
soupravy 

0072a_1 4 (4) 20 (20) 24 (24) 

0072a_2 14 (4) 20 (20) 34 (24) 

0072a_3 74 (4) 24 (20) 40 (24) 

2405_R7 2664 (2) 238 (16) 137 (19) 

2405_přejezd 2664 (2) 226 (4) 123 (5) 

0073 1322 (1) 112 (2) 61 (3) 

2405_Středokluky 1103 (1) 126 (2) 63 (2) 

(v závorce uveden příspěvek záměru RDCS k celkové intenzitě dopravy) 
 
 
Projektová varianta C – výroba do 80000 t/rok 

Projektová varianta C rok 2014 se záměrem, denní doba 6-22 

úsek 
osobní 

automobily 
nákladní 

automobily 
nákladní 
soupravy 

0072a_1 4 (4) 40 (40) 44 (44) 

0072a_2 14 (4) 40 (40) 54 (44) 

0072a_3 74 (4) 44 (40) 60 (44) 

2405_R7 2664 (2) 254 (32) 153 (35) 

2405_přejezd 2664 (2) 230 (8) 127 (9) 

0073 1322 (1) 114 (4) 63 (5) 

2405_Středokluky 1103 (1) 128 (4) 65 (4) 

(v závorce uveden příspěvek záměru RDCS k celkové intenzitě dopravy) 
 
 
Většina úseků silnic se nachází v intravilánu a jedná se o komunikace III. třídy. Dle Metodiky 2011 
byla zvolena výpočtová rychlost osobních vozidel 45 km/h a pro nákladní automobily a nákladní 
soupravy rychlost 40 km/h. V etravilánu byla zvolena rychlost 85 km/h pro osobní automobily a 75 
km/h pro nákladní automobily a nákladní soupravy. 

Komunikace jsou obvykle tvořeny běžným živičným povrchem, tzn. F3 = 1,0. 

Stávající komunikace podél „Vlakové stanice Středokluky“ je na úseku od křižovatky s ulicí Na Staré 
silnici (III/2405) tvořena drobnějšími granitovými kostkami (F3 = 2,0), které za nádražní budovou 
směrem k areálu ECS přechází v živičný povrch (F3 = 1,0). Rychlost vozidel na úsecích III/0072a je 
do 30 km/h. 

Terén byl globálně nastaven jako pohltivý. 
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MM 1 

MM 2 

3.5. Měření akustického tlaku pozadí v denní době 

V rámci přípravy projektu bylo provedeno orientační měření akustického tlaku pozadí v zájmové 
lokalitě. Měření akustického tlaku pozadí bylo provedeno v blízkosti dvou nejbližších rodinných 
domů, viz. mapka. 

 
Použité přístroje: 
hand-held analyzer B&K2270, v.č. 27465861, provozní kategorie třídy 1, 
Platnost ověření do 30.3.2013 dle ověřovacího listu číslo 8012-OL-10123-11, ČMI Praha 
 
měřící mikrofon B&K 4189, v.č. 2733476 
Platnost ověření do 30.3.2013 dle ověřovacího listu číslo 8012-OL-10124-11, ČMI Praha 
 
Kryt proti větru byl použit. Mikrofon s předzesilovačem ZC-0032 byl k analyzátoru připojen přímo. 
 
akustický kalibrátor B&K 4231, v.č. 2730516 
Datum kalibrace 28.3.2011, kalibrační list číslo 8012-KL-10126-11, ČMI Praha, platnost 2 roky 
 
digitální barometr Greisinger GPB 2300, v.č. BAR 253/GTE/016, 
Datum kalibrace 20.3.2012 dle kalibračního listu číslo 607/2012, Synthesia, a.s., platnost 2 roky 
 
Vlhkoměr/Teploměr/Anemometr TESTO T435-1 0560.4351 v. č. 02093707/105 s multifunkční 
sondou °C/%RH/ m/s 0635.1535, v.č.10222898/105, 
Datum kalibrace 16.5.2011 dle kalibračního listu číslo 08311/11, Testo, s.r.o., platnost 2 roky 

S 

J 
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Měřicí místo 1 (MM1) – 20 metrů JV od rodinného domu čp. 226, Tuchoměřice. MM1 byl na 
hranici pozemku náležící k rodinnému domu, u okraje příjezdové cesty (účelová komunikace 
k bráně ECS). Výška mikrofonu nad terénem byla 3,5 metru. Osa mikrofonu byla směrována svisle 
vzhůru. 
 
Na Měřicím místě 1 se projevoval hluk z provozu na komunikací R7 (jako souvislý hluk) a letecký 
provoz na letišti Václava Havla (jednotlivé události). Hlavním zdrojem hluku pozadí ve sledované 
lokalitě byl provoz recyklace (drtič) v areálu nedaleké společnosti PORR a.s. Dalším zdrojem hluku 
ze stejného areálu byl provoz betonárny. Pro lepší objektivitu měření hluku bylo provedeno 
průřezové měření během dvou dnů, a to 20.3.2013 a 22.3.2013. Dne 22.3.2013 nebyla v provozu 
recyklace (drtič) v areálu PORR a.s. 
 
Hluk z leteckého provozu byl z měření vylučován! Další nesouvisející zvuky byly také z měření 
vylučovány (hlasy lidí, zvířat, hluk z projíždějících vozidel) 
 
Měřicí místo 1 (MM1) – 20 metrů JV od rodinného domu čp. 226, Tuchoměřice. MM1 byl na 
hranici pozemku náležící k rodinnému domu, u okraje příjezdové cesty (účelová komunikace 
k bráně ECS). Výška mikrofonu nad terénem byla 3,5 metru. Osa mikrofonu byla směrována svisle 
vzhůru. 
20.3. 2013; 09:50 – 10:36      LAeq,T = 61,1 130320001 
22.3.2013; 07:54 – 08:40      LAeq,T = 48,1 130322001 
 
Výsledná hladina akustického tlaku pozadí (denní doba)  LAeq,8h = 58,7 dB 
 
Měřením byl prokázán tónový charakter hluku, a to na frekvenci f = 40 Hz, kde Lteq,T = 66,5 dB. 

Korekce dle ČSN ISO 1996-2 na umístění mikrofonu nebyla uplatněna a je 0 dB. 
 
 

Datum a čas měření 
Teplota 
vzduchu 

[oC] 

Atmosférický 
tlak 

[hPa] 

Relativní 
vlhkost 

vzduchu φ 
[%] 

Proudění 
vzduchu 

[m/s] 

Oblačnost, 
srážky 

20.3. 2013 10:00 4 962 72 ˂2,5 jasno 

22.3. 2013 08:00 -3 976 86 ˂3,0 oblačno 
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Měřicí místo 2 (MM2) – 4,5 metru SZ od rodinného domu čp. 97, ulice U Nádraží, Středokluky. 
MM2 byl u okraje komunikace III/0072a (ulice U Nádraží) vedoucí podél rodinného domu. Výška 
mikrofonu nad terénem byla 3,5 metru. Osa mikrofonu byla směrována svisle vzhůru. 
 
Na Měřicím místě 1 se mírně projevoval hluk z provozu na komunikací III/2405, letecký provoz na 
letišti Václava Havla (jednotlivé události) a případný provoz na seřadišti železničního nádraží ČD. 
Dalšími zdroji hluku ve sledované lokalitě byl provoz v areálu nedaleké společnosti PORR a.s. Pro 
lepší objektivitu měření hluku bylo provedeno průřezové měření během dvou dnů, a to 20.3.2013 
a 22.3.2013. 
 
Hluk z leteckého provozu byl z měření vylučován! Další nesouvisející zvuky byly také z měření 
vylučovány (hlasy lidí, zvířat, hluk z projíždějících vozidel na III/2405 a III/0072a). 
 
Měřicí místo 2 (MM2) – 4,5 metru SZ od rodinného domu čp. 97, ulice U Nádraží, Středokluky. 
MM2 byl u okraje komunikace III/0072a (ulice U Nádraží) vedoucí podél rodinného domu. Výška 
mikrofonu nad terénem byla 3,5 metru. Osa mikrofonu byla směrována svisle vzhůru. 
20.3. 2013; 10:43 – 11:33      LAeq,T = 48,2 130320002 
22.3.2013; 08:52 – 09:24      LAeq,T = 52,9 130322002 
 
Výsledná hladina akustického tlaku pozadí (denní doba)  LAeq,8h = 50,5 dB 
 
Měřením nebyl prokázán tónový charakter hluku. 

Korekce dle ČSN ISO 1996-2 na umístění mikrofonu nebyla uplatněna a je 0 dB. 
 
 

Datum a čas měření 
Teplota 
vzduchu 

[oC] 

Atmosférický 
tlak 

[hPa] 

Relativní 
vlhkost 

vzduchu φ 
[%] 

Proudění 
vzduchu 

[m/s] 

Oblačnost, 
srážky 

20.3. 2013 11:00 6 962 69 ˂1,5 jasno 

22.3. 2013 09:00 -3 976 80 ˂3,0 oblačno 
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4. Výpočtová oblast a varianty výpočtu 

Byly zvoleny dvě výpočtové oblasti pro všechny varianty v okolí posuzovaného záměru, resp. 
v okolí dopravních tras. Bylo provedeno vyhodnocení umístění a provoz všech předpokládaných 
zdrojů hluku (stacionární zdroje hluku a doprava). Posouzení bylo provedeno pro denní dobu ve  
výškách 2, resp. 3 metry. Výpočet hladin hluku z provozu záměru, byl proveden vzhledem 
k nejbližším chráněným venkovním prostorům, resp. chráněným venkovním prostorům staveb, 
které jsou v době zpracování hlukové studie (duben 2013) reprezentovány objekty: 
 
Oblast I. 

• Referenční bod č. 1 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 226, Tuchoměřice. SV 
fasáda. Výška h = 2 metry. 

• Referenční bod č. 2 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 97, ulice U Nádraží, 
Středokluky. SZ fasáda. Výška h = 2 metry. 

• Referenční bod č. 3 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 129, ulice U Nádraží, 
Středokluky. SZ fasáda. Výška h = 2 metry. 

• Referenční bod č. 4 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 129, ulice U Nádraží, 
Středokluky. SZ fasáda. Výška h = 2 metry. 

• Referenční bod č. 5 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 226, Tuchoměřice. JV 
fasáda. Výška h = 2 metry. 

• Referenční bod č. 6 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 60, ulice U Nádraží, 
Kněževes. SV fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 7 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 80, ulice Na Staré silnici, 
Kněževes. JZ fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 8 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 93, ulice Na Staré silnici, 
Kněževes. JZ fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 9 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 116, ulice Na Staré 
silnici, Kněževes. JZ fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 10 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 75, ulice Na Hlavní 
silnici, Kněževes. S fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 11 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 155, ulice Na Hlavní 
silnici, Kněževes. JV fasáda. Výška h = 3 metry. Objekt školky. 

• Referenční bod č. 12 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 155, ulice Na Hlavní 
silnici, Kněževes. JV fasáda. Výška h = 3 metry. Objekt školky. 

• Referenční bod č. 13 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 155, ulice Na Hlavní 
silnici, Kněževes. JZ fasáda. Výška h = 3 metry. Objekt školky. 

• Referenční bod č. 14 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 158, ulice Na Hlavní 
silnici, Kněževes. SZ fasáda. Výška h = 3 metry. 
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• Referenční bod č. 15 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 182, ulice Na Hlavní 
silnici, Kněževes. J fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 16 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 182, ulice Na Hlavní 
silnici, Kněževes. S fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 17 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 165, ulice K Rybníku, 
Kněževes. S fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 18 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 134, Nové Středokluky. 
SV fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 19 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 134, Nové Středokluky. 
JV fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 20 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 133, Nové Středokluky. 
J fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 21 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 160, Nové Středokluky. 
J fasáda. Výška h = 3 metry. 

 

Oblast II. 

• Referenční bod č. 22 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 247, ulice Lidická, 
Středokluky. JZ fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 23 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 175, ulice Na 
Parcelách, Středokluky. JZ fasáda. Výška h = 3 metry. 

• Referenční bod č. 24 – chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 112, ulice Kladenská, 
Středokluky. J fasáda. Výška h = 3 metry. 

 

 

Varianty výpočtu 

� Nulová varianta = výhledový stav 2014 bez záměru RDCS 

� Projektová varianta A = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
25000t/rok 

� Projektová varianta B = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
40000t/rok 

� Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
80000t/rok 
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Umístění referenčních bodů I. oblast (Kněževes) 

 

S 

J 
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Umístění referenčních bodů II. oblast (Středokluky) 
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5. Legislativa 

Základním právním předpisem v oblasti hluku je zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, který v § 30 stanoví: 
Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku nebo vibrací, 
provozovatel letiště a vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy, a 
provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk, (dále jen zdroje hluku nebo vibrací) 
jsou povinni technickými, organizačními  a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity 
upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní 
prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu 
vibrací na fyzické osoby. 
Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se stanoví 
hygienické limity: 
 
§ 11 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 

1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a 
maximální hladinou akustického tlaku A LpAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T 

se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v  
noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, 
s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 
V případě hluku z leteckého provozu se hygienický limit v chráněných vnitřních prostorech 
staveb vztahuje na charakteristický letový den. 

2) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými 
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně 
informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB. 

3) Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se 
ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LpAmax se 
rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční 
době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou 
hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, se přičte další korekce –5 dB. Za hluk 
ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů 
umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než 
vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím. 
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§ 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 

1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního  hluku, se vyjadřují 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A  LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na 
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 
Pro hluk z dopravy na pozemních  komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách 
a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro 
celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

2) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického 
tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých 
impulsů.V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 
(LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h). 

3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se 
připočte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku 
z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem 
se přičte další korekce –5 dB. 

4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického 
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se 
rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným 
v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se 
vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. Charakteristický letový den se určuje 
počtem vzletů a přistání za 24 hodin dne se stanoví jako průměrná hodnota z celkového počtu 
vzletů a přistání letadel všech uživatelů letiště od 1. května do 31. října kalendářního roku ve 
všech provozních směrech vzletových a přistávacích drah; přitom se oddělí počet pohybů pro 
dobu denní a dobu noční. 

6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 
k tomuto nařízení. 
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Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk 

ze stavební činnosti 

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 

od 6:00 do 7:00 + 10 

od 7:00 do 21:00 + 15 

od 21:00 do 22:00 + 10 

od 22:00 do 6:00 + 5 

 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Druh chráněné místnosti Doba pobytu Korekce (dB) 

Nemocniční pokoje 6.00-22.00 hod. 
22.00-06.00 hod. 

0 
-15 

Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání -5 

Obytné místnosti  6.00-22.00 hod. 
22.00-06.00 hod. 

0+) 
-10+) 

Hotelové pokoje 6.00-22.00 hod. 
22.00-06.00 hod. 

+10 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové 
místnosti škol, jeslí, mateřských škol  
a školních zařízení 

Po dobu používání  
 
+5 

 
Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory 
funkčně obdobné. 
 
Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, 
u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. 
Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti. 
 
+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z 
dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce 
+ 5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených 
k užívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005. 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
 

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

 
Druh Chráněného prostoru 

 Korekce [dB] 
1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný  
ostatní venkovní prostor 

0 +5 +10 +20 

 
Korekce v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce –5dB. 
 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk 
na účelových komunikacích a pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, 
zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 
 
2) Použije se pro hluk z  dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách. 
 
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 
třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu 
drah. 
 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na  pozemních komunikacích s výjimkou 
účelových komunikacích a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po 
položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo 
dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru 
staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se 
dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo 
nástavbě stávajícího obytného, nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého 
obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných 
nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 
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6. Stanovení limitních hodnot 

6.1. Liniové zdroje hluku 
 

V hlukové studii byly posouzeny samostatnými výpočty 4 varianty záměru: 
� Nulová varianta = výhledový stav 2014 bez záměru RDCS 

� Projektová varianta A = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
25000t/rok 

� Projektová varianta B = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
40000t/rok 

� Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
80000t/rok 

 
Limitní hodnoty pro hluk z dopravy pro všechny varianty, viz. následující tabulka: 
 

Ref. bod č. 
Limitní hodnoty pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích III. třídy 

denní doba LAeq,16h [dB] noční doba LAeq,8h [dB] 

1 - - 

2 55 - 

3 55 - 

4 55 - 

5 - - 

6 55 (70*) - 

7 55 (70*) - 

8 55 (70*) - 

9 55 (70*) - 

10 55 (70*) - 

11 55 (70*) - 

12 55 (70*) - 

13 55 (70*) - 

14 55 (70*) - 

15 55 (70*) - 

16 55 (70*) - 

17 55 (70*) - 

18 55 (70*) - 

19 55 (70*) - 

20 55 (70*) - 

21 55 (70*) - 

22 55 (70*) - 

23 55 (70*) - 

24 55 (70*) - 

 
Hodnoty uvedené v závorce se symbolem * jsou limitní hodnoty pro případ staré hlukové zátěže 
(SHZ). 
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6.2. Stacionární zdroje hluku 
 
V hlukové studii byly posouzeny samostatnými výpočty 4 varianty záměru: 

� Nulová varianta = výhledový stav 2014 bez záměru RDCS 

� Projektová varianta A = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
25000 t/rok 

� Projektová varianta B = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
40000 t/rok 

� Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
80000 t/rok 

Pro všechny varianty jsou limitní hodnoty ve všech referenčních bodech stejné. Stacionární zdroje 
jsou však řešeny pouze v maximální Projektové variantě C. 
 

Ref. bod č. 
Limitní hodnoty pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku 

denní doba LAeq,8h [dB] noční doba LAeq,1h [dB] 

1 50 - 

2 50 - 

3 50 - 

4 50 - 

5 50 - 

6 50 - 

7 50 - 

8 50 - 

9 50 - 

10 50 - 

11 50 - 

12 50 - 

13 50 - 

14 50 - 

15 50 - 

16 50 - 

17 50 - 

18 50 - 

19 50 - 

20 50 - 

21 50 - 

22 50 - 

23 50 - 

24 50 - 

 
 
Žádný ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem záměru, není zdrojem hluku s tónovým 
charakterem. 
 



BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 
537 01 Chrudim, Píšťovy 820 
IČ: 25916629 
  

AKUSTICKÁ STUDIE PRO ZÁMĚR 

RECYKLAČNÍ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM STŘEDOKLUKY 
Zakázka č. 830/2013 38/63 

7. Výsledky výpočtu 

7.1 Liniové zdroje hluku – Nulová varianta = výhledový stav 2014 bez záměru RDCS 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk 
z liniových zdrojů (doprava na pozemních komunikacích) pro Nulovou variantu = výhledový stav 
2014 bez záměru RDCS. 
 

Hluk z provozu na pozemních komunikacích - Nulová varianta = výhledový stav 2014 bez záměru RDCS 

Referenční 
bod  

výška 
[m] 

denní doba – 
vypočtená 

denní doba – limitní 
hodnota 

noční doba – 
vypočtená 

noční doba – limitní 
hodnota 

LAeq,16h [dB] LAeq,16h [dB] LAeq,8h [dB] LAeq,8h [dB] 
dle ČSN ISO 1996-2 

 
dle ČSN ISO 1996-2 

 
1 2 - - - - 

2 2 49,3 55 - - 

3 2 43,5 55 - - 

4 2 44,7 55 - - 

5 2 - - - - 

6 3 58,2 55 (70*) - - 

7 3 59,3 55 (70*) - - 

8 3 58,7 55 (70*) - - 

9 3 55,4 55 (70*) - - 

10 3 62,6 55 (70*) - - 

11 3 48,5 55 (70*) - - 

12 3 49,1 55 (70*) - - 

13 3 47,7 55 (70*) - - 

14 3 54,7 55 (70*) - - 

15 3 52,8 55 (70*) - - 

16 3 55,9 55 (70*) - - 

17 3 53,8 55 (70*) - - 

18 3 55,1 55 (70*) - - 

19 3 55,2 55 (70*) - - 

20 3 56,6 55 (70*) - - 

21 3 54,0 55 (70*) - - 

22 3 52,0 55 (70*) - - 

23 3 47,9 55 (70*) - - 

24 3 55,4 55 (70*) - - 

 
Body 1 a 5 se nacházejí pouze v přímém dosahu stacionárních zdrojů hluku. Komunikace 
procházející k areálu ECS je pouze účelovou komunikací, tzn. jedná se o stacionární zdroj hluku. 
 
Hodnoty uvedené v závorce se symbolem * jsou limitní hodnoty pro případ staré hlukové zátěže 
(SHZ). 
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7.2 Liniové zdroje hluku – Projektová varianta A = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a 
kapacitou výroby do 25000 t/rok 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk 
z liniových zdrojů (doprava na pozemních komunikacích) pro Projektovou variantu A = výhledový 
stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 25000 t/rok 
 

Hluk z provozu na pozemních komunikacích - Projektovou variantu A = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a 
kapacitou výroby do 25000 t/rok 

Referenční 
bod  

výška 
[m] 

denní doba – 
vypočtená 

denní doba – limitní 
hodnota 

noční doba – 
vypočtená 

noční doba – limitní 
hodnota 

LAeq,16h [dB] LAeq,16h [dB] LAeq,8h [dB] LAeq,8h [dB] 
dle ČSN ISO 1996-2 

 
dle ČSN ISO 1996-2 

 
1 2 - - - - 

2 2 53,8 55 - - 

3 2 47,8 55 - - 

4 2 49,0 55 - - 

5 2 - - - - 

6 3 58,3 55 (70*) - - 

7 3 59,5 55 (70*) - - 

8 3 58,8 55 (70*) - - 

9 3 55,5 55 (70*) - - 

10 3 62,7 55 (70*) - - 

11 3 48,6 55 (70*) - - 

12 3 49,2 55 (70*) - - 

13 3 47,8 55 (70*) - - 

14 3 54,8 55 (70*) - - 

15 3 52,9 55 (70*) - - 

16 3 56,0 55 (70*) - - 

17 3 53,9 55 (70*) - - 

18 3 55,1 55 (70*) - - 

19 3 55,2 55 (70*) - - 

20 3 56,6 55 (70*) - - 

21 3 54,0 55 (70*) - - 

22 3 52,0 55 (70*) - - 

23 3 47,9 55 (70*) - - 

24 3 55,4 55 (70*) - - 

 
Body 1 a 5 se nacházejí pouze v přímém dosahu stacionárních zdrojů hluku. Komunikace 
procházející k areálu ECS je pouze účelovou komunikací, tzn. jedná se o stacionární zdroj hluku. 
 
