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ÚVOD 

Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí je záměr výstavby betonárny 

v průmyslové zóně Balonka v Příbrami. V oznámení záměru z června 2015 (Bělohlávek, 2015) 

je popsán upravený projekt, spočívající ve snížení objemu roční výroby betonu z původně (viz 

(Bělohlávek, 2012) navrhovaných 30 000 m3 betonu za rok na množství 20 000 m3 za rok.  

Stručná historie přípravy záměru z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí: 

 Záměr výstavby betonárny společnosti BERGER BETON spol. s r.o. byl poprvé oznámen 

v roce 2011.  

 V návaznosti na vydání závěrů zjišťovacího řízení (vydal Krajský úřad Středočeského 

kraje, č.j. 096204/2011/KUSK dne 20.6.2011) bylo provedeno vyhodnocení vlivů na 

životní Požadavek na posouzení záměru, z hlediska dopadů na životní prostředí a 

veřejné zdraví, byl odůvodněn potřebou vyhodnocení vlivů vyvolané dopravy a 

vyhodnocením vlivu záměru na šíření znečištění podzemních vod chlorovanými 

uhlovodíky. Tyto požadavky na dokumentaci EIA byly respektovány a dokumentace 

zahrnovala tyto informace: 

1. Informace ohledně vlivu provozu navržených vrtaných studní (tj. odběru 

podzemní vody) na starou ekologickou zátěž, vyplývající z provedeného 

hydrogeologického posouzení 

2. Informace o potenciální kumulaci vlivů z případného souběžného provozu 

dvou betonáren v průmyslové zóně Balonka. Předloženy byly rozptylová a 

hluková studie. 

 Dne 18.7.2012 proběhlo veřejné projednání, zpracován byl posudek, který zahrnoval 

návrh souhlasného stanoviska.  

 Na základě nesouhlasných vyjádření územně samosprávných celků města Příbrami a 

Středočeského kraje, resp. Rady Středočeského kraje, vydal Krajský úřad 

Středočeského kraje nesouhlasné stanovisko k záměru (č.j. 087552/2012/KUSK ze dne 

20.8.2012). Nesouhlas byl odůvodněn následovně: 

„S ohledem na charakter záměru, charakter dané lokality v návaznosti na princip 

předběžné opatrnosti (§ 13 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí) nebylo 

v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí jednoznačně prokázáno, že 

společenský zájem na realizaci záměru významně převažuje nad zájmem ochrany 

životního prostředí. 

Z hlediska výše uvedených předpokládaných vlivů při hodnocení záměru přihlédl 

krajský úřad z hlediska významnosti zejména k následujícím faktorům: 

 ovlivnění podzemních vod,  

 ochraně ovzduší (imisní zátěži), 

 hlukové a dopravní situaci. 

Vlivy záměru byly projednány ze všech podstatných hledisek a město Příbram a 

Středočeský kraj vyjádřily svůj nesouhlas s realizací záměru. V návrhu stanoviska v 

posudku byla doporučena opatření pro další fáze přípravy záměru z hlediska ochrany 

vod a ochrany ovzduší. I přesto byly vzneseny připomínky výše uvedených subjektů. 
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Předpokládaný záměr však ani při dodržení daných navržených technických a 

technologických opatření dostatečně neeliminuje negativní vlivy na životní prostředí. 

Projednávání dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je 

komplexním hodnocením, které zahrnuje nejen vlivy na životní prostředí, ale i na 

zdravotní stav obyvatelstva. 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění zákona č. 413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani 

příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost 

oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně 

prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném 

území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji 

nových technologií využitelných v záměru.“ 

Uvedené nesouhlasné stanovisko se vztahovalo ke kapacitě výroby 30 000 m3 betonu za 

rok. Na základě stanoviska přistoupil oznamovatel k úpravě záměru - snížení objemu výroby 

betonových směsí z 30 000 m3 na 20 000 m3 za rok. Se snížením objemu výroby se projeví 

nižší průměrnou intenzitou provozu betonárny včetně vyvolané dopravy a omezením 

negativních vlivů na životní prostředí.  

 Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 29.7.2015 závěr zjišťovacího řízení se 

závěrem, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude dále posuzován 

dle zákona 

 Občanské sdružení „Karlínsko-Libeňské kaskády“, se sídlem Livornská 429, 109 00 

Praha– Horní Měcholupy podalo odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu 

Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 29. 7. 2015, č. j. 

081338/2015/KUSK, o závěru zjišťovacího řízení. Příslušným odvolacím orgánem bylo 

Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10, které svým 

rozhodnutím ze dne 20. 1. 2016 pod č. j. 2245/500/15, 71599/ENV/15 potvrdilo výše 

uvedené prvostupňové rozhodnutí. Občanské sdružení „Karlínsko-Libeňské kaskády“ 

podalo proti výše uvedenému rozhodnutí o odvolání žalobu ke Krajskému soudu v 

Praze. Krajský soud ve svém rozhodnutí ze dne 22. 7. 2016 pod č. j. 46A 25/2016-43 

zrušil obě výše uvedená rozhodnutí a vrátil věc k dalšímu řízení. 

 Vzhledem k požadavku Krajského soudu v Praze a nutnosti vydat nový Závěr 

zjišťovacího řízení byl po skončení soudního řízení celý spisový materiál včetně kopie 

pravomocného rozsudku vrácen Krajskému úřadu Středočeského kraje k dalšímu 

projednání. Na základě rozsudku Krajského soudu v Praze přehodnotil Krajský úřad 

Středočeského kraje své rozhodnutí ze dne 29. 7. 2015 a v novém závěru zjišťovacího 

řízení (dále jen ZZŘ) požaduje provést vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí. 

Způsob vypořádání se s požadavky závěru zjišťovacího řízení v dokumentaci EIA 

Pod dílčími požadavky je uvedeno, jakým způsobem jsou v dokumentaci EIA zahrnuty či 

zohledněny.  

Krajský úřad Středočeského kraje v ZZŘ uvádí, že „V dokumentaci je nutné se především 

zaměřit na následující oblasti: 
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- vyhodnocení vlivu průměrného i maximálního výkonu betonárny BERGER BETON spol. s r.o. -

závodu Příbram na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví (zejména hluk pro 

denní a noční dobu, znečišťování ovzduší – emise a imise, znečišťování povrchových a 

podzemních vod, dopravní zátěž, vibrace, rizika havárií, nakládání s odpadními vodami, vliv na 

pohodu bydlení a zdraví obyvatelstva) v dotčeném území - podrobné vyhodnocení geologických 

a hydrogeologických poměrů v širším okolí záměru se zaměřením na stanovení maximálního a 

průměrného množství jímání podzemních vod, vyhodnocení ovlivnění hladiny podzemní vody 

při tomto jímání včetně ovlivnění stávajících jímacích objektů v okolí, vyhodnocení míry 

kontaminace horninového prostředí včetně možnosti rozšíření této kontaminace při využívání 

nových zdrojů podzemní vody“ 

Způsob vypořádání požadavku: 

Vyhodnocení vlivů provozu betonárny při denním průměrném a denním maximálním 

výkonu (produkci betonu) je součástí dokumentace EIA. Toto vyhodnocení bylo již provedeno 

v oznámení záměru a to včetně vyhodnocení vlivů maximálního denního provozu. 

V dokumentaci EIA jsou doplněny nové informace, které se týkají vlivu na podzemní 

vody a dále je nově zařazeno aktualizované vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci, 

kvalitu ovzduší a veřejné zdraví. 

- podrobný rozbor způsobu zásobování a kapacitního zajištění technologické vody 

při nedostatečné nebo nulové vydatnosti vrtů z alternativních zdrojů – vodovodní přípojka 

/retenční nádrž / doprava AC / jiný zdroj 

Způsob vypořádání požadavku: 

Čerpací zkouška (viz níže) prokázala dostatečnou vydatnost vybudovaných vrtů. 

Alternativní způsob zásobování technologickou vodou (kromě navrženého využití dešťové 

vody a recyklace vody) není navrhován. Případný, velmi nepravděpodobný, nedostatek vody 

by limitoval objem výroby betonových směsí. V krajním případě by výroba na lokalitě byla 

ukončena. 