Hodnoty uvedené v závorce se symbolem * jsou limitní hodnoty pro případ staré hlukové zátěže 
(SHZ). 
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7.3 Liniové zdroje hluku – Projektová varianta B = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a 
kapacitou výroby do 40000 t/rok 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk 
z liniových zdrojů (doprava na pozemních komunikacích) pro Projektovou variantu B = výhledový 
stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 40000 t/rok 
 

Hluk z provozu na pozemních komunikacích - Projektovou variantu B = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a 
kapacitou výroby do 40000 t/rok 

Referenční 
bod  

výška 
[m] 

denní doba – 
vypočtená 

denní doba – limitní 
hodnota 

noční doba – 
vypočtená 

noční doba – limitní 
hodnota 

LAeq,16h [dB] LAeq,16h [dB] LAeq,8h [dB] LAeq,8h [dB] 
dle ČSN ISO 1996-2 

 
dle ČSN ISO 1996-2 

 
1 2 - - - - 

2 2 53,8 55 - - 

3 2 47,8 55 - - 

4 2 49,0 55 - - 

5 2 - - - - 

6 3 58,6 55 (70*) - - 

7 3 59,7 55 (70*) - - 

8 3 59,0 55 (70*) - - 

9 3 55,8 55 (70*) - - 

10 3 62,9 55 (70*) - - 

11 3 48,9 55 (70*) - - 

12 3 49,5 55 (70*) - - 

13 3 48,0 55 (70*) - - 

14 3 55,0 55 (70*) - - 

15 3 53,1 55 (70*) - - 

16 3 56,2 55 (70*) - - 

17 3 54,1 55 (70*) - - 

18 3 55,1 55 (70*) - - 

19 3 55,2 55 (70*) - - 

20 3 56,6 55 (70*) - - 

21 3 54,0 55 (70*) - - 

22 3 52,0 55 (70*) - - 

23 3 47,9 55 (70*) - - 

24 3 55,4 55 (70*) - - 

 
Body 1 a 5 se nacházejí pouze v přímém dosahu stacionárních zdrojů hluku. Komunikace 
procházející k areálu ECS je pouze účelovou komunikací, tzn. jedná se o stacionární zdroj hluku. 
 
Hodnoty uvedené v závorce se symbolem * jsou limitní hodnoty pro případ staré hlukové zátěže 
(SHZ). 
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7.4 Liniové zdroje hluku – Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a 
kapacitou výroby do 80000 t/rok 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk 
z liniových zdrojů (doprava na pozemních komunikacích) pro Projektovou variantu C = výhledový 
stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 80000 t/rok 
 

Hluk z provozu na pozemních komunikacích - Projektovou variantu C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a 
kapacitou výroby do 80000 t/rok 

Referenční 
bod  

výška 
[m] 

denní doba – 
vypočtená 

denní doba – limitní 
hodnota 

noční doba – 
vypočtená 

noční doba – limitní 
hodnota 

LAeq,16h [dB] LAeq,16h [dB] LAeq,8h [dB] LAeq,8h [dB] 
dle ČSN ISO 1996-2 

 
dle ČSN ISO 1996-2 

 
1 2 - - - - 

2 2 55,9 55 - - 

3 2 49,9 55 - - 

4 2 51,1 55 - - 

5 2 - - - - 

6 3 58,8 55 (70*) - - 

7 3 59,9 55 (70*) - - 

8 3 59,3 55 (70*) - - 

9 3 56,0 55 (70*) - - 

10 3 63,2 55 (70*) - - 

11 3 49,1 55 (70*) - - 

12 3 49,7 55 (70*) - - 

13 3 48,3 55 (70*) - - 

14 3 55,3 55 (70*) - - 

15 3 53,4 55 (70*) - - 

16 3 56,5 55 (70*) - - 

17 3 54,2 55 (70*) - - 

18 3 55,1 55 (70*) - - 

19 3 55,3 55 (70*) - - 

20 3 56,6 55 (70*) - - 

21 3 54,0 55 (70*) - - 

22 3 52,0 55 (70*) - - 

23 3 47,9 55 (70*) - - 

24 3 55,4 55 (70*) - - 

 
Body 1 a 5 se nacházejí pouze v přímém dosahu stacionárních zdrojů hluku. Komunikace 
procházející k areálu ECS je pouze účelovou komunikací, tzn. jedná se o stacionární zdroj hluku. 
 
Hodnoty uvedené v závorce se symbolem * jsou limitní hodnoty pro případ staré hlukové zátěže 
(SHZ). 
 
 



BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. 
537 01 Chrudim, Píšťovy 820 
IČ: 25916629 
  

AKUSTICKÁ STUDIE PRO ZÁMĚR 

RECYKLAČNÍ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM STŘEDOKLUKY 
Zakázka č. 830/2013 42/63 

7.5 Stacionární zdroje hluku – Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS 
a kapacitou výroby do 80000 t/rok 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk 
ze stacionárních zdrojů hluku (stacionární zdroje včetně areálové dopravy a účelové komunikace) 
pro Projektovou variantu C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 80000 
t/rok. 
 

Hluk ze stacionárních zdrojů (včetně areálové dopravy) - Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se 
záměrem RDCS a kapacitou výroby do 80000 t/rok 

Referenční 
bod 

výška 
[m] 

denní doba - vypočtená denní doba noční doba - vypočtená noční doba 
LAeq,8h [dB] 

dle ČSN ISO 1996-2 
limitní 

hodnota 
LAeq,1h [dB] 

dle ČSN ISO 1996-2 
limitní 

hodnota 
areál.dop. stac.zdr. celkem LAeq,8h [dB] areál.dop. stac.zdr. celkem  LAeq,1h [dB] 

1 2 45,0 46,3 48,7 50,0 - - - - 

2 2 29,1 39,0 39,4 50,0 - - - - 

3 2 17,5 33,2 33,3 50,0 - - - - 

4 2 17,2 30,9 31,1 50,0 - - - - 

5 2 47,0 46,2 49,7 50,0 - - - - 

6 3 16,9 36,7 36,8 50,0 - - - - 

7 3 7,2 26,4 26,5 50,0 - - - - 

8 3 6,5 25,9 26,0 50,0 - - - - 

9 3 6,7 25,5 25,5 50,0 - - - - 

10 3 10,4 31,8 31,8 50,0 - - - - 

11 3 4,4 26,2 26,3 50,0 - - - - 

12 3 5,6 25,6 25,6 50,0 - - - - 

13 3 5,9 25,4 25,5 50,0 - - - - 

14 3 10,4 31,8 31,8 50,0 - - - - 

15 3 4,7 25,8 25,8 50,0 - - - - 

16 3 14,2 35,3 35,3 50,0 - - - - 

17 3 12,5 36,4 36,5 50,0 - - - - 

18 3 15,6 34,4 34,5 50,0 - - - - 

19 3 14,4 34,5 34,5 50,0 - - - - 

20 3 6,2 26,2 26,2 50,0 - - - - 

21 3 4,2 25,2 25,2 50,0 - - - - 

22 3 0,0 21,1 21,1 50,0 - - - - 

23 3 0,0 20,5 20,5 50,0 - - - - 

24 3 0,0 21,0 21,0 50,0 - - - - 

 
 
Dům č.p. 226 (RB1 a RB5) bude proti hluku z provozu RDCS chráněn ochranným valem na jižní 
hranici pozemku záměru RDCS (viz. SO 104 – Terénní úpravy 2 (ochranný val)). 
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Z měření hluku vyplynula hodnota reálného akustického pozadí pro stacionární zdroje hluku 
v denní době ve sledované lokalitě. 
K těmto hodnotám byly připočteny vypočtené matematické příspěvky záměru ve Projektové 
variantě C 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 80000 t/rok. Rozdíl tedy představuje 
předpokládaný reálný nárůst v místech nejkritičtějších Referenčních bodů 1, 2, 3, 4 a 5. 
 

Denní doba 

bod výška 
Limitní 

hodnota 

Varianta 
projektová = 

výhledový 
stav 2014 se 

záměrem 
RDCS a 

kapacitou 
výroby do 

80000 t/rok 

Reálné 
akustické 

pozadí 

Součet 
reálného 

akustického 
pozadí + 
varianta 

projektová 

Reálný 
rozdíl 

  [m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 2 50 48,7 58,7 59,1 +0,4 

2 2 50 39,4 50,5 50,8 +0,3 

3 2 50 33,3 50,5 50,6 +0,1 

4 2 50 31,1 50,5 50,5 +0,0 

5 2 50 49,7 58,7 59,2 +0,5 
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8. Protihluková opatření 

8.1 Návrh protihlukových opatření – SO 104 – Terénní úpravy 2 (ochranný val) 

Základním protihlukovým opatřením, se kterým je uvažováno již od Projektové varianty A, je 
vytvoření ochranného protihlukového valu na jižní hranici pozemku záměru RDCS. Viz. SO 104 – 
Terénní úpravy 2 (ochranný val). Tento val slouží zejména k ochraně domu č.p. 226 v těsném 
sousedství záměru. Ochranný val má výšku 4,5 metru je podél celé společné hranice pozemků. 

Všechny předchozí výsledky jsou uvedeny již vytvořeným ochranným valem SO 104. 

 

8.2 Návrh protihlukových opatření – Projektová varianta C – výhledový stav 2014 se 
záměrem RDCS a kapacitou výroby do 80000 t/rok 

Vzhledem k tomu, že v Projektové variantě C – výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou 
výroby do 80000 t/rok, nejsou v některých referenčních bodech (v ulici U Nádraží – III/0072a) 
splněny limitní hodnoty pro liniové zdroje hluku, bylo navrženo protihlukové opatření v podobě 
změny povrchu komunikace. 

Komunikace III/0072a je od nádraží Středokluky až po vyústění na 2405 tvořena granitovými 
kostkami. Pro snížení hluku vlivem liniových zdrojů hluku bylo navrženo vyměnit stávající povrch 
(granitové kostky) za nový, živičný povrch. Toto opatření bylo také navrženo pro předchozí 
oznámení Modernizace zařízení obalovny živičných směsí Středokluky“. 

Realizací tohoto opatření dojde v modelovém výpočtu ke změně koeficientu F3 = 2,0 (jemné 
granitové kostky) na F3 =1,0 (živičný povrch). 

 

V dalším textu bude tato Projektová varianta C s výměnou povrchu označována s malým 
indexem p, tj. Projektová varianta Cp. Vzhledem ke stacionárním zdrojům hluku nemá toto 
opatření žádný vliv, zde jsou obě varianty C a Cp totožné. 
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V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech pro hluk 
z liniových zdrojů (doprava na pozemních komunikacích) pro Projektovou variantu Cp = výhledový 
stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 80000 t/rok a výměnou stávajícího povrchu 
části III/0072a (granitové kostky) za živičný povrch. 
 

Hluk z provozu na pozemních komunikacích - Projektovou variantu Cp = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a 
kapacitou výroby do 80000 t/rok a výměnou povrchu 

Referenční 
bod  

výška 
[m] 

denní doba – 
vypočtená 

denní doba – limitní 
hodnota 

noční doba – 
vypočtená 

noční doba – limitní 
hodnota 

LAeq,16h [dB] LAeq,16h [dB] LAeq,8h [dB] LAeq,8h [dB] 
dle ČSN ISO 1996-2 

 
dle ČSN ISO 1996-2 

 
1 2 - - - - 

2 2 53,0 55 - - 

3 2 47,0 55 - - 

4 2 48,2 55 - - 

5 2 - - - - 

6 3 58,8 55 (70*) - - 

7 3 59,9 55 (70*) - - 

8 3 59,3 55 (70*) - - 

9 3 56,0 55 (70*) - - 

10 3 63,2 55 (70*) - - 

11 3 49,1 55 (70*) - - 

12 3 49,7 55 (70*) - - 

13 3 48,3 55 (70*) - - 

14 3 55,3 55 (70*) - - 

15 3 53,4 55 (70*) - - 

16 3 56,5 55 (70*) - - 

17 3 54,2 55 (70*) - - 

18 3 55,1 55 (70*) - - 

19 3 55,2 55 (70*) - - 

20 3 56,6 55 (70*) - - 

21 3 54,0 55 (70*) - - 

22 3 52,0 55 (70*) - - 

23 3 47,9 55 (70*) - - 

24 3 55,4 55 (70*) - - 

 
Body 1 a 5 se nacházejí pouze v přímém dosahu stacionárních zdrojů hluku. Komunikace 
procházející k areálu ECS je pouze účelovou komunikací, tzn. jedná se o stacionární zdroj hluku. 
 
Hodnoty uvedené v závorce se symbolem * jsou limitní hodnoty pro případ staré hlukové zátěže 
(SHZ). 
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9. Hluk při výstavbě 

Hluk šířící se ze staveniště, resp. při přípravě RDCS 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 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. 

 

Základním protihlukovým opatřením popsaným v kapitole 8, je vytvoření ochranného 
protihlukového valu na jižní hranici pozemku záměru RDCS. Viz. SO 104 – Terénní úpravy 2 
(ochranný val). Tento val slouží zejména k ochraně domu č.p. 226 v těsném sousedství záměru. 
Ochranný val má výšku 4,5 metru je podél celé společné hranice pozemků. Vytvoření tohoto 
protihlukového valu má vysokou prioritu od počátku jakýchkoliv prací souvisejících se záměrem 
RDCS, neboť ochrání nejohroženější a nejbližší chráněný venkovní prostor staveb před případným 
negativním vlivem hluku. 

 

Stavební činnost bude probíhat pouze v denní době. 
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10. Závěr 

V akustické studii byl posouzen vliv provozu záměru RDCS na akustickou zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro bydlení. Hodnocen byl vliv provozu automobilové dopravy (liniové 
zdroje) a také vliv stacionárních zdrojů. Výpočtový rok je 2014. Záměr bude provozován pouze 
v denní době. 
 
Tabelární výsledky z kapitol 7 a 8 ukazují, že pro všechny Projektové varianty (A, B, Cp) ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku z liniových zdrojů hluku (doprava na komunikacích III. třídy) a souhrnné 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku (tj. hluk z areálové dopravy, technologických zdrojů hluku a 
hluk z dopravy na účelové komunikaci) u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb 
v denní době nebudou vlivem celkového provozu záměru RDCS překračovat stanovené hygienické 
limity v denní době, nebo nezpůsobí signifikantní hodnotitelné navýšení hluku (příspěvek je menší 
než 0,9 dB). 
Toto platí zejména v souvislosti se stávající intenzitou dopravy na III/2405 a dále také s akustickým 
pozadím týkající se hodnoceného domu č.p. 226 v těsné blízkosti záměru RDCS. Současná 
nevyhovující situace nebyla způsobena vlivem provozu hodnoceného záměru nebo vlivem jiného 
záměru v areálu ECS (obalovna živičných hmot ECS je mimo provoz a technologie demontována). 
Vliv samotného provozu záměru RDCS z pohledu stacionárních zdrojů hluku je podlimitní hladinou 
hluku 50 dB v denní době.. 
 
 
Dále platí podmínky: 

� všechny stacionární zdroje nebudou zdrojem hluku s tónovým charakterem 

� výstavba protihlukového ochranného valu SO 104 – Terénní úpravy 2 

� v případě realizace Projektové varianty Cp (tj. 80000 t/rok) je nutná výměna povrchu 
III/0072a (část III/0072a_2 a III0072a_3; granitové kostky) za méně hlučný povrch, tj. 
živičný povrch 

 
 
Výše uvedené závěry jsou platné pro popsané zadání a samotný záměr RDCS. Změny týkající se 
umístění stacionárních zdrojů a jejich akustických charakteristik, můžou zásadně ovlivnit validitu 
vypočtených hodnot. 
 
 
Standardní nejistoty výsledků výpočtu jsou ± 2,0 dB. 
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Stacionární zdroje 
Souhrnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku (včetně areálové 
dopravy a dopravy po účelové komunikaci) u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb 
splňují povolené limitní hodnoty pro stacionární zdroje hluku v době denní. 
Podmínkou je netónový charakter stacionárních zdrojů hluku a výstavba protihlukového 
ochranného valu SO 104. 
 

 
Hluk ze stacionárních zdrojů (včetně areálové dopravy) - Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se 
záměrem RDCS a kapacitou výroby do 80000 t/rok a výměnou stávajícího povrchu (granitové kostky) na 

III/0072a za živičný povrch 

Referenční 
bod 

výška 
[m] 

denní doba - vypočtená denní doba noční doba - vypočtená noční doba 
LAeq,8h [dB] 

dle ČSN ISO 1996-2 
limitní 

hodnota 
LAeq,1h [dB] 

dle ČSN ISO 1996-2 
limitní 

hodnota 
areál.dop. stac.zdr. celkem LAeq,8h [dB] areál.dop. stac.zdr. celkem  LAeq,1h [dB] 

1 2 45,0 46,3 48,7 50,0 - - - - 

2 2 29,1 39,0 39,4 50,0 - - - - 

3 2 17,5 33,2 33,3 50,0 - - - - 

4 2 17,2 30,9 31,1 50,0 - - - - 

5 2 47,0 46,2 49,7 50,0 - - - - 

6 3 16,9 36,7 36,8 50,0 - - - - 

7 3 7,2 26,4 26,5 50,0 - - - - 

8 3 6,5 25,9 26,0 50,0 - - - - 

9 3 6,7 25,5 25,5 50,0 - - - - 

10 3 10,4 31,8 31,8 50,0 - - - - 

11 3 4,4 26,2 26,3 50,0 - - - - 

12 3 5,6 25,6 25,6 50,0 - - - - 

13 3 5,9 25,4 25,5 50,0 - - - - 

14 3 10,4 31,8 31,8 50,0 - - - - 

15 3 4,7 25,8 25,8 50,0 - - - - 

16 3 14,2 35,3 35,3 50,0 - - - - 

17 3 12,5 36,4 36,5 50,0 - - - - 

18 3 15,6 34,4 34,5 50,0 - - - - 

19 3 14,4 34,5 34,5 50,0 - - - - 

20 3 6,2 26,2 26,2 50,0 - - - - 

21 3 4,2 25,2 25,2 50,0 - - - - 

22 3 0,0 21,1 21,1 50,0 - - - - 

23 3 0,0 20,5 20,5 50,0 - - - - 

24 3 0,0 21,0 21,0 50,0 - - - - 
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Reálné hodnoty akustického pozadí (změřené) a možné navýšení hluku z provozu stacionárních 
zdrojů hluku vlivem provozu záměru v maximální Projektové variantě Cp. 
 

Denní doba 

bod výška 
Limitní 

hodnota 

Varianta 
projektová = 

výhledový 
stav 2014 se 

záměrem 
RDCS a 

kapacitou 
výroby do 

80000 t/rok 

Reálné 
akustické 

pozadí 

Součet 
reálného 

akustického 
pozadí + 
varianta 

projektová 

Reálný 
rozdíl 

  [m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 2 50 48,7 58,7 59,1 +0,4 

2 2 50 39,4 50,5 50,8 +0,3 

3 2 50 33,3 50,5 50,6 +0,1 

4 2 50 31,1 50,5 50,5 +0,0 

5 2 50 49,7 58,7 59,2 +0,5 

 
Z hlediska NV 272/2011 Sb., lze změnu hladin v rámci variant považovat za nevýznamnou a 
nezhodnotitelnou, pokud rozdíl výsledných hladin jednotlivých variant nepřekročí 0,9 dB. 
 
 
Provozu záměru RDCS nebude v referenčních bodech překračovat stanovené hygienické limity 
v denní době, nebo nezpůsobí signifikantní prokazatelné navýšení hluku (příspěvek je menší než 
0,9 dB). 
Toto platí zejména v souvislosti s hodnoceným domem č.p. 226 v těsné blízkosti záměru RDCS. 
Současná nevyhovující situace nebyla způsobena vlivem provozu hodnoceného záměru nebo 
vlivem jiného záměru v areálu ECS (obalovna živičných hmot ECS je mimo provoz a technologie 
demontována). Vliv samotného provozu záměru RDCS z pohledu stacionárních zdrojů hluku je 
podlimitní hladinou hluku 50 dB v denní době. 
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Liniové zdroje 
Vyhodnocen byl vliv dopravy na změny ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněných 
venkovních prostorech staveb pro bydlení. 
V referenčních bodech situovaných v okolí příjezdových komunikací jsou hodnoty hluku z dopravy 
ve všech Projektových variantách (A, B, Cp) se započtením korekce na odrazy dle ČSN ISO 1996-2 
(odrazy vyhodnoceny výpočtovým softwarem Hluk+ dle ČSN ISO 1996-2) pod limitní hladinou 55 
dB (případně 70 dB - včetně staré hlukové zátěže) v denní době, nebo nezpůsobí signifikantní 
hodnotitelné navýšení hluku (příspěvek je menší než 0,9 dB). 
 
Vlivem provozu liniových zdrojů hluku hodnoceného záměru nedojde k nadlimitnímu navýšení 
hluku, nebo prokazatelnému navýšení hluku u nejbližších chráněných venkovních prostor staveb 
pro bydlení v denní době. 
 
Z hlediska NV 272/2011 Sb., lze změnu hladin v rámci variant považovat za nevýznamnou a 
nezhodnotitelnou, pokud rozdíl výsledných hladin jednotlivých variant nepřekročí 0,9 dB. 
 
 
Dále platí podmínka: 

� v případě realizace Projektové varianty Cp (tj. 80000 t/rok) je nutná výměna povrchu 
III/0072a (část III/0072a_2 a III0072a_3; granitové kostky) za méně hlučný povrch, tj. 
živičný povrch 
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Porovnání hluk z liniových zdrojů – denní doba 

bod výška 
Var 0 rok 

2014 
Var A rok 2014 

Var B rok 
2014 

Var C rok 2014 Var Cp rok 2014 
Limitní 

hodnota 
rozdíl variant 

A-0 2014 
rozdíl variant 

B-0 2014 
rozdíl variant 

C-0 2014 
rozdíl variant 

Cp-0 2014 

  [m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 2 - - - - - - - - - - 

2 2 49,3 53,8 53,8 55,9 53,0 55 4,5 4,5 6,6 3,7 

3 2 43,5 47,8 47,8 49,9 47,0 55 4,3 4,3 6,4 3,5 

4 2 44,7 49,0 49,0 51,1 48,2 55 4,3 4,3 6,4 3,5 

5 2 - - - - - - - - - - 

6 3 58,2 58,3 58,6 58,8 58,8 55 (70*) 0,1 0,4 0,6 0,6 

7 3 59,3 59,5 59,7 59,9 59,9 55 (70*) 0,2 0,4 0,6 0,6 

8 3 58,7 58,8 59,0 59,3 59,3 55 (70*) 0,1 0,3 0,6 0,6 

9 3 55,4 55,5 55,8 56,0 56,0 55 (70*) 0,1 0,4 0,6 0,6 

10 3 62,6 62,7 62,9 63,2 63,2 55 (70*) 0,1 0,3 0,6 0,6 

11 3 48,5 48,6 48,9 49,1 49,1 55 (70*) 0,1 0,4 0,6 0,6 

12 3 49,1 49,2 49,5 49,7 49,7 55 (70*) 0,1 0,4 0,6 0,6 

13 3 47,7 47,8 48,0 48,3 48,3 55 (70*) 0,1 0,3 0,6 0,6 

14 3 54,7 54,8 55,0 55,3 55,3 55 (70*) 0,1 0,3 0,6 0,6 

15 3 52,8 52,9 53,1 53,4 53,4 55 (70*) 0,1 0,3 0,6 0,6 

16 3 55,9 56,0 56,2 56,5 56,5 55 (70*) 0,1 0,3 0,6 0,6 

17 3 53,8 53,9 54,1 54,2 54,2 55 (70*) 0,1 0,3 0,4 0,4 

18 3 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55 (70*) 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 3 55,2 55,2 55,2 55,3 55,2 55 (70*) 0,0 0,0 0,1 0,0 

20 3 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6 55 (70*) 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 3 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 55 (70*) 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 3 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 55 (70*) 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 3 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 55 (70*) 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 3 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55 (70*) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Hodnoty uvedené v závorce se symbolem * jsou limitní hodnoty pro případ staré hlukové zátěže (SHZ). 
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11. Použité veličiny a zkratky 

OA  osobní automobily 
NA nákladní automobily 
NS nákladní soupravy 
LAeq,16h ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 16 hodin (pro dopravu a dobu denní) 
LAeq,8h ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 8 hodin (pro dopravu a dobu noční) 
dB decibel 
LAeq,8h ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 8 nejhlučnějších hodin (doba denní) 
LAeq,1h ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 1 nejhlučnější hodinu (doba noční) 
č. číslo 
á jeden kus 
t tuna 
m metr 
dB decibel 
RB referenční bod 
RDCS Recyklační a distribuční centrum Středokluky 
ECS EUROVIA CS, a.s. 
EK CZ EUROVIA Kamenolomy, a.s. 
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 
č.p. číslo popisné 
č.o. číslo orientační 
p.p. pozemková parcela 
st.p. stavební parcela 
SO stavební objekt 
NV nařízení vlády 
SHZ stará hluková zátěž 
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12. Přílohy 

Nulová varianta = výhledový stav 2014 bez záměru RDCS, liniové zdroje hluku, oblast I., denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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Nulová varianta = výhledový stav 2014 bez záměru RDCS, liniové zdroje hluku, oblast II., denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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Projektová varianta A = výhledový stav 2014 se záměrem RCDS, liniové zdroje hluku, oblast I., denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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Projektová varianta A = výhledový stav 2014 se záměrem RCDS, liniové zdroje hluku, oblast II., denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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Projektová varianta B = výhledový stav 2014 se záměrem RCDS, liniové zdroje hluku, oblast I., denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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Projektová varianta B = výhledový stav 2014 se záměrem RCDS, liniové zdroje hluku, oblast II., denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se záměrem RCDS, liniové zdroje hluku, oblast I., denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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Projektová varianta C = výhledový stav 2014 se záměrem RCDS, liniové zdroje hluku, oblast II., denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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Projektová varianta Cp = výhledový stav 2014 se záměrem RCDS, liniové zdroje hluku, oblast I., denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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Projektová varianta Cp = výhledový stav 2014 se záměrem RCDS, liniové zdroje hluku, oblast II., denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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Projektová varianta Cp = výhledový stav 2014 se záměrem, stacionární zdroje hluku, denní doba, výška izofon h = 3 metry 
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1.   Zadání rozptylové studie 
Rozptylová studie byla zpracována jako podklad pro oznámení o hodnocení vlivu stavby 
na životní prostředí pro záměr Recyklační a distribuční centrum Středokluky (dále bude 
v textu používána zkratka RDCS). Jedná se o zřízení dočasné provozovny RDCS pro 
zpracování inertního odpadu (vyjma nebezpečného). Záměr se bude nacházet v prostorách 
stávající provozovny ECS (společnost EUROVIA CS, a.s.) a plánované modernizované 
obalovny asfaltových směsí, která je v současnosti mimo provoz. 

Dle požadavků oznamovatele záměru byly v rozptylové studii posouzeny samostatnými 
výpočty  
4 výpočtové varianty: 

 VARIANTA 0 = výhledový stav 2014 bez záměru RDCS 

 VARIANTA A = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
25 000 t/rok 

 VARIANTA B = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
40 000 t/rok 

 VARIANTA C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
80 000 t/rok 

V rozptylové studii byly hodnoceny emise tuhých znečišťujících látek (částice PM10  
a PM2.5) vznikající provozem RDCS. Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek 
(NO2, částice PM10 a PM2.5) z nákladní automobilové dopravy vyvolané provozem RDCS  
a ze spalování motorové nafty v obslužných mechanismech. 

Do výpočtů rozptylové studie byly, na základě požadavků oznamovatele záměru, zahrnuty 
také stávající zdroje emisí. 

Podkladem pro výpočet rozptylové studie bylo oznámení záměru (zpracovatel:  
Bc. Miroslav Belko), hluková studie pro posuzovaný záměr (Ing. Jiří Hejna), doplněné  
o další údaje (viz kapitola 7. Seznam použitých podkladů).  

Zadavatelem rozptylové studie je společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 
537 01 Chrudim. 

Oznamovatelem záměru je společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., Soukenné nám. 
115/6, 460 07 Liberec. 

Zpracovatel rozptylové studie je autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší (viz 
osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií).  

Rozptylová studie je matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v okolí 
zdroje a v rámci rozptylové studie byly vypočteny příspěvky posuzovaných zdrojů ke 
znečištění ovzduší v okolí. 

 

2. Použitá metodika výpočtu 
Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS´97- Systém modelování stacionárních 
zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha v roce 1998. K vlastnímu výpočtu byla použita verze 
výpočetního programu 2006. Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského 
profilu koncentrací kouřové vlečky.  
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Program umožňuje výpočet maximálních krátkodobých (hodinových, denních)  
a průměrných ročních imisních koncentrací znečišťujících látek, které se ve zvolených 
bodech mohou vyskytnout v daných třídách stability a při různých rychlostech a směrech 
větru, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů  
a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné 
koncentraci v daném místě.  

Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením 
a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby 
překročení bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí 
pro pět tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 
třídy rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají 
z následující tabulky: 

Tabulka č. 1: Třídy stability atmosféry 

Třída 
stability 

Rozptylové podmínky 
Výskyt tříd rychlosti 

větru (m/s) 

I Silná inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II Inverze, špatný rozptyl 1,7            5 

III 
Slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 

mírně zhoršené rozptylové podmínky 
1,7            5           11 

IV Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7            5            11 

V Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7            5 

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad 
zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách 
atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím 
k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability). 
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně 
ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní. 
V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je 
dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické 
turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení 
inverzí.  

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy dochází 
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. 
třídě stability. V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty 
s výškou. Za těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, 
protože lehčí vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede 
k rychlému rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní 
půlrok a slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně 
zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. 

Vzhledem k pootočení systému JTSK oproti severu bylo v rozptylové studii uvažováno 
s příslušným úhlem natočením větrné růžice.  
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3.   Vstupní údaje 

3.1.   Umístění záměru 

Umístění záměru: 

Kraj:   Středočeský 

Obec:   Tuchoměřice 

Katastrální území: Kněžívka (771350) 

Adresa:  Kněžívka 344, Kněževes, 252 68 Středokluky 

Řešený záměr RDCS se bude nacházet z velké části na pozemcích par. č. 384/6 a 384/11, 
k.ú. Kněžívka.  

Obrázek č. 1: Umístění záměru 
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Záměr je situován na pozemcích určených pro výrobu, sklady, výrobní služby a nadmístní 
obslužnou sféru. Okolní pozemky jsou v současné době využívány zemědělsky (orná 
půda), severozápadní část je potom ohraničena drážními pozemky. Zcela ojedinělá výjimka 
se nachází v těsném sousedství areálu plánovaného záměru RDCS, resp. u brány areálu. 
Jedná se obytný dům č.p. 226, Tuchoměřice (dle údajů  Českého úřadu zeměměřického  
a katastrálního). Tento dům býval dříve drážním domem. Vzhledem k umístění v zájmové 
lokalitě a historii okolních areálů je označení obytným domem zcela ojedinělým  
a nezvyklým jevem.  

Další nejbližší obytné domy se nachází jihozápadně až jižně ve vzdálenosti 560 m a více. 
Jedná se o rodinné domy v Kněževsi, které se nachází podél komunikace III/0072a 
spojující hodnocený záměr a hlavní komunikaci III/2405 (ulice Na Staré silnici). Další 
domy se nachází podél příjezdových tras k záměru, tj. podél III/2405 (směr R7 přes 
Kněževes, a směr na Středokluky) a III/0078 (směr Tuchoměřice). 

V okolí záměru se také nachází několik dalších průmyslových provozů, např. společnost 
Porr a.s. (v areálu je obalovna, recyklace stavebních hmot a betonárna,) – tyto zdroje byly 
rovněž zahrnuty do výpočtů rozptylové studie (viz níže v textu). 

 

3.2 Údaje o zdrojích 

3.2.1. Popis technologického vybavení zdroje a souvisejících technologií 

Popis záměru 

Jedná se o zřízení dočasné provozovny RDCS pro zpracování inertního odpadu (vyjma 
nebezpečného). Záměr se bude nacházet v prostorách stávající provozovny ECS  
a plánované modernizované obalovny asfaltových směsí, která je v současnosti mimo 
provoz. Z důvodu umístění RDCS v zadní části areálu (z pohledu vstupu do areálu) dojde  
v budoucnu k efektivnějšímu využití materiálů, finančních prostředků a pracovních sil  
v případě realizace projektu „Modernizace zařízení Obalovny živičných směsí 
Středokluky,“ V tomto nyní posuzovaném záměru se však nejedná o kumulaci s již  
v minulosti posuzovaným záměrem modernizace obalovny (více na internetových 
stránkách: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC560). V případě, že dojde  
k realizaci projektu Modernizace zařízení Obalovny živičných směsí Středokluky, bude 
EK CZ (EUROVIA Kamenolomy, a.s.) postupovat v souladu se zákonem a kumulace 
vlivů se záměrem RDCS bude předmětem opětovného posouzení. 

RDCS bude situováno v provozovně obalovny živičných směsí Středokluky, která je  
v současné době mimo provoz a rozkládá se na rovinných pozemcích o průměrné 
nadmořské výšce 349 m n.m., oplocené ze všech stran kromě strany přilehlé železniční 
trati. Plocha pozemků je z velké části pokryta živičnou a betonovou zpevněnou plochou, 
která bude využita jako sklad hotových výrobků a odstavná plocha pro vozidla 
zaměstnanců, obslužných strojů a v případě potřeby krátkodobě i vozidla zákazníků. Další 
plocha, která tvoří z pohledu vstupu do areálu zadní část areálu je tvořena válcovanou 
živicí a štěrkem a železobetonové boxy jsou určeny ke skladování hotových výrobků, 
přičemž zbylý prostor je pro dočasné deponování materiálu určeného pro zpracování. 
Zbylá plocha je zatravněna či osázena zelení. 

Areál je napojen účelovou komunikací na komunikaci III. třídy č. 0072a od nádraží, dále 
pak do komunikace Na Staré silnici (III/2405). Provozovna se nachází na Praze-západ  
v okrajové části obce Kněževes. Areál navazuje na železniční trať s vlečkou. Stávající 
komunikace podél „Vlakové stanice Středokluky“ je na úseku od křižovatky s ulicí  
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Na Staré silnici (III/2405) tvořena granitovými kostkami, které za nádražní budovou 
směrem k areálu ECS přechází v živičný povrch. 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: červen 2013. 

Předpokládaný termín uvedení do provozu: červenec 2013. 

Základní kapacitní údaje:  

Plocha území  

Zpevněná plocha     7 300 m2 

(komunikace, manipulační prostor, parkoviště)  

Zastavěná plocha     2 617 m2 

(stávající stavby a ostatní nevyužité plochy)  

Válcovaná plocha     10 642 m2 

(prostor skládek, komunikace, místo recyklačního zařízení) 

Zeleň       9 091 m2 

Celková uvažovaná plocha záměru   29 650 m2 

Počet parkovacích stání 

Stání pro osobní automobily     5 

Stání pro NA (NS)     2 

Stání pro stavební stroje     1 

Roční kapacita zařízení 

VARIANTA 0: areál nadále mimo provoz do doby realizace modernizace obalovny 

VARIANTA A: kapacita výroby do 25 000 t/rok  

VARIANTA B: kapacita výroby do 40 000 t/rok 

VARIANTA C: kapacita výroby do 80 000 t/rok 

Roční časový fond zařízení (výpočtový rok 2014) 

pracovních dní v roce 2014    252 dnů 

ztráty sezónností aj. úpravou výroby   62 dnů 

celkem výrobních dnů čistých v roce   180 dnů 

VARIANTA A: 

Průměrná denní výrobní doba: 1 h/den 

(uvažován vliv nepravidelností výroby, vliv sezónnosti, při nepříznivých klimatických 
podmínkách, opravy apod.) 

Roční časový výrobní fond zařízení: 

180 dnů ročně x 1 hodina denně = 180 h/rok 

Průměrný výkon recyklační linky: 140 t/h 

Uvažovaný maximální výkon recyklační linky: 150 t/h  

Roční výrobní výkon RDCS: 140 t/h x 180 h/rok = do max. 25 000 t/rok 
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VARIANTA B: 

Průměrná denní výrobní doba: 2 h/den 

(uvažován vliv nepravidelností výroby, vliv sezónnosti, při nepříznivých klimatických 
podmínkách, opravy apod.) 

Roční časový výrobní fond zařízení: 

180 dnů ročně x 2 hodiny denně = 360 h/rok 

Průměrný výkon recyklační linky: 111 t/h 

Uvažovaný maximální výkon recyklační linky: 150 t/h 

Roční výrobní výkon RDCS: 111 t/h x 360 h/rok = do max. 40 000 t/rok 

VARIANTA C: 

Průměrná denní výrobní doba: 4 h/den 

(uvažován vliv nepravidelností výroby, vliv sezónnosti, při nepříznivých klimatických 
podmínkách, opravy apod.) 

Roční časový výrobní fond zařízení: 

180 dnů ročně x 4 hodiny denně = 720 h/rok 

Průměrný výkon recyklační linky: 111 t/h 

Uvažovaný maximální výkon recyklační linky: 150 t/h 

Roční výrobní výkon RDCS: 111 t/h x 720 h/rok = do max. 80 000 t/rok 

Práce budou prováděny v jednosměnném (osmihodinovém) provozu s případnými 
prodlouženými směnami v době nutnosti zajistit větší denní výrobní výkon provozovny  
v době přítomnosti mobilního drtícího a třídícího zařízení. 

Stavba 

Stavba bude realizována ve stávajícím částečně oploceném areálu, desítky let využívaném 
pro výrobu obalovaných živičných směsí. Z areálu byla odstraněna technologie obalovny, 
kdy se jednalo o zařízení firmy Teltomat a související nádrže na asfalt. 

Do přípravných prací budou již zahrnuta opatření pro zamezení znečištění vod, tedy 
osazení kanalizačních vpustí v dráze dopravních prostředků. Dále bude pro přesné určení 
odvozu a návozu sypkých materiálů, detailní evidenci ostatních inertních odpadů  
a stavebních materiálů zprovozněna váha na vstupu do areálu, přičemž bude provedena i 
její kalibrace. 

Přípravnými pracemi bude také citlivě upravena stávající zeleň areálu (především náletové 
dřeviny, které se zde vyskytují), bude se jednat hlavně o východní oplocenou část areálu, 
kde bude nutno dbát na bezpečnost v souvislosti s vedením VN. 

Dále budou již v přípravné fázi jasně vyznačeny parkovací stání na již stávajících 
zpevněných plochách v přední části areálu v počtu 5 pro osobní automobily, z čehož jedno 
bude vyhrazeno pro vozidla zdravotně postižených osob. 

SO 101 – Terénní úpravy 1 (komunikace, deponie)  

Nedílnou součástí realizace výstavby RDCS jsou terénní úpravy, které se rozkládají  
od počátku boxů skládek kameniva až po retenční nádrž v zadní části areálu. Bude se 
jednat o spádování terénu, tak aby přebytečná voda, kterou neabsorbuje skladovaný 
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materiál a válcovaná plocha, plynule stékala do odvodňovacího žlabu a do retenční nádrže  
s přepadem. Plocha bude rozdělena do několika částí a spádována ve sklonu 1%. Jedná se 
především o mezideponie, které budou využity pro dočasné skladování materiálu ke 
zpracování, prostor určený pro dočasné umístění recyklační linky a komunikace 
zabezpečující provoz. 

SO 102 – Skládky kameniva  

V areálu obalovny budou umístěny skládky volného přírodního drceného kameniva  
a drceného asfaltového, betonového a směsného recyklátu. 

V případě přírodního drceného kameniva umístěného na ploše bývalé technologie 
obalovny se bude jednat o vyznačení ploch nezávadnou bílou barvou. V případě potřeby 
budou jednotlivé frakce odděleny samostatně stojícími betonovými prefabrikáty, se 
kterými se na počátku uvedení distribuční části do provozu nepočítá (Skládka č. 11-15). 

Recyklovaný materiál bude deponován v boxech pro jednotlivé tříděné druhy frakcí. Ty 
budou odděleny pomocí prefabrikovaných dělících stěn. Tyto podélně umístěné stávající 
boxy budou uprostřed předěleny příčnou stěnou stejné výšky jako stávající stěny a tloušťky 
0,3 m (bude se jednat celkem o tři dělící příčky). Bude-li výroba omezena na méně 
materiálů než sedm druhů, může dojít k vynechání záměru umístění příčných stěn a využití 
stávajícího. Směsný stavební recyklát bude deponován samostatně, volně ložený a bez 
ohraničujících prvků skládky. 

SO 103 – Odvodňovací žlab  

Navrhovaný odvodňovací sklon je 0,5 %. Žlab bude tvořen betonovou přírodní tvarovkou 
(155x295,5x665 mm). Celková délka žlabu bude přibližně 130 m. Pevné částice, které se 
dostanou do srážkové odpadní vody, budou usazeny v retenční nádrži.  

SO 104 – Terénní úpravy 2 (ochranný val)  

Ochranný val, který bude situován po levé straně od vjezdu do areálu. Ochranný val bude 
výšky 4,5 m a bude tvořen zeminou. Navrhovaný sklon stěn ochranného valu ku terénu je 
1:1,5. Půdorysná plocha valu je 343 m2. Ochranný val se bude nacházet na pozemcích 
452/4 a z části na 384/11, které jsou ve vlastnictví ECS. 

SO 201 – Retenční nádrž  

Stávající retenční nádrž je železobetonová jímka a má tři na sebe kolmé stěny a čtvrtá stěna 
je 2 x pod úhlem 45° lomená. Tři obvodové stěny jsou kónicky svažované  
k obdélníkovému dnu, čtvrtá stěna u výtoku je svislá. Rozměr jímky v horní části je cca 
15,2 x 21 m hloubka cca 3,50 m. Jímka je lemována trubkovým zábradlím. 

Technologie provozu vlastního zpracování 

1. Veškerý příjem materiálů na mezideponie je přes vstupní pojezdovou váhu  
s počítačovým propojením a její evidenci přijatého množství dle vážních lístků, v případě 
předem neznámého zdroje odpadu je sepsáno ZPO.  

Je vedena evidence pro druhotné stavební materiály – odpady, které jsou předávány ke 
zpracování jinými subjekty než EK CZ. Při příjmu na váze je pracovníkem váhy prováděna 
1. vizuální kontrola nákladu a kontrola dodacího listu (vše v souladu s § 21 – 22 vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb.).  