- posouzení kumulace vlivů záměru s vlivy dalších záměrů (realizovaných, připravovaných, 

uvažovaných) včetně bližší specifikace těchto záměrů 

Způsob vypořádání požadavku: 

Dokumentace EIA zahrnuje popis kumulace vlivů. Záměry jsou specifikovány na základě 

informací dostupných v informačním systému EIA. 

- zohlednění závěrů uvedených v příloze č. 3 Oznámení – „Hydrogeologické posouzení 

zásobování vodou, projekt průzkumného vrtu. Zhodnocení možnosti likvidace srážkových vod“ 

Způsob vypořádání požadavku: 

- Nově je zařazena příloha „Příbram p.č. 3102/133 - Čerpací zkouška na vrtech B-1 a 

B-3“ (viz příloha 4D dokumentace EIA) 

Na hydrogeologických průzkumných vrtech B-1 a B-3 pro stavbu studní na pozemku p.č. 

3102/133 v Příbrami, které mají sloužit k zásobování provozu projektované betonárny, byla 

provedena čerpací zkouška. Čerpací zkouškou se objasnily místní poměry pro jímání vody a 

byly stanoveny podmínky pro další využití průzkumných vrtů jako trvalých jímacích objektů. 

Výsledky chemického rozboru posloužily ke zjištění případných hydrochemických změn a 

výskytu znečišťujících látek, pocházejících ze vzdáleného kontaminovaného území. 
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- zohlednění a vypořádání všech připomínek, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních k 

oznámení záměru 

Způsob vypořádání požadavku: 

V následující tabulce je uveden výčet připomínek, obsažených v jednotlivých vyjádřeních 

k oznámení záměru.  

Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram (č.j. MeUPB 48502/2015OIRM ze dne 3. 7. 2015) 

Souhlasí se záměrem, nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona.  

MěÚ Příbram, Odbor životního prostředí, U nemocnice 19B, 261 19 Příbram I (č.j. MeUPB 

48779/2015/OŽP/Wa ze dne 30. 6. 2015) 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů: 

Dle zpracované analýzy rizik staré ekologické zátěže Příbram – sever, okolí Příbramského 

potoka Ochrana podzemních vod s.r.o., Praha duben 2012, je záměr stavby betonárny plánován 

v území podmínečně vhodném pro budování nových jímacích objektů podzemních vod. Z 

tohoto důvodu bylo již v dřívějším stanovisku požadováno, aby součástí dalšího stupně 

dokumentace byl vypracován hydrogeologický posudek na uvažované zdroje podzemní vody. 

Tento posudek je součástí předloženého oznámení, ale jeho záměr doporučuje provedení 

průzkumných prací formou provedení průzkumného vrtu a jeho vyhodnocení. Od tohoto 

vyhodnocení se může značně rozdílně řešit vlastní systém zásobování vodou uvažované 

betonárky. Jinak bez připomínek. 

Způsob vypořádání požadavku: 

Viz výše – informace o provedené čerpací zkoušce na vrtech  B-1 a B-3 a provedeném 

vyhodnocení (viz též příloha „Příbram p.č. 3102/133 - Čerpací zkouška na vrtech B-1 a B-3“) 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

Bez připomínek. 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 

Bez připomínek. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Bez připomínek. 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Bez připomínek. 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2015 Sb., o ochraně ovzduší se jedná o vyjmenovaný 

stacionární zdroj. Dle § 11, odst. 2, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je vydání 

závazného stanoviska k umístění, stavbě a povolení provozu věcně příslušných Krajský úřad. 
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Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (č.j. 091707/2015/KUSK ze dne 29. 6. 2015) 

Souhlasí se záměrem, neboť nedojde k záboru půdy a emisní vlivy na okolí se dle přiložených 

posudků nevymykají průměru v ČR.  

 

Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (nevydáno samostatně, 

dílčí vyjádření součástí spisu) 

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 

přírody podle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, sděluje, že nemá připomínky k předloženému oznámení záměru. Vzhledem 

k lokalizaci a charakteru záměru nedojde k dotčení regionálních územních systémů ekologické 

stability, zvláště chráněných území – přírodních rezervací a přírodních památek a jejich 

ochranných pásem, rovněž se nepředpokládá dotčení zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů. 