Pokud materiál neodpovídá deklarovanému druhu a původu (asfaltové kry, beton, stavební 
suť, ze kterého staveniště apod.), není přijat a vozidlo i náklad je vráceno. Pokud odpovídá 
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požadovanému druhu, určí obsluha místo vykládky. Všechny přijímané odpady jsou 
ukládány odděleně a označeny katalogovým číslem a názvem odpadu.  

2. Při složení nákladu je prováděna 2. vizuální kontrola a v případě pochybností dochází  
k rozhrnutí materiálu nakladačem. Pokud je shledán cizorodý materiál v nepatrném 
množství (do 5 % včetně), je vytříděn jako odpad a je s ním nakládáno dle Rozhodnutí 
ředitele společnosti EK CZ. V případě, že je množství cizorodého materiálu větší než 
nepatrné (nad 5 %), je řidič nakladače povinen vozidlo znovu naložit. Při podezření na 
obsah dehtu v dovezeném odpadu (např. jedná-li se o odpad ze střešních asfaltových krytin 
apod.), provede obsluha recyklační provozovny orientační zkoušku bílou barvou obsahující 
organické rozpouštědlo a v případě pozitivního nálezu není odpad přijat. Ocelové výztuže 
jsou při drcení separovány magnetickým separátorem a dále jako kovový šrot rovněž 
manipulovány dle Směrnice o odpadech EK CZ.  

3. Vytříděný stavební materiál je skladován dle frakcí a možného zabudování na stavbách. 
Převzaté odpady procházejí nejprve primárním tříděním, při kterém jsou zbaveny 
nežádoucích příměsí (dřevo, plasty, železo apod.). Jejich velikost je v případě potřeby 
upravena pomocí bouracího kladiva na velikost vhodnou pro drtič.  

Poté jsou nakladačem ukládány na oddělené zemní skládky a jsou připraveny na konečnou 
fázi úpravy, drcení a třídění. Kontroluje se, zda nedošlo k sekundárnímu znečištění 
suroviny.  

4. Úprava suroviny je prováděna podle stanoveného „Technologického předpisu příslušné 
mobilní drticí linky“, přičemž každé z mobilních drtících zařízení má zpracovaný vlastní 
Provozní řád. K úpravě suroviny se přistoupí po naskladnění dostatečného množství  
k recyklaci, tak aby byl příjezd celé mobilní recyklační linky ekonomický včetně jeho 
následného provozu, kdy by mohlo dojít k neúplnému využití práce zařízení (podle druhu  
a typu materiálu se jedná o odhadované množství 5 – 10 tis. tun).  

Připravená surovina o maximálních rozměrech 950 x 550 mm je navážena čelním 
nakladačem nebo rypadlem do ocelové příjmové násypky mobilního drtiče, prochází přes 
vibrační podavač a vibrační odhliňovač do odrazového (případně čelisťového) drtiče.  

Výstup materiálu z drtiče je pomocí dopravního pásu dopraven do vibračního třídiče. Zde 
je provedeno finální vytřídění příslušných frakcí na meziskládce. Jednotlivé vytříděné 
frakce jsou odváženy nakladačem a ukládány odděleně na zemní skládky.  

Na obrázku č. 2 je znázorněno technologické schéma mobilní recyklační linky. 

5. Expedice materiálů je vážena a dokladována vážními lístky. Příjem a expedice 
zpracovávaného materiálu je vedena dle vážních lístků, na základě kterých je vedena 
evidence na PC v rámci evidence odpadů u EK CZ, a to jak za RDCS, tak sumárně za EK 
CZ.  

6. Jakost zpracovaných recyklovaných drtí odpovídá podmínkám, které umožňují jejich 
zabudování do staveb, tj. zpravidla dle TKP investorů, a to jak po stránce kvality, frakce, 
tak i z ekologických hledisek.  

7. Kromě účetních a prvotních dokladů EK CZ pak vedení recyklačního střediska měsíčně 
předává evidenci o odpadech, která je souborně vedena dle Směrnice o odpadech EK CZ.  

8. Za dodržování technologie, pravidel obsluhy a evidenci odpovídá vedoucí recyklačního 
střediska. 

Výrobkem určeným pro dodání na trh je recyklát z minerálních stavebních odpadů. Jedná 
se o směs získanou zpracováním anorganického materiálu dříve použitého ve stavbě. 
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Obrázek č. 2: Technologické schéma mobilní linky 

 

Zemní plyn 

Pro potřeby provozu je v areálu k dispozici přípojka STL plynovodu, která je plně 
dostačující pro zajištění vytápění v administrativní budově. 

Požadovaný a současný výkon plynového kotle: 24 kW 

Maximální hodinová spotřeba zemního plynu: 2 m3/h 

Roční spotřeba zemního plynu: 3 000 m3/rok 

Pohonné hmoty 

Hodinové a roční spotřeby pohonných hmot (motorová nafta) pro drtič, třídič a nakladač 
jsou ve všech výpočtových variantách stejné, jedná se o maximální hodnoty. 

Mechanismus  hodinová spotřeba denní spotřeba 

Drtič   12 l/h   120 l/den 

Třídič   5 l/h   50 l/den 

Nakladač  15 l/h   150 l/den 

Roční spotřeby pohonných hmot byly vypočteny na základě předpokládaných hodinových 
spotřeb a předpokládaného počtu ročních provozních hodin v jednotlivých variantách. 

Mechanismus  VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C 

Drtič   2 004 l/rok  3 204 l/rok  6 396 l/rok 

Třídič   835 l/rok  1 335 l/rok  2 665 l/rok 

Nakladač  2 505 l/rok  4 005 l/rok  7 995 l/rok 

CELKEM   5 344 l/rok   8 544 l/rok   17 056 l/rok 
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Doprava 

Doprava z a do RDCS bude trasována po stávajících přístupových komunikacích. Sypké 
směsi budou naváženy běžnými nákladními automobily o nosnosti 12 - 17 t nebo 
soupravami o nosnosti 26 – 28 t. Automobily převážející drobnější frakce kameniva budou 
upozorněni na povinnost oplachtování.  

Pro zabezpečení navážení surovin a rozvozu hotových výrobků jsou v následujících 
variantách uvažovány ze 2/3 celkového množství nákladními soupravami á 27 tun (dále jen 
„NS“), dovoz i odvoz 1/3 z celého množství pak nákladní automobily á 15 tun (dále jen 
„NA“). Četnost vozidel vychází ze sezónní práce, která bude utlumena v měsících leden, 
únor a prosinec. Průměrný provoz je tedy 9 měsíců v roce, 20 dní za měsíc (celkem 180 
dní).  

Projektová varianta A – výroba do 25 000 t/rok 

Dovoz materiálu     6 NA + 8 NS /den (vozidla) 

Odvoz hotových výrobků    6 NA + 8 NS /den (vozidla) 

Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí za den v maximální možné míře: 

průměrně 12 NA + 16 NS průjezdů 

Zaměstnanci a ostatní     4 průjezdy osobních vozů/den  

Projektová varianta B – výroba do 40 000 t/rok 

Dovoz materiálu     10 NA + 12 NS /den (vozidla) 

Odvoz hotových výrobků    10 NA + 12 NS /den (vozidla) 

Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí za den v maximální možné míře: 

průměrně 20 NA + 24 NS průjezdů 

Zaměstnanci a ostatní     4 průjezdy osobních vozů/den 

Projektová varianta C – výroba do 80 000 t/rok 

Dovoz materiálu     20 NA + 22 NS /den (vozidla) 

Odvoz hotových výrobků    20 NA + 22 NS /den (vozidla) 

Celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí za den v maximální možné míře: 

průměrně 40 NA + 44 NS průjezdů  

Zaměstnanci a ostatní     4 průjezdy osobních vozů/den 

Záměr předpokládá dělení směru obslužné dopravy na tři části, přičemž 100 % dopravy 
bude vedena po komunikaci III/0072 a následně bude 80 % z celkové dopravy směřovat po 
silnici III/2405 přes Kněževes na rychlostní komunikaci R7. Dále bude 10 % z celkové 
dopravy směřovat po silnici III/0073 (Dobrovíz) a 10 % po III/2405 směr Středokluky. 

Návrh zařazení stacionárního zdroje 

Recyklační linka bude zřejmě zařazena mezi zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, 
kód 5.12. (Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot  
o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den).  

Na zdroj posuzovaný rozptylovou studií je vyžadována rozptylová studie podle  
§ 11 odst. 9 zákona a je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 
odst. 2.  
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Pro posuzovaný zdroj jsou ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., v příloze č. 8, v bodě 4.5.2 
(Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o projektovaném 
výkonu vyšším než 25 m3/den) stanoveny technické podmínky provozu: 

Snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při operacích, kde dochází  
k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povaze procesu: 

a) zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest 

b) instalací zařízení k omezování emisí – odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí 
zařízení 

c) opatřeními pro skladování prašných materiálů – uzavřené skladovací prostory, 
umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování 
zástěn 

d) opatřeními pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací  
a manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, 
zakrývání nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků 

Mobilní drtící linka má zabudované automatické skrápění, které se spouští zároveň se 
strojem. Ke snižování prašnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho) bude 
smluvně zajištěn mobilní kropicí vůz. O jeho nasazení bude rozhodovat dle okamžitých 
podmínek obsluha areálu. V případě nasazení kropicího vozu, bude jeho použití 
zaznamenáno do provozního deníku (datum a čas). 

Přehled řešených variant 

V rozptylové studii byly, dle požadavku oznamovatele záměru, uvažovány čtyři výpočtové 
varianty: 

VARIANTA 0: areál nadále mimo provoz do doby realizace modernizace obalovny 

VARIANTA A: kapacita výroby do 25 000 t/rok  

VARIANTA B: kapacita výroby do 40 000 t/rok 

VARIANTA C: kapacita výroby do 80 000 t/rok 

Výběr znečišťujících látek 

Zdrojem znečištění z provozu záměru jsou emise prachu z provozu RDCS a emise 
vznikající spalováním pohonných hmot v používaných obslužných mechanismech  
a nákladních vozidlech. Dále byly v rozptylové studii, na základě požadavků oznamovatele 
záměru, uvažovány emise NOx a TZL z provozu obalovny společnosti Porr a.s., emise TZL 
z provozu drtící linky v areálu společnosti Porr a.s a emise TZL z provozu betonárny 
Středokluky.  

Sledovanými škodlivinami z nákladní automobilové dopravy a ze spalování nafty  
v mechanismech jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, uhlovodíky a pevné 
částice.  

V rozptylové studii byly hodnoceny následující znečišťující látky: oxidy dusíku (imisní 
příspěvky NO2) a prach (imisní příspěvky částic PM10 a PM2.5). 
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3.2.2. Emisní parametry bodových zdrojů 

Zpracovateli rozptylové studie byly předány podklady k následujícím bodovým zdrojům 
emisí (stávající výduchy/komíny): 

1) K1: Komín od plynového kotle Dakon ve stávající kotelně v budově č.p. 344.  

2)  Výduch 001 (Porr a.s. obalovna Středokluky): Kotelna o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu 270 kW. 

3) Výduch 002 (Porr a.s. obalovna Středokluky): zdroj H234-12. Poslední tři roky je 
mimo provoz, proto nebyl zahrnut do výpočtů rozptylové studie. 

4) Výduch 003 (Porr a.s. obalovna Středokluky): zdroj – hořák Weisshaupt 
jmenovitém tepelném příkonu 461 kW. 

5) Výduch 003 (Porr a.s. obalovna Středokluky): zdroj – hořák Weisshaupt 
jmenovitém tepelném příkonu 652 kW. 

6) Výduch 101 (Porr a.s. obalovna Středokluky): Obalovna MSLA. Poslední tři roky 
je zdroj mimo provoz, proto nebyl zahrnut do výpočtů rozptylové studie. 

7) Výduch 102 (Porr a.s. obalovna Středokluky): Obalovna BA 160. 

8) Výduch 103 (Porr a.s. obalovna Středokluky): Obalovna MSLA - 3. 

Komín od plynového kotle Dakon ve stávající kotelně 

Pro výpočet emisí NOx z plynového kotle Dakon byly použity údaje o spotřebě zemního 
plynu (2 m3/h a 3 000 m3/h) a tabelovaný emisní faktor pro spalování zemního plynu 
(1 300 kg/106 m3 spáleného zemního plynu, dle Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se 
stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší): 

Hodinové emise NOx z plynového kotle pak činí 2,6 g/h a roční emise činí 3,9 kg/rok. 

Výška komínu je 3 m, průměr komínu je 0,2 m. 

GPS souřadnice: 50°7'36,578"N, 14°15'25,775"E 

Výduchy z provozovny Porr a.s. obalovna Středokluky 

Emisní parametry bodových zdrojů emisí umístěných v provozovně Porr a.s. obalovna 
Středokluky (IČP: 757388091) byly převzaty z Oznámení o výpočtu poplatku a ohlášení 
souhrnné provozní evidence za roky 2012, 2011, 2010 a 2009, které zpracovateli 
rozptylové studie poskytl Mgr. Roman Kobeda,  ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.  
(na základě žádosti zástupce společnosti Porr a.s.) 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny roční emise TZL pro jednotlivé výduchy v provozovně Porr 
a.s. obalovna Středokluky (výduchy: 001, 002, 003, 004, 101, 102 a 103) za poslední  
4 roky provozu, průměrné roční emise TZL za poslední 4 roky provozu, průměrná 
provozní doba za posledních 5 let provozu a průměrný hmotnostní tok TZL za poslední  
4 roky provozu (podíl průměrných ročních emisí TZL a průměrné provozní doby). 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny roční emise NOx pro jednotlivé výduchy v provozovně Porr 
a.s. obalovna Středokluky (výduchy: 001, 002, 003, 004, 101, 102 a 103) za poslední  
4 roky provozu, průměrné roční emise NOx za poslední 4 roky provozu, průměrná 
provozní doba za posledních 5 let provozu a průměrný hmotnostní tok NOx za poslední  
4 roky provozu (podíl průměrných ročních emisí NOx a průměrné provozní doby). 



Rozptylová studie:                                        Recyklační a distribuční centrum Středokluky 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strana 18 (celkem 68) 

Tabulka č. 2: Bodové zdroje emisí TZL v provozovně Porr a.s. obalovna Středokluky 

Výduch 
Roční emise TZL t/rok Provoz 

h/rok 

Hm. tok

2012 2011 2010 2009 průměr g/h 

001 0,001 0,001 0 0 0,001 2256 0,4 

002 x x x 0,002 x x x 

003 0,003 0,002 0 0,002 0,002 3054 0,7 

004 0,002 0,001 0 0,003 0,002 2373 0,8 

101 x x x 0 x x x 

102 0,264 0,038 0,015 0,049 0,092 1740 52,9 

103 0,021 0,024 0,166 0,028 0,060 1140 52,6 

Tabulka č. 3: Bodové zdroje emisí NOx v provozovně Porr a.s. obalovna Středokluky 

Výduch 
Roční emise NOx t/rok Provoz 

h/rok 

Hm. tok

2012 2011 2010 2009 průměr g/h 

001 0,033 0,036 0,033 0,030 0,033 2256 14,6 

002 x x x 0,002 x - - 

003 0,215 0,158 0,088 0,157 0,155 3054 50,8 

004 0,117 0,079 0,089 0,209 0,124 2373 52,3 

101 x x x - x - - 

102 4,126 1,048 - - 2,587 2400 1077,9 

103 0,510 0,284 - - 0,397 1200 330,8 

Poznámky: 

x zdroj nebyl v daném roce provozován 

- údaj není uveden 

Výduchy 002 a 102 nebyly do rozptylové studie zahrnuty, poslední tři roky byly mimo 
provoz. V rozptylové studii byl použit předpoklad pro zastoupení frakce PM10 v emisích 
TZL za textilním filtrem (výduchy 102 a 103) ve výši 85 % a ze spalování zemního plynu 
ve výši 100 % (výduchy 001, 003 a 004) a předpoklad pro zastoupení frakce PM2.5 
v emisích TZL za textilním filtrem (výduchy 102 a 103) ve výši 60 % a ze spalování 
zemního plynu ve výši 100 % (výduchy 001, 003 a 004). 
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GPS souřadnice bodových zdrojů 

GPS souřadnice bodových zdrojů v provozovně Porr a.s. obalovna Středokluky byly 
převzaty z Oznámení o výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní evidence: 

001: 50°7'25,82"N, 14°15'6,87"E  

003: 50°7'35,74"N, 14°15'17,88"E 

004: 50°7'31,84"N, 14°15'28,91"E 

102: 50°7'35,74"N, 14°15'17,88"E 

103: 50°7'31,84"N, 14°15'28,91"E 

Z GPS souřadnicí je zřejmé, že v případě výduchů 003 a 102 se jedná o jeden společný 
výduch a rovněž v případě výduchů 004 a 103 se jedná o jeden společný výduch. 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů emisí, které byly použity 
pro výpočet rozptylové studie. 

Tabulka č. 4: Emisní parametry bodových zdrojů emisí  

výduch 
MNOx 

g/s 

MPM10 

g/s 

MPM2.5 

g/s 
 

H 

m 

T 

°C

d 

m 

v 

m/s 

z 

m 

K1 0,00072 - - 0,17 3 90 0,2 2 350 

001 0,00406 0,00011 0,00011 0,26 11 160 0,3 2 350 

003+102 0,31353 0,01268 0,00901 0,27 0,20 11 113 0,3 3 350 

004+103 0,10642 0,01264 0,00899 0,14 0,13 11 113 0,3 3 350 

Vysvětlivky k tabulce č. 4: 

MPM10   hmotnostní tok NOx 

MPM10   hmotnostní tok částic PM10 

MPM2.5   hmotnostní tok částic PM2.5 

 roční využití  

H   výška ústí výduchu 

T  teplota ve výduchu 

d průměr ústí výduchu 

v  rychlost vzdušiny ve výduchu 

z nadmořská výška výduchu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající bodové zdroje, byly bodové zdroje emisí 
zahrnuty do všech uvažovaných výpočtových variant. 
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3.2.3. Emisní parametry plošných zdrojů 

VARIANTA 0 

Dle požadavků oznamovatele záměru byly v rozptylové studii uvažovány emise z provozu 
obalovny společnosti Porr a.s. (viz předchozí kapitola), emise TZL z provozu drtící linky 
v areálu společnosti Porr a.s a emise TZL z provozu betonárny Středokluky.  

1) Drtící zařízení v zadní části areálu – odrazový drtič ODN 800 Přerovské strojírny. 

Kapacita: 70 t/h 

Provoz: max. 2 h/den 

Roční emise TZL: 0,252 t/rok 

Roční využití maximálního výkonu (): 0,04 

GPS souřadnice: 50°7'38,298"N, 14°15'21,291"E 

V rozptylové studii byl použit předpoklad pro zastoupení frakce PM10 v emisích 
TZL ve výši 51 % a zastoupení frakce PM2.5 v emisích TZL ve výši 15 %. 

Hmotnostní tok částic PM10: 0,09917 g/s 

Hmotnostní tok částic PM2.5: 0,02917 g/s 

2) Betonárna Středokluky: STASIS CE 55 s maximálním ověřeným hodinovým 
výkonem až 45 m³ čerstvého betonu.  

Roční emise TZL: 0,014 t/rok 

Roční využití maximálního výkonu (): 0,09 

GPS souřadnice: 50°7'31,468"N, 14°15'9,007"E 

V rozptylové studii byl použit předpoklad pro zastoupení frakce PM10 v emisích 
TZL ve výši 51 % a zastoupení frakce PM2.5 v emisích TZL ve výši 15 %. 

Hmotnostní tok částic PM10: 0,00252 g/s 

Hmotnostní tok částic PM2.5: 0,00074 g/s 

VARIANTY A, B, C 

V rámci výpočtových variant A, B, C byly uvažovány plošné zdroje emisí uvedené ve 
variantě 0 doplněné o plošné zdroje z provozu záměru.  

Jednotlivé varianty A, B, C se liší kapacitou záměru (viz výše v textu). 

Provozem záměru vzniknou nové plošné zdroje emisí: 

1) Nakládka a vykládka materiálů 

2) Drcení a třídění  

3) Deponie materiálů 

4) Spalování motorové nafty - drtič, třídič, nakladač 

5) Volnoběh nákladních vozidel 

6) Pojezdy nákladních vozidel 

7) Resuspenze prachu 
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Nakládka a vykládka materiálů 

Pro výpočet množství prachu z nakládky a vykládky materiálů byl použit emisní faktor pro 
kamenolomy a zpracování kamene. Vzhledem k tomu, že ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. 
nejsou emisní faktory uvedeny - v § 12, odst. 1, písm. b) je odkaz na věstník MŽP (v době 
zpracování rozptylové studie nebyl věstník MŽP s emisními faktory k dispozici), byl 
použit emisní faktor uvedený ve Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní 
faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona  
o ochraně ovzduší (www.mzp.cz/cz/emisni_faktory). 

Činnost Faktor   

Nakládka a vykládka suroviny 0,1 g/t  

Emise TZL byly vypočteny na základě předkládané kapacity záměru v jednotlivých 
výpočtových variantách a emisního faktoru (2 x 0,1 g/t). Maximální denní provozní doba 
bude 10 h/den a maximální výkon linky je 150 t/h. Maximální denní emise TZL a hodnoty 
hmotnostních toků částic PM10 a  PM2.5 z nakládky a vykládky jsou tedy ve všech 
výpočtových variantách shodné (jedná se o nejhorší možný stav). 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny maximální roční a denní emise TZL a hodnoty hmotnostních 
toků částic PM10 a  PM2.5 z nakládky a vykládky pro jednotlivé výpočtové varianty a roční 
využití maximálního výkonu (). Pro přepočet TZL na PM10 a PM2.5 byly použity hodnoty 
procentuelního zastoupení frakce PM10 ve výši 51 % z celkového prachu a PM2.5 ve výši 
15 % z celkového prachu. 

Tabulka č. 5: Prašnost z nakládky a vykládky 

Varianta 
Emise TZL MPM10 

g/s 

MPM2.5 

g/s 
 

kg/rok kg/den 

A 5 0,3 0,00425 0,00125 0,02 

B 8 0,3 0,00425 0,00125 0,03 

C 16 0,3 0,00425 0,00125 0,06 

Drcení a třídění 

Pro výpočet množství prachu z vlastního provozu RDCS (drcení a třídění) byly použity 
emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene (www.mzp.cz/cz/emisni_faktory). 

Činnost Faktor   

Primární drtič 4 g/t   

Hrubotřídič (primární třídič) 3 g/t  

Emise TZL byly vypočteny na základě předkládané kapacity záměru v jednotlivých 
výpočtových variantách a emisních faktorů (4 a 3 g/t). Maximální denní provozní doba 
bude 10 h/den a maximální výkon linky je 150 t/h. Maximální denní emise TZL a hodnoty 
hmotnostních toků částic PM10 a  PM2.5 z drcení a třídění jsou tedy ve všech výpočtových 
variantách shodné (jedná se o nejhorší možný stav). V tabulce č. 6 jsou uvedeny maximální 
roční a denní emise TZL a hodnoty hmotnostních toků částic PM10 a  PM2.5 z drcení  
a třídění pro jednotlivé výpočtové varianty a roční využití maximálního výkonu (). Pro 
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přepočet TZL na PM10 a PM2.5 byly použity hodnoty procentuelního zastoupení frakce 
PM10 ve výši 51 % z celkového prachu a PM2.5 ve výši 15 % z celkového prachu. 

Tabulka č. 6: Prašnost z drcení a třídění 

Varianta 
Emise TZL MPM10 

g/s 

MPM2.5 

g/s 
 

kg/rok kg/den 

A 175 10,5 0,14875 0,04375 0,02 

B 280 10,5 0,14875 0,04375 0,03 

C 560 10,5 0,14875 0,04375 0,06 

Deponie materiálů 

Za nepříznivých povětrnostních podmínek může docházet také k resuspenzi prachu 
z deponií kameniva. Lze předpokládat, že k resuspenzi prachu z deponií kameniva bude 
docházet po dobu cca 2/3 roční doby, po zbytek roku bude kamenivo z přirozených příčin 
vlhké (nepráší se).  

Pro výpočet množství prachu z deponií byl použit dokument společnosti DEAL s.r.o. (Doc. 
Ing. František Skácel, CSc., Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.) "Stanovení emisních faktorů pro 
TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií, které emise TZL na plošných 
zdrojích snižují". V dokumentu je uveden emisní faktor pro TZL ze skladování drceného 
kameniva v deponiích, který činí 1,5 g/t.  

V tabulce č. 7 jsou uvedeny maximální roční a denní emise TZL a hodnoty hmotnostních 
toků částic PM10 a  PM2.5 z deponií materiálů pro jednotlivé výpočtové varianty a roční 
využití maximálního výkonu (). Pro přepočet TZL na PM10 a PM2.5 byly použity hodnoty 
procentuelního zastoupení frakce PM10 ve výši 51 % z celkového prachu a PM2.5 ve výši 
15 % z celkového prachu. 

Tabulka č. 7: Prašnost z deponií 

Varianta 
Emise TZL MPM10 

g/s 

MPM2.5 

g/s 
 

kg/rok kg/den 

A 37,5 0,154 0,00091 0,00027 0,67 

B 60 0,247 0,00146 0,00043 0,67 

C 120 0,494 0,00292 0,00086 0,67 

Spalování motorové nafty - drtič, třídič, nakladač 

Předpokládaná hodinová spotřeba motorové nafty pro drtič, třídič, nakladač je 32 l/h (pro 
všechny výpočtové varianty). Maximální denní spotřeba motorové nafty pro drtič, třídič, 
nakladač je 320 l/den (pro všechny výpočtové varianty). Roční spotřeba nafty pro obslužné 
mechanismy (drtič, třídič, nakladač) je 5 344 l/rok (VARIANTA A), 8 544 l/rok 
(VARIANTA B) a 17 056 l/rok (VARIANTA C).  



Rozptylová studie:                                        Recyklační a distribuční centrum Středokluky 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strana 23 (celkem 68) 

Pro výpočet emisí ze spalování nafty v dieselových motorech byly použity emisní faktory 
z publikace EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009, vydané EEA 
(Europan Enviroment Agency) dne 19.6.2009 (tabulka č. 8). Pro přepočet TZL na PM10  
a PM2.5 byly použity hodnoty procentuelního zastoupení frakce PM10 ve výši 100 %  
z celkového prachu a PM2.5 ve výši 100 % z celkového prachu. 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny maximální roční a denní emise NOx, částic PM10 a PM2.5  

a hodnoty hmotnostních toků NOx a částic PM10 a PM2.5 Ze spalování motorové nafty 
(drtič, třídič, nakladač) pro jednotlivé výpočtové varianty a roční využití max. výkonu ().  

Tabulka č. 8: Emise ze spalování motorové nafty - drtič, třídič, nakladač 

Látka 
Faktor [kg/rok] 

[kg/den] [g/s]  
[g/t] paliva VAR. A VAR. B VAR. C

NOx 32 792 147 235 470 8,854 0,24594 0,02 

PM10 2 086 9 15 30 1,050 0,00417 0,03 

PM2.5 2 086 9 15 30 1,050 0,00417 0,06 

Volnoběh nákladních automobilů  

Denní počet nákladních vozidel činí dle předaných podkladů: 

Výpočtová varianta A: 6 NA + 8 NS, celkem 14 HDV (počet vozidel) 

Výpočtová varianta B: 10 NA + 12 NS, celkem 22 HDV (počet vozidel) 

Výpočtová varianta B: 20 NA + 22 NS, celkem 42 HDV (počet vozidel) 

Při výpočtu maximálních hodinových emisí znečišťujících látek byl použit předpoklad, že 
ve špičkové hodině jsou emise cca 2,4krát vyšší než v průměru.  

V rozptylové studii bylo uvažováno s dobou volnoběhu 2 minuty pro jedno vozidlo  
(1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti 5 km/h). Pro výpočet emisí ze spalování 
nafty v motorech nákladních automobilů byly použity emisní faktory převzaté z programu 
MEFA-06. Vzhledem k tomu, že v programu MEFA-06 nejsou uvedeny emisní faktory pro 
částice PM2.5, byly pro výpočet emisí částic PM2.5 použit emisní faktor pro částice PM10. 

V tabulkách č. 9 až 11 jsou uvedeny maximální roční a denní emise NOx, částic PM10  
a PM2.5 a hodnoty hmotnostních toků NOx a částic PM10 a  PM2.5 z volnoběhu nákladních 
automobilů pro jednotlivé výpočtové varianty a roční využití maximálního výkonu ().  

Tabulka č. 9: Emise z volnoběhu nákladních automobilů – VARIANTA A 

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 247,86 1,377 0,09180 0,09 

PM10 4,2051 2,16 0,012 0,00080 0,09 

PM2.5 4,2051 2,16 0,012 0,00080 0,09 
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Tabulka č. 10: Emise z volnoběhu nákladních automobilů – VARIANTA B 

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 389,70 2,165 0,14433 0,09 

PM10 4,2051 3,24 0,018 0,00120 0,09 

PM2.5 4,2051 3,24 0,018 0,00120 0,09 

Tabulka č. 11: Emise z volnoběhu nákladních automobilů – VARIANTA C 

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 991,68 4,132 0,27549 0,09 

PM10 4,2051 8,40 0,035 0,00232 0,09 

PM2.5 4,2051 8,40 0,035 0,00232 0,09 

Pojezdy nákladních vozidel 

V rozptylové studii bylo uvažováno s průměrnou délkou pojezdu jednoho nákladního 
vozidla na ploše záměru ve výši cca 400 m (rychlost 5 km/h). Pro výpočet emisí ze 
spalování nafty v motorech nákladních automobilů byly použity emisní faktory převzaté 
 z programu MEFA-06. Vzhledem k tomu, že v programu MEFA-06 nejsou uvedeny 
emisní faktory pro částice PM2.5, byl pro výpočet emisí částic PM2.5 použit emisní faktor 
pro částice PM10. 

Denní počet nákladních vozidel je v předchozím textu. Při výpočtu maximálních 
hodinových emisí znečišťujících látek byl použit předpoklad, že ve špičkové hodině jsou 
emise cca 2,4krát vyšší než v průměru.  

V tabulkách č. 12 až 14 jsou uvedeny maximální roční a denní emise NOx, částic PM10  
a PM2.5 a hodnoty hmotnostních toků NOx a částic PM10 a  PM2.5 z pojezdů nákladních 
automobilů pro jednotlivé výpočtové varianty a roční využití maximálního výkonu ().  

Tabulka č. 12: Emise z pojezdů nákladních automobilů – VARIANTA A  

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 49,590 0,2755 0,01837 0,09 

PM10 4,2051 0,090 0,0005 0,00003 0,09 

PM2.5 4,2051 0,090 0,0005 0,00003 0,09 
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Tabulka č. 13: Emise z pojezdů nákladních automobilů – VARIANTA B 

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 77,922 0,4329 0,02886 0,09 

PM10 4,2051 0,126 0,0007 0,00005 0,09 

PM2.5 4,2051 0,126 0,0007 0,00005 0,09 

Tabulka č. 14: Emise z pojezdů nákladních automobilů – VARIANTA C  

Látka 
Emisní faktor Emise 

 
[g/km/vozidlo] [kg/rok] [kg/den] [g/s] 

NOx 49,1944 49,590 0,2755 0,01837 0,09 

PM10 4,2051 0,090 0,0005 0,00003 0,09 

PM2.5 4,2051 0,090 0,0005 0,00003 0,09 

Resuspenze prachu 

V případě hodnocení PM10 a PM2.5 byly vedle sazí emitovaných přímo spalovacími motory 
do ovzduší (primární prašnost) vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími 
automobily (resuspenze).  

Množství prachu zvířeného automobily bylo stanoveno výpočtem ze standardního 
výpočetního postupu US EPA „ AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 
část 13.2.1. Fugitive Dust Sources – Paved Roads“, kterým se určuje množství emisí částic 
zvířených z povrchu komunikace:  

E = [k × (sL)
0,91

 × (W × 1,1)
1,02

] × (1 – 0,25 × P/N)  

kde:  

E  je množství emisí zvířených částic v gramech na vozokilometr  

k  je koeficient závislý na velikosti posuzovaných částic, pro celkové emise 
prachových částic se používá hodnota 3,23 gramů na vozokilometr, pro částice 
PM10 pak 0,62 g/vozokm, pro částice PM2.5 pak 0,15 g/vozokm 

sL  je množství částic na povrchu vozovky (g/m2)  

W  je průměrná hmotnost vozidel v dopravním proudu (tuny)  

P  je počet srážkových dnů za průměrovací období  

N  je celkový počet dnů v průměrovacím období, z něhož je počítána četnost srážek 
(obvykle rok)  

V rozptylové studii bylo uvažováno s průměrnou délkou pojezdu jednoho nákladního 
vozidla na ploše záměru ve výši cca 400 m.  
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Denní počet nákladních vozidel je v předchozím textu. Při výpočtu maximálních 
hodinových emisí znečišťujících látek byl použit předpoklad, že ve špičkové hodině jsou 
emise cca 2,4krát vyšší než v průměru.  

V tabulkách č. 15 až 17 je uvedeno množství částic PM10 a  PM2.5 zvířených projíždějícími 
automobily (resuspenze) pro jednotlivé výpočtové varianty a roční využití maximálního 
výkonu ().  

Tabulka č. 15: Resuspenze – VARIANTA A  

Látka 
E-léto E-zima Emise 

 
gvozokm gvozokm [kg/rok] [g/den] [g/s] 

PM10 9,204 34,528 5,0 28 0,00187 0,085 

PM2.5 2,227 8,394 1,2 7 0,00047 0,085 

Tabulka č. 16: Resuspenze – VARIANTA B  

Látka 
E-léto E-zima Emise 

 
gvozokm gvozokm [kg/rok] [g/den] [g/s] 

PM10 8,857 33,232 7,0 39 0,00260 0,085 

PM2.5 2,143 8,077 1,6 9 0,00060 0,085 

Tabulka č. 17: Resuspenze – VARIANTA C  

Látka 
E-léto E-zima Emise 

 
gvozokm gvozokm [kg/rok] [g/den] [g/s] 

PM10 8,857 33,232 13,8 77 0,00513 0,085 

PM2.5 2,143 8,077 3,4 19 0,00127 0,085 

 

3.2.3. Emisní parametry liniových zdrojů 

Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány komunikace v posuzované 
oblasti.  

Jednotlivé komunikace byly rozděleny do 8 úseků (viz obrázek č. 3). Rozdělení silniční 
sítě na jednotlivé úseky, označení úseků a intenzity dopravy v jednotlivých úsecích byly 
převzaty z hlukové studie č. 830/1/2013 (Ing. Jiří Hejna, duben 2013). 
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Obrázek č. 3: Rozdělení silniční sítě na jednotlivé úseky 
 
 

R7 
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Dopravní úseky: 

0072a_1: od brány záměru k budově ČD (nádraží Středokluky) – účelová komunikace 

0072a_2: od budovy nádraží ČD (Středokluky) k bráně společnosti PERSA (na druhé 
straně stavebniny) 

0072a_3: od brány společnosti PERSA na křižovatku s hlavní komunikací 2405 

2405_R7: JV část trasy od křižovatky 2405 a 0072a směrem k R7 (tzn. přes Kněževes po 
hlavní R7) 

2405_přejezd: na hlavní komunikaci 2405 mezi křižovatkami s 0072a a 0078 (úsek přes 
přejezd) 

0078: komunikace 0078 (Dobrovíz) od křižovatky s 2405 

2405_Středokluky: SZ část komunikace 2405 (na Středokluky) od křižovatky s 0078 

R7: sčítací úsek 1-0768 

V tabulce č. 18 jsou uvedeny denní intenzity vozidel v posuzovaných úsecích pro 
jednotlivé výpočtové varianty (VARIANTY 0, A, B, C). 

Tabulka č. 18: Denní intenzity vozidel v jednotlivých úsecích 

úsek 
Osobní vozidla Těžká nákladní vozidla 

O A B C O A B C 

0072a_1 0 4 4 4 0 28 44 84 

0072a_2 11 15 15 15 12 40 56 96 

0072a_3 74 78 78 78 24 52 68 108 

2405_R7 2832 2834 2834 2834 401 423 436 468 

2405_přejezd 2832 2834 2834 2834 401 407 410 418 

0078 1406 1407 1407 1407 198 201 203 207 

2405_Středokluky 1173 1174 1174 1174 218 221 222 226 

R7_5-5560 29472 29473 29473 29473 5359 5370 5377 5393 

Většina úseků silnic se nachází v intravilánu a jedná se o komunikace III. třídy. 
V intravilánu byla uvažována rychlost 50 km/h. V etravilánu byla zvolena rychlost  
90 km/h. 

Stávající komunikace podél „Vlakové stanice Středokluky“ je na úseku od křižovatky 
s ulicí Na Staré silnici (III/2405) tvořena drobnějšími granitovými kostkami, které za 
nádražní budovou směrem k areálu ECS přechází v živičný povrch. Rychlost vozidel na 
úsecích III/0072a je do 30 km/h. 
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V tabulkách č. 19 a 22 jsou uvedeny denní, roční a špičkové hodinové emise znečišťujících 
látek z liniových zdrojů. Při výpočtu maximálních hodinových emisí znečišťujících látek 
byl použit předpoklad, že ve špičkové hodině jsou emise cca 2,4krát vyšší než v průměru.  

Pro výpočet emisí byly použity výše uvedené intenzity dopravy a emisní faktory 
z programu MEFA-06. Tento program umožňuje výpočet emisních faktorů pro všechny 
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Program zohledňuje rovněž další 
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky  
i stárnutí motorových vozidel. Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového 
parku. Vzhledem k tomu, že v programu MEFA-06 nejsou uvedeny emisní faktory pro 
částice PM2.5, byly pro výpočet emisí částic PM2.5 použit emisní faktor pro částice PM10.  

V případě hodnocení PM10 a PM2.5 byly vedle sazí emitovaných přímo spalovacími motory 
do ovzduší (primární prašnost) vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími 
automobily (resuspenze). Množství prachu zvířeného automobily bylo stanoveno 
výpočtem na základě metodiky US EPA AP-42. 

Tabulka č. 19: Roční a denní mise z liniových zdrojů – VARIANTA 0 

Úsek 
Emise [kg/rok/km] Emise [kg/den/km] Emise [g/s/m*10-6] 

NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5

0072a_1 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 

0072a_2 51 98 27 0,139 0,268 0,073 3,9 7,5 1,94 

0072a_3 115 224 61 0,314 0,614 0,166 8,6 16,9 4,72 

2405_R7 1847 1507 483 5,059 4,129 1,323 140,6 114,7 36,67

2405_přejezd 1847 1507 483 5,059 4,129 1,323 140,6 114,7 36,67

0078 (90 km) 914 746 239 2,503 2,043 0,654 69,4 56,7 18,06

2405_Středokluky 923 754 244 2,528 2,067 0,669 70,3 57,5 18,61

R7_5-5560 25451 3578 2382 69,728 9,802 6,527 1936,9 272,2 181,39

Tabulka č. 20: Roční a denní mise z liniových zdrojů – VARIANTA A 

Úsek 
Emise [kg/rok/km] Emise [kg/den/km] Emise [g/s/m*10-6] 

NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5

0072a_1 56 107 29 0,310 0,595 0,163 8,6 16,7 4,44 

0072a_2 107 195 57 0,447 0,857 0,235 12,5 23,9 6,67 

0072a_3 171 281 83 0,621 1,200 0,327 17,2 33,3 9,17 

2405_R7 1880 1516 487 5,242 4,281 1,374 145,6 118,9 38,06
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2405_přejezd 1856 1510 484 5,109 4,170 1,336 141,9 115,8 37,22

0078 (90 km) 919 747 240 2,528 2,063 0,660 70,3 57,2 18,33

2405_Středokluky 928 755 245 2,553 2,090 0,677 70,8 58,1 18,89

R7_5-5560 25472 3579 2384 69,847 9,812 6,537 1940,3 272,5 181,67

Tabulka č. 21: Roční a denní mise z liniových zdrojů – VARIANTA B 

Úsek 
Emise [kg/rok/km] Emise [kg/den/km] Emise [g/s/m*10-6] 

NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5

0072a_1 87 168 46 0,486 0,931 0,255 13,6 25,8 7,22 

0072a_2 138 252 70 0,622 1,193 0,327 17,2 33,1 9,17 

0072a_3 202 321 90 0,797 1,536 0,419 22,2 42,8 11,67

2405_R7 1903 1521 489 5,351 4,366 1,405 148,6 121,4 39,17

2405_přejezd 1861 1511 485 5,134 4,196 1,343 142,5 116,7 37,22

0078 (90 km) 922 748 240 2,544 2,077 0,666 70,6 57,8 18,61

2405_Středokluky 929 756 245 2,561 2,097 0,679 71,1 58,3 18,89

R7_5-5560 25486 3581 2385 69,922 9,819 6,544 1942,2 272,8 181,67

Tabulka č. 22: Roční a denní mise z liniových zdrojů – VARIANTA C 

Úsek 
Emise [kg/rok/km] Emise [kg/den/km] Emise [g/s/m*10-6] 

NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5 NOx PM10 PM2.5

0072a_1 167 319 87 0,925 1,772 0,486 25,8 49,2 13,61

0072a_2 218 400 110 1,062 2,035 0,558 29,4 56,7 15,56

0072a_3 282 436 122 1,236 2,376 0,649 34,4 66,1 18,06

2405_R7 1948 1533 494 5,617 4,591 1,363 156,1 127,5 37,78

2405_přejezd 1873 1514 486 5,201 4,251 1,262 144,4 118,1 35,00

0078 (90 km) 928 750 240 2,578 2,105 0,625 71,7 58,6 17,50

2405_Středokluky 935 757 245 2,594 2,122 0,630 71,9 58,9 17,50

R7_5-5560 25517 3584 2388 70,094 9,835 6,558 1946,9 273,3 182,22
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3.3.   Meteorologické podklady 

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává 
četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy 
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru 
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). Označení směrů větru je po směru hodinových ručiček, tj.  
0 stupňů představuje severní vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů 
západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru. Označení 
směrů větru vyjadřuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.) 

Odborný odhad větrné růžice zpracoval ČHMÚ Praha. Hodnoty celkové větrné růžice jsou 
uvedeny v tabulce č. 23.  

Tabulka č. 23: Hodnoty celkové větrné růžice  

Směr 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet

1,70 m/s 7,03 3,73 4,23 6,92 6,01 10,74 10,95 6,74 8,65 65,00 

5,00 m/s 2,99 0,89 1,36 2,36 3,25 7,09 7,59 8,11 0,00 33,64 

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 1,24 0,06 1,36 

Součet 10,02 4,62 5,59 9,28 9,28 17,85 18,56 16,09 8,71 100,00 

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má severozápadní vítr s 18,6 %, 
západní vítr s 17,9 % a severní vítr s 16,1 %, četnost výskytu bezvětří je 8,7 %.  Vítr o 
rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 65 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze 
očekávat v 34 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 1 %.  

III. a IV. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. dobré rozptylové podmínky 
se vyskytují v 59,5 % případů. I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. 
špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 29,5 % případů. 

 

3.4.   Popis referenčních bodů  

Výpočet příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek byl proveden  
v husté geometrické síti referenčních bodů a ve zvolených 17 výpočtových bodech mimo 
síť reprezentujících nejbližší obytné objekty. Parametry sítě referenčních bodů jsou 
uvedeny v tabulce č. 24. Výpočet v síti byl proveden pro výšku 1,5 metru nad terénem 
(přibližná výška dýchací zóny člověka). 