K vlivu předmětného záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti se KUSK již vyjádřil 

stanoviskem čj. 074792/2015/KUSK – OŽP/Pol ze dne 27. 5. 2015, kterým byl vyloučen 

významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti; toto stanovisko je nadále platné. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Příbrami, 

U Nemocnice 85, 261 80 Příbram (č.j. KHSSC 28197/2015 ze dne 26. 6. 2015) 

Nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Pouze upozorňuje, že orgán ochrany 

veřejného zdraví bude v rámci zkušebního provozu požadovat ověření akustických projevů 

záměru v chráněném venkovním prostoru kontrolním měřením hluku.  

ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 (č.j. ČIŽP/41/IPP/1508487.001/15/PVZ ze dne 

13. 7. 2015) 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nemá zásadní připomínky k záměru. Pouze upozorňuje, že dne 16. 5. 2013 vstoupil v platnost 

zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon o odpadech, mj. ustanovení § 16 odst. 3 zákona o 

odpadech takto: S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu 

věcně a místně příslušného orgánu státní správy, shromažďování a přeprava nebezpečných 

odpadů nepodléhají souhlasu. 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Nemá k předloženému oznámení připomínky. 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

Nesouhlasí s uskutečněním předloženého záměru do doby, kdy bude předložen výsledek 

vyhodnocení informací získaných po vyhloubení průzkumného vrtu) viz závěr 

hydrogeologického posudku RNDr. Ivana Koroše – „Jedině vyhloubení průzkumného vrtu v 

prostoru betonárny, stanovení propustnosti hornin, ověření využitelné vydatnosti, výpočet 

dosahu vlivu čerpání a zjištění jakosti podzemní vody může přinést více informací k dané 

problematice. Stanovení míry vlivu na šíření znečištění bude možné provést z údajů získaných z 

navrhovaného průzkumného vrtu“. 
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Toto stanovisko vychází ze zmíněného vyjádření hydrogeologa, kdy zachycení okraje znečištěné 

oblasti při dlouhodobém čerpání zcela vyloučit není možné, protože nejsou k dispozici data ze 

zájmového prostoru betonárny. Upozorňuje, že stavba se nachází v oblasti podmínečně 

vhodného pro budování nových jímacích objektů podzemních vod (AR Příbram – sever, OPV 

s.r.o., duben 2012). 

Závěrem ČIŽP OI Praha uvádí, že k předloženému oznámení záměru má zásadní připomínky ze 

strany oddělení ochrany vod. Inspekce požaduje další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Způsob vypořádání požadavku: 

Viz výše – informace o provedené čerpací zkoušce na vrtech  B-1 a B-3 a provedeném 

vyhodnocení (viz též příloha „Příbram p.č. 3102/133 - Čerpací zkouška na vrtech B-1 a B-3“) 

 

Vyjádření advokátní kanceláře LEVORA, Slovanská tř. 136, 326 00 Plzeň (ze dne 3. 7. 2015)  

1. V zastoupení společnosti SVZ Příbram a.s. se sídlem Aloise Jiráska 264, Příbram IV, 261 01 

Příbram, IČ: 28870841, žádá klient, aby bylo při posuzování vlivů na životní prostředí 

postupováno dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Pozn.: advokátní kancelář JUDr. Ing. Vojtěch Levora zastupuje firmu SVZ Příbram a.s., jež je 

personálně propojená s firmou SVZ Centrum s.r.o., která připravovala provoz Servisní 

betonárny Příbram (viz kapitola Kumulace vlivů). Jedná se tedy o vyjádření konkurenční 

společnosti, která je zainteresovaná na negativním výsledku posuzování vlivů na životní 

prostředí a případném nepovolení výstavby nové betonárny. 