Tabulka č. 24: Parametry sítě referenčních bodů  

Souřadnice počátečního bodu x = -755200, y = -1038000 (S-JTSK) 

Krok sítě na osách x = 50 m, y = 50 m 

Počet bodů ve směru osy x/y 41/41 

Celkový počet bodů 1 681 

Celková plocha pokrytá sítí 2 km x 2 km (4 km2) 
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Souřadnice výpočtových bodů mimo síť použité pro výpočet rozptylové studie jsou 
uvedeny v tabulce č. 25, zakreslení výpočtových bodů do mapy je na obrázku č. 4.  

Obrázek č. 4: Umístění výpočtových bodů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabulka č. 25: Souřadnice výpočtových bodů mimo síť 

bod způsob využití, č.p., obec x [m] y [m] z [m] h [m] 

1 rodinný dům, č.p. 226, Tuchoměřice -753889 -1037059 350 5 

2 rodinný dům, č.p. 97, Středokluky -754043 -1037366 349 5 

3 objekt k bydlení, č.p. 129, Středokluky -754048 -1037395 348 5 

4 objekt k bydlení, č.p. 60, Kněževes -754133 -1037533 349 5 

5 objekt k bydlení, č.p. 80, Kněževes -754062 -1037568 348 5 

6 objekt k bydlení, č.p. 93, Kněževes -754033 -1037590 349 5 

7 objekt k bydlení, č.p. 116, Kněževes -753952 -1037662 348 5 

8 objekt k bydlení, č.p. 75, Kněževes -753871 -1037707 345 5 

9 MŠ, č.p. 155, Kněževes -753846 -1037633 345 5 

1: 15 000 
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bod způsob využití, č.p., obec x [m] y [m] z [m] h [m] 

10 rodinný dům, č.p. 158, Kněževes -753627 -1037706 340 5 

11 rodinný dům, č.p. 182, Kněževes -753450 -1037654 339 5 

12 rodinný dům, č.p. 165, Kněževes -753352 -1037640 337 5 

13 objekt k bydlení, č.p. 134, Středokluky -754232 -1037451 350 5 

14 rodinný dům, č.p. 133, Středokluky -754310 -1037478 349 5 

15 rodinný dům, č.p. 160, Středokluky -754488 -1037524 350 5 

16 rodinný dům, č.p. 247, Středokluky -755125 -1036553 338 5 

17 rodinný dům, č.p. 175, Středokluky -755165 -1036458 335 5 

Souřadnice „z“ uvedená v tabulce č. 25 představuje nadmořskou výšku výpočtového bodu  
a parametr „h“ označuje uvažovanou výšku nad terénem. Výpočtové body na obytných 
objektech byly umístěny na tu stranu fasády, která je orientovaná nejblíže ke zdrojům 
emisí. 

 

3.5.   Imisní limity  

Imisní limity jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. V tabulce č. 26 jsou 
uvedeny imisní limity pro NO2, částice PM10 a PM2.5. 

Tabulka č. 26: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený 
počet jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg.m-3 18 

Oxid dusičitý 1 rok 40 μg.m-3 0 

Částice PM10 24 hodin 50 μg.m-3 35 

Částice PM10 1 rok 40 μg.m-3 0 

Částice PM2.5 1 rok 25 μg.m-3 0 

 

3.6.   Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě 

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými 
škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. V blízkém okolí zájmové 
lokality není provozována žádná imisní stanice, která by kontinuálně monitorovala kvalitu 
ovzduší. Nejbližší imisní stanice je stanice Buštěhrad, Stehelčeves a Kladno – střed města 
(viz následující charakteristika).  
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Charakteristika stanice Buštěhrad 

Umístění: Prostor u objektu požární zbrojnice. 

Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km). 

Cíl měřícího programu: určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva. 

Zeměpisné souřadnice: 50°9´10,594" sš. 14°11´23,689" vd. 

Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén. 

Nadmořská výška: 340 m n.m. 

Krajina: část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí. 

Typ stanice: pozaďová. 

EOI - typ zóny: městská. 

EOI - charakteristika zóny: obytná. 

Charakteristika stanice Stehelčeves 

Umístění: Náves. Intenzivní stavební činnost v okolí stanice od května do listopadu 2011  
a následná resuspenze (zvýšené koncentrace částic PM10). 

Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km). 

Cíl měřícího programu: určení vlivu význačných zdrojů na hladinu imisí. 

Zeměpisné souřadnice: 50°10´14,108" sš. 14°11´26,082" vd. 

Terén: spodní část povlov. svahu, do 8%, inverzní poloha. 

Nadmořská výška: 290 m n.m. 

Krajina: řídká nízkopodlažní zástavba (ves, vilová čtvrť). 

Typ stanice: pozaďová. 

EOI - typ zóny: předměstská. 

EOI - charakteristika zóny: obytná. 

Charakteristika stanice Kladno – střed města 

Umístění: Stanice je umístěna v panelové zástavbě u parkoviště, asi 50 m od stanice je 
komunikace se slabým provozem. 

Reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5 až 4 km) 

Cíl měřícího programu: stanovení repr. koncentrací pro osídlené části území. 

Zeměpisné souřadnice: 50°8´37,896" sš. 14°6´6,422" vd. 

Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) 

Nadmořská výška: 303 m n.m. 

Krajina: vícepodlažní zástavba (sídliště z posled. desetiletí) 

Typ stanice: pozaďová. 

EOI - typ zóny: městská. 

EOI - charakteristika zóny: obytná. 
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Hodnoty imisních koncentrací NO2 a částic PM10 naměřené v posledních pěti letech na 
těchto stanicích jsou uvedeny v tabulkách č. 27 a 28.  

Tabulka č. 27: Naměřené imisní koncentrace NO2  

Imisní stanice Rok 
Max. hodinová 

[µg/m3] 

19 MV 

[µg/m3] 

Roční 

[µg/m3] 

Buštěhrad 

2007 - - - - - - 17,8 

2008 - - - - - - 13,3 

2009 - - - - - - 10,1 

2010 - - - - - - 14,3 

2011 - - - - - - - - - 

Stehelčeves 

2007 - - - - - - 20,8 

2008 - - - - - - 12,8 

2009 - - - - - - 14,6 

2010 - - - - - - 17,5 

2011 - - - - - - - - - 

Kladno – střed 
města 

2007 103,9 80,7 18,5 

2008 96,6 78,4 21,2 

2009 100,0 80,9 20,5 

2010 106,0 85,9 23,5 

2011 114,0 87,4 20,7 

Hodinový imisní limit pro NO2 je 200 µg/m3 s tím, že dovolený počet překročení imisního 
limitu je 18 x v roce. Z hodinových imisních koncentrací NO2 naměřených na 
monitorovací stanici Kladno – střed města je zřejmé, že hodinový imisní limit je s rezervou 
plněn.  

Roční imisní limit pro NO2 je 40 µg/m3.  

Hodnota ročního imisního limitu pro NO2 nebyla na měřících stanicích ani v jednom ze 
sledovaných let překročena. Naměřené roční imisní koncentrace NO2 splňují roční imisní 
limit pro NO2 se značnou rezervou. 
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Tabulka č. 28: Naměřené imisní koncentrace částic PM10 

Imisní stanice Rok 
Max. denní 

[µg/m3] 

36 MV 

[µg/m3] 

Roční 

[µg/m3] 

Buštěhrad 

2007 114,0 52,0 32,2 

2008 106,0 49,0 32,1 

2009 205,0 54,0 38,3 

2010 181,0 67,0 44,1 

2011 197,0 62,0 40,5 

Stehelčeves 

2007 175,0 69,0 41,0 

2008 139,0 62,0 40,9 

2009 238,0 76,0 49,0 

2010 348,0 137,0 89,8 

2011 168,0 85,0 55,1 

Kladno – střed 
města 

2007 120,7 44,8 25,9 

2008 118,2 39,3 23,3 

2009 103,2 38,2 21,1 

2010 - - - - - - - - - 

2011 114,2 43,8 23,2 

Hodnota denního imisního limitu pro částice PM10 činí 50 µg/m3. Tento imisní limit nesmí 
být překročen více než 35x za kalendářní rok. Hodnoty 36. nejvyšší denní imise  
jsou překračovány na monitorovacích stanicích Buštěhrad a Stehelčeves.  

Hodnota ročního imisního limitu pro částice PM10 činí 40 µg/m3. Hodnota ročního 
imisního limitu pro částice PM10 byla na měřící stanici Buštěhrad překročena v letech 2010 
a 2011 a na měřící stanici Stehelčeves byla překročena ve všech pěti posledních letech. Na 
monitorovací stanici Kladno – střed města je roční imisní limit pro částice PM10 s rezervou 
plněn. 

Roční imisní koncentrace PM2.5 naměřené na stanici Kladno- střed města v posledních pěti 
letech činí: 

Rok  2011  2010  2009  2008  2007     průměr 

[µg/m3] 14,4  -  13,5  13,5  18,2     14,9  

Hodnota ročního imisního limitu pro částice PM2.5 činí 25 µg/m3. Roční imisní limit pro 
částice PM2.5 je na stanici s rezervou plněn. 
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Na webových stránkách ČHMÚ jsou zveřejněny průměrné hodnoty imisních koncentrací 
pro čtverce o velikost 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (2007 – 2011). V oblasti 
posuzované rozptylovou studií, do které zasahuje 9 čtverců o velikosti 1 km2 (FID: 20805, 
20806, 20807, 21191, 21192, 21193, 21578, 21579 a 21580), byly stanoveny následující 
hodnoty: 

 Roční průměrná imisní koncentrace NO2: 20,8 – 32,9 µg/m3 

 Roční průměrná imisní koncentrace PM10: 26,2 – 28,6 µg/m3 

 36. nejvyšší hodnota 24hod. průměrné koncentrace PM10: 47,9 – 51,9 µg/m3 

V oblasti posuzované rozptylovou studií nebyl překročen imisní limit dle § 11 odst. 5 
zákona č. 201/2012 Sb.  

Denní imisní limit pro částice PM10 je překročen pouze ve čtverci FID: 20805, v rámci 
oblasti hodnocené rozptylovou studií se jedná se o malou část obce Středokluky, která se 
nachází ve vzdálenosti větší než 1,2 km od záměru (viz obrázek č. 5). 

Obrázek č. 5: Zakreslení čtverce (FID:20805) do oblasti hodnocené rozptylovou studií  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro posuzovanou oblast byly odhadnuty následující hodnoty stávajících imisních 
koncentrací znečišťujících látek: 

 NO2: 20,8 – 32,9 µg/m3 (průměrná hodnota za předchozích 5 kalendářních let, pro 
čtverce o velikost 1 km2) 

Záměr 

1: 15 000 
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 PM10: 26,2 – 28,6 µg/m3 (průměrná hodnota za předchozích 5 kalendářních let, pro 
čtverce o velikost 1 km2) 

 PM2.5: 14,9 µg/m3 (průměr z hodnot naměřených v posledních 5 letech na stanici 
Kladno – střed města) 

Poznámka: Hodnoty maximálních krátkodobých pozaďových imisních koncentrací 
vyjadřují imisní situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je jednoduše 
přičíst k hodnotám maximálních příspěvků imisních koncentrací vypočtených v rozptylové 
studii. 

 

4.   Výsledky rozptylové studie 
Podle metodiky SYMOS´97, verze 2006 byly provedeny výpočty příspěvků imisních 
koncentrací (maximálních hodinových, denních a průměrných ročních) posuzovaných 
znečišťujících látek v husté síti referenčních bodů a ve zvolených 17 výpočtových bodech 
mimo síť. Hodnoty příspěvků imisních koncentrací posuzovaných škodlivin byly 
vypočteny pro všech pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, 
s příspěvky po úhlových krocích 1°.  

V rozptylové studii byly, dle požadavku oznamovatele záměru, uvažovány čtyři výpočtové 
varianty: 

VARIANTA 0: areál nadále mimo provoz do doby realizace modernizace obalovny 

VARIANTA A: kapacita výroby do 25 000 t/rok  

VARIANTA B: kapacita výroby do 40 000 t/rok 

VARIANTA C: kapacita výroby do 80 000 t/rok 

V tabulkách č. 29 až 33 jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků uvažovaných 
znečišťujících látek a příspěvek záměru (rozdíl mezi posuzovanou a nulovou variantou) ve 
vybraných výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytné objekty.  

Podrobný výpis výpočtů je v tabulkách č. 34 až 41, kde jsou uvedeny příspěvky imisních 
koncentrací NO2 a částic PM10 ve všech výpočtových bodech mimo síť při různých 
povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru).  

Krátkodobá maxima uvedená v tabulkách č. 29 až 32 znamenají nejvyšší hodnoty 
koncentrací ze všech tříd stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě stability 
nejčetnější. Ve všech výpočtových bodech tato maxima dosahována při špatných 
rozptylových podmínkách za silných inverzí (třída stability I, II) a slabého větru (třídní 
rychlost větru 1,7 m/s). Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace 
několikanásobně nižší než při inverzích. Proto jsou pro posouzení vhodnější příspěvky 
k průměrným ročním imisním koncentracím, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice.  

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek v síti 
referenčních bodů byly zpracovány v grafické podobě pomocí izolinií, což jsou čáry 
spojující místa o stejné hodnotě vypočtených příspěvků imisních koncentrací (viz obrázky 
č. 6 až 25 v měřítku 1: 20 000). Výpočet v síti referenčních bodů byl proveden pro výšku 
1,5 metru nad terénem (přibližná výška dýchací zóny člověka). Podrobné výpisy výpočtů 
příspěvků imisních koncentrací všech uvažovaných škodlivin ve všech výpočtových  
a referenčních bodech v síti při různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě 
stability počasí a rychlosti větru) jsou k dispozici na vyžádání u zpracovatele rozptylové 
studie. 
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Tabulka č. 29: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací NO2 v bodech 
mimo síť  

Bod 
ch [µg/m3] cr [µg/m3] 

0 A B C 0 A B C 

1 8,21 31,73 34,64 44,75 0,52 0,55 0,57 0,61 

2 11,45 18,37 21,12 28,02 0,37 0,39 0,40 0,42 

3 10,90 17,62 20,18 26,55 0,37 0,38 0,39 0,41 

4 11,73 15,85 17,92 23,19 0,44 0,44 0,45 0,47 

5 10,64 15,22 17,21 22,20 0,50 0,50 0,52 0,54 

6 10,99 15,07 17,04 21,95 0,48 0,48 0,51 0,52 

7 10,71 14,61 16,36 20,73 0,47 0,47 0,49 0,50 

8 10,30 14,96 16,53 20,31 0,50 0,50 0,53 0,54 

9 8,73 14,83 16,38 20,30 0,38 0,38 0,40 0,41 

10 8,67 14,81 15,80 18,39 0,46 0,46 0,48 0,49 

11 10,89 17,04 17,88 19,85 0,49 0,49 0,51 0,52 

12 12,20 17,65 18,25 19,65 0,48 0,48 0,50 0,51 

13 10,89 14,75 16,31 20,75 0,42 0,42 0,43 0,44 

14 10,19 14,86 15,96 19,39 0,37 0,37 0,37 0,38 

15 9,78 16,10 17,00 19,60 0,29 0,29 0,29 0,30 

16 7,03 11,04 11,49 12,70 0,25 0,25 0,25 0,25 

17 7,22 10,84 11,24 12,28 0,19 0,19 0,19 0,19 

Limit 200 200 200 200 40 40 40 40 

Vysvětlivky k tabulce č. 29: 

c
h  příspěvek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 ve výpočtovém bodě  

mimo síť  

cr  příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 ve výpočtovém bodě mimo síť 
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Tabulka č. 30: Příspěvek záměru k imisním koncentracím NO2 v bodech mimo síť  

Bod 
ch-z [µg/m3] cr-z [µg/m3] 

A B C A B C 

1 23,52 26,43 36,54 0,03 0,05 0,09 

2 6,92 9,67 16,57 0,02 0,03 0,05 

3 6,72 9,28 15,65 0,01 0,02 0,04 

4 4,12 6,19 11,46 0,00 0,01 0,03 

5 4,58 6,57 11,56 0,00 0,02 0,04 

6 4,08 6,05 10,96 0,00 0,03 0,04 

7 3,90 5,65 10,02 0,00 0,02 0,03 

8 4,66 6,23 10,01 0,00 0,03 0,04 

9 6,10 7,65 11,57 0,00 0,02 0,03 

10 6,14 7,13 9,72 0,00 0,02 0,03 

11 6,15 6,99 8,96 0,00 0,02 0,03 

12 5,45 6,05 7,45 0,00 0,02 0,03 

13 3,86 5,42 9,86 0,00 0,01 0,02 

14 4,67 5,77 9,20 0,00 0,00 0,01 

15 6,32 7,22 9,82 0,00 0,00 0,01 

16 4,01 4,46 5,67 0,00 0,00 0,00 

17 3,62 4,02 5,06 0,00 0,00 0,00 

Limit 200 200 200 40 40 40 

Vysvětlivky k tabulce č. 30: 

c
h-z  příspěvek záměru k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 ve výpočtovém 

bodě mimo síť  

cr-z  příspěvek záměru k průměrné roční imisní koncentraci NO2 ve výpočtovém bodě 
mimo síť 

 



Rozptylová studie:                                        Recyklační a distribuční centrum Středokluky 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strana 41 (celkem 68) 

Tabulka č. 31: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací částic PM10 
v bodech mimo síť  

Bod 
cd [µg/m3] cr [µg/m3] 

0 A B C 0 A B C 

1 28,48 50,17 50,72 52,15 1,12 1,26 1,36 1,56 

2 5,68 21,09 22,54 26,18 1,06 1,24 1,35 1,63 

3 5,74 18,94 19,85 22,14 1,10 1,23 1,33 1,54 

4 11,59 18,34 19,46 22,48 1,93 1,94 1,99 2,04 

5 11,96 14,32 14,69 15,62 2,42 2,42 2,48 2,52 

6 10,21 13,79 14,09 14,85 2,27 2,27 2,33 2,36 

7 9,16 12,88 13,10 13,66 2,14 2,14 2,19 2,21 

8 13,09 14,38 14,60 15,18 2,43 2,45 2,49 2,55 

9 3,86 13,25 13,44 13,91 1,32 1,32 1,36 1,38 

10 13,57 14,05 14,31 15,02 1,89 1,90 1,93 1,95 

11 10,65 14,27 14,40 14,73 1,95 1,96 1,99 2,01 

12 9,98 13,71 13,81 14,08 1,80 1,80 1,84 1,85 

13 9,23 16,22 16,44 17,02 1,78 1,79 1,81 1,86 

14 7,27 14,81 14,99 15,44 1,51 1,51 1,53 1,56 

15 5,91 12,69 12,82 13,16 1,12 1,12 1,13 1,16 

16 5,74 6,83 6,87 7,00 1,02 1,03 1,03 1,04 

17 4,17 6,40 6,44 6,55 0,56 0,57 0,57 0,58 

Limit 50 50 50 50 40 40 40 40 

Vysvětlivky k tabulce č. 31: 

c
d  příspěvek k maximální 24-hodinové imisní koncentraci částic PM10 ve výpočtovém 

bodě mimo síť  

cr  příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci částic PM10 ve výpočtovém bodě 
mimo síť 
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Tabulka č. 32: Příspěvek záměru k imisním koncentracím PM10 v bodech mimo síť  

Bod 
cd-z [µg/m3] cr-z [µg/m3] 

A B C A B C 

1 21,69 22,24 23,67 0,14 0,24 0,44 

2 15,41 16,86 20,50 0,18 0,29 0,57 

3 13,2 14,11 16,40 0,13 0,23 0,44 

4 6,75 7,87 10,89 0,01 0,06 0,11 

5 2,36 2,73 3,66 0,00 0,06 0,10 

6 3,58 3,88 4,64 0,00 0,06 0,09 

7 3,72 3,94 4,50 0,00 0,05 0,07 

8 1,29 1,51 2,09 0,02 0,06 0,12 

9 9,39 9,58 10,05 0,00 0,04 0,06 

10 0,48 0,74 1,45 0,01 0,04 0,06 

11 3,62 3,75 4,08 0,01 0,04 0,06 

12 3,73 3,83 4,10 0,00 0,04 0,05 

13 6,99 7,21 7,79 0,01 0,03 0,08 

14 7,54 7,72 8,17 0,00 0,02 0,05 

15 6,78 6,91 7,25 0,00 0,01 0,04 

16 1,09 1,13 1,26 0,01 0,01 0,02 

17 2,23 2,27 2,38 0,01 0,01 0,02 

Limit 50 50 50 40 40 40 

Vysvětlivky k tabulce č. 32: 

c
d-z  příspěvek záměru k maximální 24-hodinové imisní koncentraci částic PM10 ve 

výpočtovém bodě mimo síť  

cr-z  příspěvek záměru k průměrné roční imisní koncentraci částic PM10 ve výpočtovém 
bodě mimo síť 
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Tabulka č. 33: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací PM2.5 v bodech 
mimo síť a příspěvek záměru k imisním koncentracím PM2.5 v bodech mimo síť 

Bod 
cr [µg/m3] cr-z [µg/m3] 

0 A B C A B C 

1 0,50 0,54 0,56 0,63 0,04 0,06 0,13 

2 0,41 0,47 0,49 0,57 0,06 0,08 0,16 

3 0,42 0,46 0,48 0,54 0,04 0,06 0,12 

4 0,67 0,69 0,69 0,71 0,02 0,02 0,04 

5 0,83 0,85 0,85 0,86 0,02 0,02 0,03 

6 0,79 0,80 0,81 0,81 0,01 0,02 0,02 

7 0,74 0,76 0,76 0,77 0,02 0,02 0,03 

8 0,84 0,86 0,86 0,86 0,02 0,02 0,02 

9 0,49 0,50 0,50 0,51 0,01 0,01 0,02 

10 0,68 0,69 0,69 0,69 0,01 0,01 0,01 

11 0,71 0,72 0,72 0,72 0,01 0,01 0,01 

12 0,66 0,67 0,67 0,68 0,01 0,01 0,02 

13 0,63 0,64 0,64 0,64 0,01 0,01 0,01 

14 0,54 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 

15 0,40 0,41 0,40 0,41 0,01 0,00 0,01 

16 0,36 0,36 0,36 0,37 0,00 0,00 0,00 

17 0,21 0,21 0,21 0,22 0,00 0,00 0,01 

Limit 25 25 25 25 25 25 25 

Vysvětlivky k tabulce č. 33: 

cr  příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci částic PM2.5 ve výpočtovém bodě 
mimo síť 

cr-z  příspěvek záměru k průměrné roční imisní koncentraci částic PM2.5 ve výpočtovém 
bodě mimo síť 
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Tabulka č. 34: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 [µg/m3] – VARIANTA 0 

Bod Ch [I:1,7] Ch [II:1,7] Ch [II:5,0] Ch [III:1,7] Ch [III:5,0] Ch [III:11] Ch [IV:1,7] Ch [IV:5,0] Ch [IV:11] Ch [V:1,7] Ch [V:5,0] 

1 8,208055 6,32004 6,970995 5,125378 5,903975 3,72446 4,35442 5,114602 3,089726 5,491221 3,627269 

2 11,4493 9,738596 4,389226 8,143824 3,369892 1,603158 7,212025 2,543593 1,148686 4,935082 1,256345 

3 10,90121 9,293413 4,001685 7,779765 3,067861 1,441038 6,850415 2,306339 1,027428 4,592772 1,129796 

4 11,73316 9,501636 3,44619 7,774201 2,590807 1,158501 6,677837 1,965355 0,840829 4,478988 1,091241 

5 10,64435 8,500327 3,02645 6,816396 2,203086 0,977999 5,711096 1,593828 0,668187 3,476526 0,753468 

6 10,98549 8,635965 3,016283 6,860847 2,179697 0,95895 5,705971 1,567296 0,651438 3,415613 0,732662 

7 10,71497 8,367902 2,768156 6,604396 1,988848 0,859646 5,407609 1,41556 0,576768 3,122327 0,652123 

8 10,29581 8,35357 2,712002 6,806461 2,043303 0,883916 5,757459 1,544385 0,638112 3,709523 0,872571 

9 8,726073 7,152213 2,426609 5,804511 1,79038 0,781148 4,868935 1,297588 0,533252 2,940875 0,617029 

10 8,668805 6,595342 1,6908 5,333615 1,318332 0,536971 4,575992 1,063579 0,438101 3,116998 0,705689 

11 10,89397 8,349508 2,170282 6,789214 1,707596 0,697628 5,831372 1,37956 0,546819 3,951453 0,870509 

12 12,20258 9,45885 2,464099 7,684544 1,935918 0,791754 6,578521 1,555401 0,616908 4,429494 0,968326 

13 10,89494 8,787309 3,363311 7,102027 2,476179 1,123867 6,017511 1,825374 0,789507 3,927207 0,946682 

14 10,18822 8,113505 2,963034 6,49354 2,163411 0,969408 5,464576 1,589074 0,675644 3,640641 0,837681 

15 9,779671 7,600744 2,559343 6,099812 1,894516 0,827574 5,159599 1,407074 0,58353 3,22249 0,696023 

16 7,032286 5,187701 1,248627 4,085402 0,934544 0,363738 3,416775 0,71606 0,263995 2,110415 0,391666 

17 7,224334 5,387451 1,292453 4,263336 0,972319 0,377949 3,571317 0,747525 0,275412 2,19786 0,408412 
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Tabulka č. 35: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 [µg/m3] – VARIANTA A 

Bod Ch [I:1,7] Ch [II:1,7] Ch [II:5,0] Ch [III:1,7] Ch [III:5,0] Ch [III:11] Ch [IV:1,7] Ch [IV:5,0] Ch [IV:11] Ch [V:1,7] Ch [V:5,0] 

1 31,72634 22,43027 7,001426 16,83184 5,904279 3,724588 13,38186 5,114844 3,089825 8,461186 3,627417 

2 18,37182 12,40766 4,438978 8,964995 3,418192 1,624956 7,364304 2,593929 1,171279 5,18623 1,329186 

3 17,6183 11,85185 4,04127 8,540843 3,104925 1,457688 6,970221 2,344195 1,044258 4,825585 1,191839 

4 15,85433 10,80856 3,485573 8,03278 2,641121 1,183537 6,929513 2,040717 0,873737 4,964307 1,195399 

5 15,21562 10,05624 3,050844 7,210741 2,22675 0,988278 5,806131 1,625108 0,681544 3,797567 0,824242 

6 15,07103 9,994829 3,036143 7,176054 2,197111 0,966496 5,784979 1,588377 0,660229 3,700777 0,794384 

7 14,61222 9,777003 2,781991 7,073907 2,00074 0,864719 5,482268 1,429757 0,583245 3,437708 0,713519 

8 14,95818 10,40705 2,840426 7,820763 2,050979 0,883725 6,301008 1,552115 0,640094 4,138404 0,938553 

9 14,82581 10,196 2,769672 7,497277 1,935441 0,798614 5,861232 1,376516 0,542554 3,479014 0,692429 

10 14,80629 10,76274 2,87367 8,300617 2,11331 0,866226 6,755494 1,582388 0,622486 4,086742 0,857545 

11 17,0408 12,50177 3,302215 9,65628 2,441745 0,997483 7,83688 1,83696 0,722599 4,774496 1,022326 

12 17,64663 12,87428 3,353708 9,906832 2,472465 1,003891 8,076136 1,885078 0,738864 5,035364 1,072821 

13 14,74584 10,41803 3,648049 8,42781 2,792652 1,2561 7,30985 2,131004 0,911171 4,761589 1,107889 

14 14,8579 11,10488 3,721935 8,732473 2,740612 1,209752 7,199282 2,0046 0,842631 4,469452 1,002409 

15 16,09507 11,37215 3,548408 8,547856 2,512831 1,080075 6,867098 1,798832 0,736003 4,030745 0,854353 

16 11,043 7,666203 1,857627 5,686881 1,303992 0,507313 4,515013 0,943479 0,345922 2,538959 0,470184 

17 31,72634 22,43027 7,001426 16,83184 5,904279 3,724588 13,38186 5,114844 3,089825 8,461186 3,627417 
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Tabulka č. 36: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 [µg/m3] – VARIANTA B 

Bod Ch [I:1,7] Ch [II:1,7] Ch [II:5,0] Ch [III:1,7] Ch [III:5,0] Ch [III:11] Ch [IV:1,7] Ch [IV:5,0] Ch [IV:11] Ch [V:1,7] Ch [V:5,0] 

1 34,64437 24,75699 7,750441 18,84246 5,90446 3,724665 15,36073 5,114989 3,089884 10,19887 3,627504 

2 21,12115 14,21694 4,466254 10,22373 3,444636 1,636892 7,770406 2,620841 1,183384 5,28921 1,359735 

3 20,17593 13,51394 4,063009 9,683279 3,1252 1,466797 7,345606 2,363958 1,05308 4,910156 1,216084 

4 17,92084 12,15008 3,542367 8,967774 2,696632 1,208451 7,211329 2,098613 0,899367 5,213012 1,259817 

5 17,21366 11,2923 3,106202 8,030702 2,23843 0,993376 6,134979 1,637195 0,686665 3,920532 0,848412 

6 17,0384 11,20813 3,075649 7,978655 2,206414 0,970535 6,101814 1,597489 0,664071 3,812316 0,816223 

7 16,36364 10,86934 2,946479 7,800747 2,009117 0,867547 5,989607 1,437329 0,586487 3,593109 0,737575 

8 16,53073 11,44526 3,133387 8,549853 2,249971 0,935662 6,848369 1,67811 0,674663 4,416941 0,998683 

9 16,38235 11,22893 3,061159 8,213434 2,129075 0,880095 6,385899 1,504685 0,5944 3,7254 0,74273 

10 15,80468 11,54337 3,090645 8,883345 2,270741 0,932434 7,204159 1,695292 0,667875 4,313257 0,908915 

11 17,8841 13,13675 3,472992 10,12622 2,565725 1,049954 8,216058 1,935087 0,762103 4,991638 1,073893 

12 18,25375 13,35256 3,488656 10,24821 2,566275 1,043599 8,321233 1,950429 0,766159 5,207615 1,115856 

13 16,31482 11,37953 3,682298 8,870615 2,850569 1,276918 7,614223 2,18818 0,934417 4,954157 1,14616 

14 15,96118 11,73105 3,854284 9,168206 2,847526 1,252092 7,533992 2,085592 0,874362 4,647899 1,037102 

15 17,00442 11,99476 3,716279 8,976234 2,611966 1,120889 7,168559 1,869485 0,763828 4,186841 0,885214 

16 11,48708 7,984596 1,936943 5,924421 1,35845 0,528447 4,677964 0,978353 0,358929 2,614028 0,484223 

17 11,23588 7,886532 1,896033 5,864453 1,334295 0,516809 4,655694 0,966274 0,352495 2,609397 0,482193 
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Tabulka č. 37: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 [µg/m3] – VARIANTA C 

Bod Ch [I:1,7] Ch [II:1,7] Ch [II:5,0] Ch [III:1,7] Ch [III:5,0] Ch [III:11] Ch [IV:1,7] Ch [IV:5,0] Ch [IV:11] Ch [V:1,7] Ch [V:5,0] 

1 44,7496 33,11033 10,74019 25,99999 8,302267 3,72487 21,97728 6,746812 3,090041 14,93947 4,070836 

2 28,01944 18,73044 5,445357 13,36376 3,738571 1,667718 10,04539 2,690234 1,214603 5,691998 1,442135 

3 26,55289 17,65771 5,084284 12,53148 3,464062 1,490262 9,385474 2,414746 1,076264 5,371415 1,280325 

4 23,18768 15,43343 4,350036 11,16274 3,047077 1,286575 8,760736 2,259883 0,943282 5,77976 1,373764 

5 22,19697 14,37474 3,979547 10,07524 2,660082 1,108306 7,560104 1,829046 0,73181 4,428714 0,93404 

6 21,94586 14,23425 3,930902 9,980211 2,625939 1,092488 7,491583 1,802876 0,719472 4,328307 0,900092 

7 20,73262 13,59397 3,70902 9,613561 2,494441 1,031569 7,254837 1,715648 0,678627 4,134038 0,834755 

8 20,31077 13,89522 3,816737 10,24974 2,702976 1,125119 8,074476 1,980653 0,796906 4,992417 1,117485 

9 20,29893 13,87365 3,806576 10,05833 2,626147 1,08894 7,704239 1,832428 0,727033 4,339751 0,870332 

10 18,38977 13,42352 3,60565 10,29939 2,640829 1,085946 8,26795 1,950121 0,769699 4,830568 1,007549 

11 19,8468 14,58507 3,874601 11,23948 2,860348 1,171898 9,065461 2,140514 0,844204 5,421833 1,164722 

12 19,64886 14,41931 3,782678 11,06424 2,779271 1,131848 8,919822 2,07792 0,813617 5,53172 1,183677 

13 20,75216 14,08951 4,039259 10,51629 3,054879 1,346691 8,614362 2,376404 1,004507 5,478855 1,250905 

14 19,39419 13,7206 4,242426 10,47357 3,140112 1,369574 8,480331 2,301694 0,959526 5,119539 1,131465 

15 19,60456 13,62913 4,135043 10,09522 2,896821 1,236342 7,986493 2,054044 0,835354 4,58235 0,96278 

16 12,69874 8,8191 2,143243 6,523408 1,499655 0,584129 5,134551 1,075852 0,395161 2,816588 0,522495 

17 12,28492 8,61548 2,075961 6,413482 1,461022 0,566255 5,052969 1,050242 0,383479 2,783983 0,514505 
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Tabulka č. 38: Příspěvky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím částic PM10 [µg/m3] – VARIANTA 0  

Bod Cd [I:1,7] Cd [II:1,7] Cd [II:5,0] Cd [III:1,7] Cd [III:5,0] Cd [III:11] Cd [IV:1,7] Cd [IV:5,0] Cd [IV:11] Cd [V:1,7] Cd [V:5,0] 

1 28,48013 21,5436 7,349883 16,72782 5,702476 2,593861 13,07011 4,453402 2,025442 6,745806 2,296602 

2 5,682948 3,893829 1,352234 2,83343 0,995118 0,457429 2,073651 0,736894 0,340083 1,140634 0,388017 

3 5,74237 4,204819 1,434979 3,143804 1,071397 0,487285 2,357253 0,80266 0,364984 1,272756 0,433023 

4 11,58797 9,250452 3,147555 7,744593 2,63473 1,197777 6,572254 2,23564 1,01632 4,395378 1,494892 

5 11,95816 9,142567 3,115788 7,257396 2,471315 1,123762 5,868523 1,99733 0,90812 3,851039 1,310069 

6 10,20764 7,744111 2,638971 6,135336 2,088699 0,949708 5,065844 1,723798 0,783706 3,478368 1,183136 

7 9,158283 7,117542 2,426974 5,758556 1,961313 0,891899 4,759896 1,620244 0,736696 2,999773 1,0205 

8 13,09153 10,59787 3,611751 8,832409 3,007677 1,367677 7,461273 2,539491 1,154632 4,990777 1,697782 

9 3,863987 3,035145 1,034146 2,615859 0,890903 0,405139 2,26228 0,770222 0,350228 1,518707 0,516754 

10 13,57292 10,96876 3,740054 9,075795 3,091902 1,406149 7,568714 2,577082 1,171853 4,784757 1,628128 

11 10,654 8,50472 2,894861 6,954783 2,366692 1,076011 5,750222 1,956455 0,889461 3,634865 1,236406 

12 9,978404 8,264048 2,821049 6,878698 2,344971 1,06664 5,686639 1,936951 0,880856 3,514565 1,195971 

13 9,225516 7,531307 2,564133 6,574396 2,237397 1,017234 5,77117 1,963555 0,89268 3,963503 1,348128 

14 7,269551 5,844982 1,991996 4,959973 1,687813 0,767356 4,412649 1,50137 0,682569 3,19007 1,08513 

15 5,908508 4,740805 1,614559 3,946161 1,343248 0,610742 3,363911 1,144712 0,520437 2,251106 0,765728 

16 5,738839 3,901452 1,334798 2,734967 0,933517 0,424754 2,196922 0,747644 0,339922 1,634872 0,556175 

17 4,168125 2,821492 0,966441 2,030399 0,691976 0,314733 1,758399 0,598861 0,272333 1,235893 0,420563 
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Tabulka č. 39: Příspěvky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím částic PM10 [µg/m3] – VARIANTA A  

Bod Cd [I:1,7] Cd [II:1,7] Cd [II:5,0] Cd [III:1,7] Cd [III:5,0] Cd [III:11] Cd [IV:1,7] Cd [IV:5,0] Cd [IV:11] Cd [V:1,7] Cd [V:5,0] 

1 50,16717 33,57679 11,45488 23,15435 7,890123 3,58839 15,78831 5,375975 2,444518 6,746093 2,2967 

2 21,09442 13,71284 4,689945 9,255557 3,157251 1,436251 6,25248 2,13065 0,968987 2,654868 0,90615 

3 18,93654 12,13456 4,152323 8,047372 2,746049 1,249293 5,284634 1,801024 0,819158 2,150327 0,734594 

4 18,34039 12,53971 4,284118 9,078647 3,096178 1,408479 6,814295 2,317974 1,054481 4,55725 1,549946 

5 14,32289 9,409102 3,206596 7,487076 2,549521 1,159324 6,067087 2,064987 0,938887 3,991587 1,357884 

6 13,79362 8,485992 2,904667 6,334042 2,15634 0,980463 5,23913 1,782763 0,810514 3,605258 1,226297 

7 12,87776 7,892692 2,7029 5,952744 2,027447 0,921973 4,925335 1,676559 0,762301 3,108397 1,057453 

8 14,37734 10,98817 3,744764 9,157687 3,118444 1,418045 7,736055 2,633015 1,197154 5,174535 1,760293 

9 13,25321 8,328098 2,858182 5,309999 1,814306 0,825671 3,281929 1,118589 0,508752 1,574637 0,535785 

10 14,04837 11,35577 3,87199 9,398067 3,201684 1,456075 7,839632 2,669325 1,213798 4,959168 1,687476 

11 14,27284 10,0627 3,444697 7,261916 2,477598 1,127117 5,96199 2,028507 0,922218 3,768727 1,28194 

12 13,70839 9,679893 3,313269 7,123493 2,428418 1,104597 5,891557 2,006749 0,912597 3,645029 1,240367 

13 16,21896 10,45094 3,592546 7,013857 2,411815 1,100133 5,960682 2,028045 0,922 4,092612 1,392043 

14 14,8114 9,367475 3,252741 6,113845 2,120088 0,969676 4,592453 1,562568 0,710394 3,29315 1,120193 

15 12,69334 7,792085 2,713581 4,95546 1,723764 0,789023 3,46097 1,17775 0,535458 2,30055 0,782545 

16 6,825048 4,266511 1,46465 2,794926 0,953984 0,434066 2,221541 0,756022 0,343731 1,653255 0,562429 

17 6,39821 4,047253 1,389013 2,532096 0,864905 0,39354 1,77808 0,605564 0,275381 1,249781 0,425289 
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Tabulka č. 40: Příspěvky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím částic PM10 [µg/m3] – VARIANTA B  

Bod Cd [I:1,7] Cd [II:1,7] Cd [II:5,0] Cd [III:1,7] Cd [III:5,0] Cd [III:11] Cd [IV:1,7] Cd [IV:5,0] Cd [IV:11] Cd [V:1,7] Cd [V:5,0] 

1 50,72248 34,02881 11,60892 23,52908 8,017742 3,646423 16,11943 5,488684 2,495765 6,746327 2,296779 

2 22,54277 14,82141 5,06804 10,13393 3,4565 1,572344 6,986453 2,380546 1,082618 3,096804 1,056781 

3 19,84682 12,81773 4,385679 8,578285 2,927081 1,331641 5,724712 1,95093 0,88733 2,42968 0,830174 

4 19,45762 13,41243 4,581614 9,739018 3,321642 1,511212 7,321318 2,49678 1,136014 4,647384 1,5806 

5 14,68836 9,551793 3,255204 7,611425 2,591861 1,178577 6,176622 2,10227 0,955838 4,070063 1,384582 

6 14,092 8,702946 2,97882 6,442243 2,19317 0,997209 5,334691 1,815281 0,825297 3,676056 1,250379 

7 13,09784 8,038288 2,752723 6,059702 2,063873 0,938538 5,017035 1,707773 0,776493 3,168899 1,078036 

8 14,59692 11,20549 3,818828 9,338808 3,18012 1,446091 7,889058 2,685091 1,220832 5,276855 1,795101 

9 13,43679 8,453612 2,901235 5,404174 1,846471 0,840308 3,344125 1,139789 0,518394 1,60578 0,546382 

10 14,31433 11,57212 3,945744 9,578115 3,263018 1,483968 7,990897 2,720829 1,237218 5,056449 1,720578 

11 14,39929 10,16868 3,480918 7,35353 2,507943 1,140919 6,079906 2,068627 0,940458 3,843264 1,307293 

12 13,81272 9,770215 3,344127 7,260289 2,47505 1,125808 6,006025 2,045739 0,930328 3,717821 1,265138 

13 16,44244 10,61885 3,649901 7,143031 2,455845 1,120158 6,070451 2,065398 0,938982 4,167558 1,417535 

14 14,98674 9,496521 3,296857 6,210891 2,15318 0,984728 4,700235 1,599254 0,727073 3,354739 1,141143 

15 12,82393 7,884338 2,74509 5,022049 1,746458 0,799343 3,519468 1,197661 0,544511 2,330725 0,792809 

16 6,87398 4,301469 1,47665 2,822584 0,963427 0,438362 2,22928 0,758656 0,344929 1,658887 0,564345 

17 6,44093 4,07869 1,399802 2,554216 0,872461 0,396978 1,784326 0,607691 0,276348 1,25405 0,426742 
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Tabulka č. 41: Příspěvky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím částic PM10 [µg/m3] – VARIANTA C  

Bod Cd [I:1,7] Cd [II:1,7] Cd [II:5,0] Cd [III:1,7] Cd [III:5,0] Cd [III:11] Cd [IV:1,7] Cd [IV:5,0] Cd [IV:11] Cd [V:1,7] Cd [V:5,0] 

1 52,14666 35,2032 12,00895 24,55715 8,367813 3,805606 16,97418 5,779657 2,628067 7,107717 2,417912 

2 26,18443 17,60633 6,017895 12,42168 4,235842 1,92677 8,840394 3,011581 1,369609 4,391589 1,50348 

3 22,14063 14,5372 4,973022 9,940523 3,391513 1,542907 6,850066 2,334701 1,061929 3,153519 1,077052 

4 22,47552 15,6098 5,330668 11,46622 3,910408 1,778925 8,675398 2,959066 1,34632 5,189288 1,768381 

5 15,61586 9,925604 3,382549 7,936027 2,702384 1,228834 6,46176 2,199324 0,999967 4,275039 1,454315 

6 14,85125 9,253444 3,166962 6,724827 2,28936 1,040945 5,5842 1,900182 0,863897 3,861656 1,313511 

7 13,65951 8,431775 2,887408 6,341551 2,15986 0,982187 5,258764 1,790055 0,813906 3,328558 1,132351 