2. Skutečnost a doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz:  

bod 2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předně je třeba konstatovat, že investor podal tímto již druhý návrh. První návrh byl evidován 

pod č. STC 1423 „Betonárna Berger beton spol. s r.o. – závod Příbram I.“ z 23. 8. 2012 tento 

návrh byl zamítnut. Ač tuto skutečnost investor BERGER BETON spol. s r.o., nepopírá, podává v 

zásadě stejný návrh. Rozdíl je pouze v navrhovaném objemu výroby, které uvádí do 20 000 

m3/rok. V odstavci 4 – Charakter záměru však investor nadále počítá s objemem výroby 20 - 30 

000 m3/rok. 

b) Technické řešení je strojem Stetter MB 2D. Je to stejný typ míchačky, který byl uveden v 

původním zamítnutém návrhu. Hodinová výroba je investorem deklarována jako – technický 

výkon (štítkový) 70 m3/hod – reálný výkon 55 m3/hod a maximální denní produkce 560 m3/den 

(1288 t/den). Tyto údaje jsou oproti faktickým údajům zkreslené a ponížené. Štítkový výkon je 

na rozdíl od udávaného 93,5 m3. Na deklarovaný objem výroby by stačila míchačka o objemu 1 

m3. Kdyby bylo myšleno opravdu snížení výroby, pak by se jistě změnila i technologie. 

c) tím, že byl ponížen výkon z původního zamítnutého návrhu o 1/3, byly poníženy i všechny 

ostatní vstupy a výstupy účelově snížené o 1/3 a kdo má právo a povinnost sledovat, a kdo to 

fakticky učiní, zda jsou limity dodržovány. Na závěr tohoto bodu je doporučeno pečlivě srovnat 

oba návrhy, tedy jak tento, tak i původně zamítnutý návrh. Pro úplnost je uváděno, že stroj, 

který chce investor osadit, vyrobí průměrnou deklarovanou denní kapacitu: 20 000 m3/250dní = 

80 m3 za den. I kdyby byl použit údaj investora výroby 55 m3/hod, pak by betonárna 

potřebovala k průměrnému dennímu výkonu 87 minut, pokud by se počítalo se štítkovým 
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výkonem 70 m3/hod, pak by 55 m3/hod k průměrnému dennímu výkonu betonárka pracovala 

68 minut. Při štítkovém výkonu 93,5 m3 za hodinu by průměrný denní výkon byl splněn za 51,3 

minut. Z výše uvedeného je patrné, že investor ve snaze opravit původní zamítnutý návrh zcela 

nechal zapsat nižší výrobu o 1/3. Námi podané vysvětlení dokazuje, že se nejedná o vážný 

návrh, neboť betonárnu se zmíněnými parametry by nikdo nemohl vážně postavit. Jde beze vší 

pochyb o pokus obejít zákon a v důsledku přelstít jak obyvatele Příbrami, tak i rozhodující 

úředníky. Těžko si lze představit, že kdyby například do konce srpna bylo splněno 20 000 m3, že 

by se betonárna uzavřela. 

Způsob vypořádání požadavku: 

Záměr se liší podstatně právě udávanou kapacitou záměru. Skutečnost, že se neliší 

použitá technologie a technické provedení záměru je deklarována. Navrženo není využití 

mobilní horizontální betonárny MB 2D (jak je mylně uváděno, tento údaj platí pro v blízkosti 

připravovanou jiný záměr s názvem „Míchací centrum Příbram“) ale Stetter HN2,5 

s hodinovou štítkovou kapacitou výroby betonu 100 m3 (v oznámení záměru byl uveden 

chybný údaj). Hodinová kapacita betonárny umožňuje pokrýt krátkodobě zvýšený odběr 

betonu.  

Pozn.: Pro srovnání uvádíme, že v případě záměru „Servisní betonárny Příbram“ byla 

společností SVZ Centrum s.r.o. oznámena roční kapacita výroby 30 000 m3, průměrný 

hodinový výkon 15 m3, štítkový výkon ani typové označení betonárny uvedeno nebylo.      

Oznamovatel předpokládá, že stavební úřad může ve stavebním povolení stanovit 

podmínky provozu betonárny v návaznosti na výsledek procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí. Pokud by tomu tak nebylo, zpochybňovalo by to smysluplnost celého procesu 

posuzování. Z došlých vyjádření není patrné, že by se kdokoli cítil (v souvislosti 

s poskytnutými informacemi) oklamán či přelstěn. Oznamovatel nepředpokládá, že uváděním 

pravdivých a úplných informací může uvést někoho v omyl. Pokud bude oznamovateli legálně 

umožněno pokračovat v přípravě záměru, je připraven betonárnu s uvedenými parametry 

provozovat.  

bod 3 Umístění záměru: Pokud jde o faktický stav betonáren, pak v Příbrami jsou betonárny 

dvě, obě funkční. Svým umístěním stojí každá na opačné straně Příbrami, což je z hlediska 

omezení průjezdu nákladních automobilů značná výhoda. Je pravděpodobné, že třetí betonárna 

toto vyhovující dopravní uspořádání naruší. 

Tvrzení investora, že v praktické rovině bude kumulace vlivů dopravy s touto možnou další 

betonárnou v průmyslové zóně zanedbatelná, je zcela účelové, nepodložené a zavádějící. 

Způsob vypořádání požadavku: 

Uvedené tvrzení je účelové a nepodložené. Jedná se o snahu konkurence omezit vznik 

další betonárny ve městě. Zpracovatel dokumentace EIA nemá k dispozici data o místech 

dodávek betonu v rámci města Příbrami a okolí. Tvrzení o vyhovujícím stávajícím uspořádání 

betonáren ve městě není podloženo. Např. betonárna u ulice Husova musí mít s ohledem na 

svou pozici obdobné dodávkové a expediční trasy jako navrhovaná betonárna. Naopak 

betonárna v Hájích u Příbrami s ohledem na svou polohu pro zásobování a expedici 

pravděpodobně  využívá silnici č. 118 a svým provozem tedy zatěžuje centrum města Příbram 

v míře větší, než by tomu bylo u zde posuzovaného záměru.  
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4. Každá betonárna při nejlepší obsluze produkuje imise. Nelze hovořit o trojnásobku imisí, 

nicméně řada operací se musí provést bez ohledu na množství vyrobené směsi a imise se 

rozhodně zvýší. Vzhledem k tomu, že dvě betonárny pokryjí výrobu nad požadovanou potřebu 

Příbrami a okolím je nežádoucí povolovat další zdroj znečištění. Totéž platí pro hlukové 

zatížení. Negativní vlivy konečně to potvrzují i tabulky na str. 71-74 a Rozptylová studie č. 

46/2015, která je přílohou č. 2 oznámení záměru. 

Způsob vypořádání požadavku: 

(bez komentáře) 

5. Spotřeba vody – provoz – tato je opět spočítána na průměr. Při maximálním vytížení by se 

voda brala z vodovodního řadu, který nemá kapacitu a s čímž investor počítá, v části vodovod 

nebo by se musela dovážet cisternami. Ani jedna z variant není přípustná a má zjevně 

negativní vliv na životní prostředí. Pokud jde o vodu ze studně, je prokázáno, že by vrty vznikaly 

na chemicky zamořeném podloží. Sám investor si protiřečí, když činí na str. 66 závěr: V případě, 

že vydatnost vrtů neumožní využít maximální výrobní kapacitu betonárny, bude produkce 

betonu přizpůsobena možnostem dodávky vody pro jeho výrobu. Ale o několik stránek před 

touto činí prohlášení, že bude používat i vodovod. Dále je nutné zdůraznit, že podmínky 

dodávky si určuje vždy zákazník, nikoli samotná betonárna. Dále znalec nevylučuje, že 

zachycení okraje znečištěné oblasti při dlouhodobém čerpání ale zcela vyloučit není možné. Z 

hydrogeologického posouzení zásobování vodou, které je přílohou č. 3 pak jednoznačně 

vyplývá, že vody pro výrobu je nedostatek (až 70 %).  

Způsob vypořádání požadavku: 

Viz výše nově doplněné informace o provedené čerpací zkoušce na dvou nových vrtech. 

Čerpací zkouška potvrdila dostatečnou vydatnost vrtů. Nedostatek podzemní vody pro 

zásobení provozu je velmi nepravděpodobný. Oznamovatel nezamýšlí využívat vodu 

z vodovodního řadu.  