8 15,18223 11,78429 4,01608 9,82118 3,344381 1,520785 8,296547 2,823782 1,283891 5,549361 1,887803 

9 13,90641 8,793783 3,017879 5,644897 1,928713 0,877735 3,502255 1,19369 0,54291 1,688723 0,574604 

10 15,01861 12,14549 4,141208 10,05563 3,425682 1,557944 8,392349 2,857518 1,299373 5,314846 1,808504 

11 14,72721 10,44414 3,575056 7,733358 2,631638 1,196468 6,393948 2,175477 0,989035 4,041775 1,374817 

12 14,08328 10,00504 3,424348 7,62292 2,598666 1,182036 6,309502 2,149107 0,977337 3,910914 1,330845 

13 17,01591 11,04917 3,79689 7,473857 2,568609 1,171444 6,344141 2,158532 0,981325 4,352958 1,4806 

14 15,4372 9,827502 3,410004 6,459446 2,237937 1,023279 4,958256 1,687073 0,767001 3,501759 1,191153 

15 13,15989 8,12125 2,826005 5,192768 1,804639 0,825802 3,660589 1,245699 0,566353 2,401787 0,816979 

16 6,99896 4,39066 1,507267 2,900659 0,99008 0,450488 2,256076 0,767776 0,349075 1,678779 0,571112 

17 6,549908 4,158822 1,427302 2,610512 0,891692 0,405728 1,805795 0,615003 0,279673 1,26909 0,431859 
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Obrázek č. 6: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 µg/m3 - 
VARIANTA 0 

Imisní limit: 40 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 µg/m3 - 
VARIANTA A 

Imisní limit: 40 µg/m3 
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Obrázek č. 8: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 µg/m3 - 
VARIANTA B 

Imisní limit: 40 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 µg/m3 - 
VARIANTA C 

Imisní limit: 40 µg/m3 
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Obrázek č. 10: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 
µg/m3 - VARIANTA 0 

Imisní limit: 200 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 
µg/m3 - VARIANTA A 

Imisní limit: 200 µg/m3 
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Obrázek č. 12: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 
µg/m3 - VARIANTA B 

Imisní limit: 200 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 
µg/m3 - VARIANTA C 

Imisní limit: 200 µg/m3 
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Obrázek č. 14: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM10 
µg/m3 - VARIANTA 0 

Imisní limit: 40 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM10 
µg/m3 - VARIANTA A 

Imisní limit: 40 µg/m3 
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Obrázek č. 16: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM10 
µg/m3 - VARIANTA B 

Imisní limit: 40 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM10 
µg/m3 - VARIANTA C 

Imisní limit: 40 µg/m3 
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Obrázek č. 18: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10 
µg/m3 - VARIANTA 0 

Imisní limit: 50 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10 
µg/m3 - VARIANTA A 

Imisní limit: 50 µg/m3 
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Obrázek č. 20: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10 
µg/m3 - VARIANTA B 

Imisní limit: 50 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 21: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10 
µg/m3 - VARIANTA C 

Imisní limit: 50 µg/m3 
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Obrázek č. 22: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM2.5  
µg/m3 - VARIANTA 0 

Imisní limit: 25 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 23: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM2.5 
µg/m3 - VARIANTA A 

Imisní limit: 25 µg/m3 
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Obrázek č. 24: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM2.5 
µg/m3 - VARIANTA B 

Imisní limit: 25 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 25: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM2.5 
µg/m3 - VARIANTA C 

Imisní limit: 25 µg/m3 
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Hodnocení výsledků pro NO2 

Oxid dusičitý má stanoven hodinový imisní limit ve výši 200 µg/m3 a roční imisní limit ve 
výši 40 µg/m3.  

Vypočtené hodnoty ve vybraných výpočtových bodech 

Hodnoty příspěvků k  imisním koncentracím NO2 v uvažovaných 17 výpočtových bodech 
činí: 

Varianta Roční příspěvek Maximální hodinový příspěvek 

VARIANTA 0 0,19 – 0,52 µg/m3 7,03 – 11,73 µg/m3  

VARIANTA A 0,19 – 0,55 µg/m3 10,84 – 31,73 µg/m3 

VARIANTA B 0,19 – 0,57 µg/m3 11,24 – 34,64 µg/m3  

VARIANTA C 0,19 – 0,61 µg/m3 12,28 – 44,75 µg/m3 

Vypočtené hodnoty v síti referenčních bodů 

Na základě grafického znázornění vypočtených hodnot ve formě izolinií lze konstatovat, že 
nejvyšší hodnoty příspěvků k imisním koncentracím NO2 ve VARIANTĚ 0 byly 
vypočteny v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace R7 a v případě VARIANT A, 
B, C byly nejvyšší hodnoty příspěvků k imisním koncentracím NO2 vypočteny 
v bezprostřední blízkosti záměru a rychlostní komunikace R7. 

Varianta Roční příspěvek Maximální hodinový příspěvek 

VARIANTA 0 0 – 0,4 µg/m3 0 - 10 µg/m3  

VARIANTA A 0 – 0,4 µg/m3 0 - 30 µg/m3 

VARIANTA B 0 – 0,4 µg/m3 0 - 35 µg/m3  

VARIANTA C 0 – 0,4 µg/m3 0 - 40 µg/m3 

Hodnocení 

V hodnocené lokalitě lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci NO2 od 
20,8 do 32,9 µg/m3. Vzhledem k tomu, že v rámci rozptylové studie byly hodnoceny také 
stávající zdroje emisí, jsou hodnoty příspěvků imisních koncentrací vypočtené 
v rozptylové studii součástí stávající úrovně znečištění v lokalitě. Z principu předběžné 
opatrnosti byly v rámci rozptylové studie vypočtené hodnoty příspěvků ročních imisních 
koncentrací NO2 přičteny ke stávajícím pozaďovým hodnotám znečištění.  

Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace NO2 pohybuje v rozmezí 
hodnot 20,8 - 33,4 µg/m3 (VARIANTA 0) a 20,8 - 33,5 µg/m3 (VARIANTY A, B, C). 

Rozdíl hodnot vypočtených pro jednotlivé VARIANTY A, B, C a VARIANTU 0 vyjadřuje 
příspěvek záměru.  

Varianta Roční příspěvek záměru Max. hodinový příspěvek záměru 

VARIANTA A 0 – 0,03 µg/m3 3,62 – 23,52 µg/m3 

VARIANTA B 0 – 0,05 µg/m3 4,02 – 26,43 µg/m3  

VARIANTA C 0 – 0,09 µg/m3 5,06 – 36,54 µg/m3 

Realizací záměru dojde tedy ke zcela zanedbatelnému navýšení příspěvků průměrných 
ročních imisních koncentrací NO2 v setinách µg/m3. Na základě vypočtených hodnot lze 
konstatovat, že příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 vyvolané 
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provozem záměru jsou, vzhledem ke stanovenému imisnímu limitu a pozaďovým 
hodnotám znečištění, zcela zanedbatelné.  

Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 lze označit za 
nevýznamné.  

Imisní limity pro NO2 nejsou v posuzované lokalitě v současné době překročeny a nebudou 
překračovány ani v případě realizace posuzovaného záměru, a to ani v jedné 
z hodnocených variant realizace záměru (VARIANTY A, B, C). 

Hodnocení výsledků pro částice PM10 

Roční imisní limit pro částice PM10 je 40 µg/m3. Hodnota denního imisního limitu pro 
částice PM10 je 50 µg/m3, přičemž platí, že tato hodnota smí být překročena maximálně 
35krát za rok.  

Vypočtené hodnoty ve vybraných výpočtových bodech 

Hodnoty příspěvků k imisním koncentracím části PM10 v uvažovaných 17 výpočtových 
bodech činí: 

Varianta Roční příspěvek Maximální denní příspěvek 

VARIANTA 0 0,56 – 2,43 µg/m3 3,86 – 28,48 µg/m3  

VARIANTA A 0,57 – 2,45 µg/m3 6,40 – 50,17 µg/m3  

VARIANTA B 0,57 – 2,49 µg/m3 6,44 – 50,72 µg/m3  

VARIANTA C 0,58 – 2,55 µg/m3 6,55 – 52,15 µg/m3  

Hodnota denního imisního limitu pro částice PM10 (50 µg/m3) je překročena ve 
výpočtovém bodě 1 (obytný dům č.p. 226, Tuchoměřice), který se nachází v těsném 
sousedství areálu plánovaného záměru RDCS, resp. u brány areálu. Celkový počet 
překročení denního imisního limitu v bodě 1 bude maximálně jeden den v roce, stanovená 
podmínka pro povolený počet překročení (35krát za rok) bude tedy splněna. 

Vypočtené hodnoty v síti referenčních bodů 

Na základě grafického znázornění vypočtených hodnot ve formě izolinií lze konstatovat, že 
nejvyšší hodnoty příspěvků k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím částic 
PM10 byly (ve všech hodnocených variantách) vypočteny v obytné zástavbě nacházející se 
nejblíže k plošným zdrojům emisí, v případě příspěvků k průměrným ročním imisním 
koncentracím částic PM10 je zřejmý i vliv dopravy na komunikacích. 

Varianta Roční příspěvek Maximální denní příspěvek 

VARIANTA 0 0 - 2 µg/m3 0 - 25 µg/m3  

VARIANTA A 0 - 2 µg/m3 0 - 50 µg/m3 

VARIANTA B 0 - 2 µg/m3 0 - 50 µg/m3  

VARIANTA C 0 - 2 µg/m3 0 - 50 µg/m3 

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací částic PM10 je nutno 
poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která 
se z podstatné části podílí na vypočtených hodnotách.  

Dále je potřeba zdůraznit, že v případě vypočtených příspěvků maximálních  
24-hodinových imisních koncentrací částic PM10 se jedná o nejhorší možný stav – 
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maximální provoz záměru po dobu 10 h/den, zatímco běžný počet provozních hodin 
záměru bude nižší (viz výše v textu). 

Hodnocení 

V oblasti hodnocené rozptylovou studií lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 
koncentraci částic PM10 od 26,2 do 28,6 µg/m3. Vzhledem k tomu, že v rámci rozptylové 
studie byly hodnoceny také stávající zdroje emisí, jsou hodnoty příspěvků imisních 
koncentrací vypočtené v rozptylové studii součástí stávající úrovně znečištění v lokalitě. 
Z principu předběžné opatrnosti byly v rámci rozptylové studie vypočtené hodnoty 
příspěvků ročních imisních koncentrací částic PM10 přičteny ke stávajícím pozaďovým 
hodnotám znečištění.  

Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace částic PM10 pohybuje 
v rozmezí hodnot 26,2 – 31,0 µg/m3 (VARIANTA 0); 26,2 – 31,1 µg/m3 (VARIANTY A, 
B) a 26,2 – 31,2 µg/m3 (VARIANTA C). 

Rozdíl hodnot vypočtených pro jednotlivé VARIANTY A, B, C a VARIANTU 0 vyjadřuje 
příspěvek záměru.  

Varianta Roční příspěvek záměru Max. denní příspěvek záměru 

VARIANTA A 0 – 0,18 µg/m3 0,48 – 21,69 µg/m3 

VARIANTA B 0 – 0,29 µg/m3 0,74 – 22,24 µg/m3 

VARIANTA C 0,01 – 0,57 µg/m3 1,26 – 23,67 µg/m3 

Realizací záměru dojde tedy k navýšení příspěvků průměrných ročních imisních 
koncentrací částic PM10 v desetinách µg/m3. Na základě vypočtených hodnot lze 
konstatovat, že příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM10 
vyvolané provozem záměru jsou, vzhledem ke stanovenému imisnímu limitu a pozaďovým 
hodnotám znečištění, zanedbatelné.  

Příspěvky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím částic PM10 lze označit za 
nevýznamné.  

Imisní limity pro částice PM10 nejsou v posuzované lokalitě v současné době překročeny, 
s výjimkou malé části obce Středokluky, kde je překročen denní imisní limit pro částice 
PM10. Tato část obce Středokluky se však nachází ve vzdálenosti větší než  
1,2 km od záměru (viz obrázek č. 5). Příspěvek záměru k maximálním 24-hodinovým 
imisním koncentracím částic PM10 v této části obce Středokluky je nulový (viz grafické 
zpracování vypočtených hodnot ve formě izolinií). 

Na základě vypočtených hodnot je zřejmé, že vypočtené příspěvky k imisním 
koncentracím částic PM10 nezpůsobí v součtu s pozaďovým znečištěním překročení 
platného imisního limitu pro roční průměr částic PM10, a to ani v jedné z hodnocených 
variant realizace záměru (VARIANTY A, B, C). 

Na základě vypočtených hodnot příspěvků maximálních denních imisních koncentrací 
částic PM10 a při dodržování všech výše uvedených opatření ke snižování prašnosti lze 
předpokládat, že provozem záměru nedojde k překročení denního imisního limitu částic 
PM10 v předmětné lokalitě. 
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Hodnocení výsledků pro částice PM2.5 

Roční imisní limit pro částice PM10 je 25 µg/m3.  

Vypočtené hodnoty ve vybraných výpočtových bodech 

Hodnoty příspěvků k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM2.5 

v uvažovaných 17 výpočtových bodech činí: 

Varianta Roční příspěvek 

VARIANTA 0 0,21 – 0,84 µg/m3  

VARIANTA A 0,21 – 0,86 µg/m3  

VARIANTA B 0,21 – 0,86 µg/m3   

VARIANTA C 0,21 – 0,86 µg/m3  

Vypočtené hodnoty v síti referenčních bodů 

Na základě grafického znázornění vypočtených hodnot ve formě izolinií lze konstatovat, že 
nejvyšší hodnoty příspěvků k imisním koncentracím částic PM2.5 ve VARIANTĚ 0 byly 
vypočteny v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace R7 a v případě VARIANT A, 
B, C byly nejvyšší hodnoty příspěvků k imisním koncentracím NO2 vypočteny  
v bezprostřední blízkosti záměru a rychlostní komunikace R7. 

Varianta Roční příspěvek 

VARIANTA 0 0 – 0,6 µg/m3  

VARIANTA A 0 – 0,8 µg/m3  

VARIANTA B 0 – 0,8 µg/m3   

VARIANTA C 0 – 0,8 µg/m3 

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací částic PM2.5 je nutno 
poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která 
se z podstatné části podílí na vypočtených hodnotách.  

Hodnocení 

V oblasti hodnocené rozptylovou studií lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 
koncentraci částic PM2.5 okolo 14,9 µg/m3.  

Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace částic PM2.5 pohybuje 
v rozmezí hodnot 14,9 – 15,7 µg/m3 (VARIANTA 0) a 14,9 – 15,8 µg/m3 (VARIANTY  
A, B, C). 

Rozdíl hodnot vypočtených pro jednotlivé VARIANTY A, B, C a VARIANTU 0 vyjadřuje 
příspěvek záměru.  

Varianta Roční příspěvek záměru 

VARIANTA A 0 – 0,06 µg/m3  

VARIANTA B 0 – 0,08 µg/m3  

VARIANTA C 0 – 0,16 µg/m3  

Realizací záměru dojde tedy k navýšení příspěvků průměrných ročních imisních 
koncentrací částic PM2.5 v setinách µg/m3. Na základě vypočtených hodnot lze konstatovat, 
že příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM2.5 vyvolané provozem 
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posuzovaného záměru jsou, vzhledem ke stanovenému imisnímu limitu a pozaďovým 
hodnotám znečištění, zanedbatelné.  

Na základě vypočtených hodnot je zřejmé, že vypočtené příspěvky k imisním 
koncentracím částic PM2.5 nezpůsobí v součtu s pozaďovým znečištěním překročení 
platného imisního limitu pro roční průměr částic PM2.5, a to ani v jedné z hodnocených 
variant realizace záměru (VARIANTY A, B, C). 

Nejistoty 

Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z použitých 
dat a postupů. Tyto nejistoty je potřeba mít na vědomí při dalším používání výsledků 
rozptylové studie.  

Veškeré vypočtené příspěvky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.  

Příspěvky maximálních hodinových a denních imisních koncentrací škodlivin byly ve 
všech referenčních a výpočtových bodech vypočteny pro všechny možné kombinace tříd 
stability a rychlosti větru. Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové a denní maximum, 
které je prezentováno v tabulkové a grafické podobě.  

Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty představují stav, které by mohl v atmosféře 
nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability trvající 
beze změn alespoň jednu hodinu (nebo celý den), vítr o nejméně příznivé rychlosti  
a vanoucí přímo na výpočtový bod). Všech výpočtových bodech tato maxima dosahována 
při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí (třída stability I) a slabého větru 
(třídní rychlost větru 1,7 m/s). Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím již 
respektují četnost výskytu tříd stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice) a také 
roční využití zdrojů. 

Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných 
bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který 
vzhledem ke svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti, 
což se může projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních 
koncentrací. 

 

5. Kompenzační opatření 
Dle zákona č. 2012/2012 Sb., § 11, odst. 5 platí: 

(5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2  
k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) 
došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů  
s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto 
zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné 
stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném 
uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou 
znečišťující látku (dále jen „kompenzační opatření“).  

Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro 
danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit 
v prováděcím právním předpisu.  
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Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané 
znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním 
předpisem. 

Posuzovaný zdroj patří mezi zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód 5.12. 
(Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o projektovaném 
výkonu vyšším než 25 m3/den) a není označen ve sloupci B – nevztahují se na něj 
kompenzační opatření. 

V oblasti posuzované rozptylovou studií nebyl překročen imisní limit dle § 11 odst. 5 
zákona č. 201/2012 Sb. (viz kapitola 3.6. Hodnocení úrovně znečištění v předmětné 
lokalitě). 

 

6. Závěrečné hodnocení 
Rozptylová studie byla zpracována jako podklad pro oznámení o hodnocení vlivu stavby 
na životní prostředí pro záměr Recyklační a distribuční centrum Středokluky. 

Dle požadavků zadavatele byly v rozptylové studii posouzeny samostatnými výpočty  
4 výpočtové varianty: 

 VARIANTA 0 = výhledový stav 2014 bez záměru RDCS 

 VARIANTA A = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
25 000 t/rok 

 VARIANTA B = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
40 000 t/rok 

 VARIANTA C = výhledový stav 2014 se záměrem RDCS a kapacitou výroby do 
80 000 t/rok 

V rozptylové studii byly hodnoceny emise tuhých znečišťujících látek (částice PM10  
a PM2.5) vznikající provozem RDCS. Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek 
(NO2, částice PM10 a PM2.5) z nákladní automobilové dopravy vyvolané provozem RDCS  
a ze spalování motorové nafty v obslužných mechanismech. Do výpočtů rozptylové studie 
byly rovněž zahrnuty emise znečišťujících látek (NO2, částice PM10 a PM2.5) ze stávajících 
zdrojů. 

Imisní limity pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií (NO2, částice PM10  
a PM2.5) nejsou v předmětné lokalitě v současné době překračovány a nebudou překročeny 
ani v důsledku realizace záměru, a to ani v jedné z hodnocených variant A, B, C. 

Na základě vstupních dat pro rozptylovou studii byl navržen minimální rozsah opatření ke 
snižování prašnosti: 

 mobilní drtící a třídící linka bude mít zabudované automatické skrápění, které se 
spouští zároveň se strojem 

 automobily převážející drobnější frakce kameniva budou zaplachtována 

  za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho) bude ke snižování prašnosti 
smluvně zajištěn mobilní kropicí vůz 

Všechna opatření ke snižování prašnosti z provozu předmětného zdroje, jejich rozsah  
a četnost použití budou definována v provozním řádu stacionárního zdroje, který bude 
v rámci žádosti o povolení provozu posuzovaného zdroje předložen na Krajský úřad 
Středočeského kraje ke schválení.  
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7. Seznam použitých podkladů 
Podklady předané zadavatelem rozptylové studie: 

 Oznámení záměru „Recyklační a distribuční centrum Středokluky“ (zpracovatel: 
Bc. Miroslav Belko, EUROVIA Kamenolomy, a.s., Soukenné nám. 115/6,  
460 07 Liberec). 

 Hluková studie pro záměr: „Recyklační a distribuční centrum Středokluky“ 
(zpracovatel: Ing. Jiří Hejna, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Píšťovy 820,  
537 01 Chrudim) 

 Situace stavby „Recyklační a distribuční centrum Středokluky“ v měřítku 1:500 
(vypracoval: Bc. Miroslav Belko, EUROVIA Kamenolomy, a.s., Soukenné nám. 
115/6, 460 07 Liberec). 

 Oznámení o výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní evidence za roky 
2012, 2011, 2010 a 2009, provozovně Porr a.s. obalovna Středokluky (IČP: 
757388091), zpracovatel: Mgr. Roman Kobeda,  ChemEko podniková ekologie, 
spol. s r.o.  

 Emisní parametry plynového kotle Dakon ve stávající kotelně. 

 Emisní parametry drtící linky v areálu společnosti Porr a.s a emisní parametry 
betonárny Středokluky. 

 Větrná růžice pro posuzovanou lokalitu. 

Podklady zpracovatele rozptylové studie: 

 Mapové podklady. 

 Legislativa a literatura (viz níže). 

 www.chmi.cz: Údaje z informačního systému kvality ovzduší (ISKO). 

 www.mzp.cz/cz/emisni_faktory: Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují 
emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 
zákona o ochraně ovzduší. 

 EPA: Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I, AP-42. Section 
13.2.1. Paved roads. http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s0201.pdf 

Legislativa a literatura 

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

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

 Věstník MŽP, částka 3, duben 1998. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší 
MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“. 

 Věstník MŽP, částka 4, duben 2003. Dodatek č.1 k Metodickému pokynu odboru 
ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí výpočtu znečištění ovzduší 
z bodových, plošných a mobilních zdrojů „SYMOS´97“. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