6. K příloze č. 1 

K tomuto má klient dvě poznámky: 

a) jde o akustickou studii, která předpokládá investorem deklarovanou výrobu, 

b) v některých hlukových parametrech se za „předpokládané“ výroby se spočítaná hluková 

zátěž blíží povolenému limitu. 

Způsob vypořádání požadavku: 

Předložena je aktualizovaná hluková studie. 

7. K příloze č. 4 a č. 5 

Jestliže hydrogeologická situace naznačuje, že areál betonárny je v pozici, jež může být 

kontaminací zasažena pouze okrajově, pak nelze vyloučit,  a) že právě na kontaminovaném 

území budou stát vrty nebo b) že se kontaminace spodních vod rozšíří i pod celou betonárnu. 

Nabízí se otázka, kdo bude výrobce kontrolovat ohledně používání kontaminované vody. 

Pro úplnost je nutné dodat, že hydrogeologické posouzení je čtyři roky staré a vychází ze 

skutečností ještě starších. V příloze č. 5 je naprosto burcující skutečnost, že při odběru podzemní 

vody je to cca 5-6 let, kdy bude předmětné území kontaminováno. 

Způsob vypořádání požadavku: 
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Nově provedené analýzy kvality podzemních vod prokázaly, že vrty jsou vybudovány 

v území mimo kontaminační mrak. 

Součástí provozu záměru bude kontrola kvality využívané podzemní vody. Výsledky 

monitoringu budou předkládány vodoprávnímu úřadu.  

Vyjádření pana Dušana Klučky, Pecka č. 300, 507 82 Jičín (ze dne 8. 7. 2015) 

Vyjádření je obsahově i formou shodné s vyjádřením LEVORA advokátní kancelář viz výše. 

 

 

  



Dokumentace EIA Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – snížení kapacity 

16 

 

ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. OBCHODNÍ FIRMA 

BERGER BETON spol. s r.o. 

2. IČ 

419 38 658 

3. SÍDLO 

Plzeň, Klatovská 410, okres Plzeň-město, PSČ 320 64 

4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO 

ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE 

Jiří Spěváček, Sládkova 1179,332 02 Starý Plzenec, tel. 378 777 116 
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ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 

Název:  Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – snížení kapacity 

Zařazení: Záměr výroby betonu je dle přílohy č. 1 zákona zařazen do: 

- kategorie II, bod 6.2 „Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani 

v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok . 

Z hlediska nakládání s naftou v rámci provozu neveřejné čerpací stanice je záměr též 

zařazen do  

- kategorie II, bod 10.4 skladování vybraných nebezpečných chemických látek a 

chemických přípravků …….. v množství nad 1t; 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU  

Kapacita záměru ve smyslu zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: 

Výroba stavebních hmot – betonu  

s roční plánovanou kapacitou výroby  20 000 m3, tj. 46 000 t. 

Další kapacitní údaje: 

 - technický výkon (štítkový)   100 m3/hod – reálný výkon 55m3/hod 

Pozn.: reálně dosažitelný výkon je dán časovými prodlevami mezi jednotlivými 

zakázkami/mícháním, které zahrnují úkony obsluhy betonárny vč. nezbytných 

administrativních úkonů a úkonů údržby zařízení. 

 - maximální denní produkce  560 m3/den (1288 t/den) 

 - počet provozních dnů  250   

Plocha dotčeného pozemku:  0,8707 ha 

Plánovaná a posouzená roční produkce je 20 000 m3 betonové směsi. Průměrná denní 

produkce betonárny bude při 250 pracovních dnech 80 m3 betonové směsi. 

Skladování nebezpečných látek 

V areálu betonárny bude provozována čerpací stanice typ o objemu 5 m3 pro neveřejný 

výdej nafty. Kapacita skladování při uvedeném objemu je 4,2 t. Případně  může být využita 

nádrž o objemu 8 m3. 

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

Kraj:  Středočeský  

Obec:  Příbram 

Katastrální území: Příbram 

Pozemek KN: č.p. 3102/133 
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Stávající zástavba 

Pozemek se nachází v severní části města Příbram (ve směru na Trhové Dušníky) 

v průmyslové zóně Balonka. Celé území průmyslové zóny je dle Urbanistická studie 

průmyslové zóny Balonka (Ečerová, Hrach 2004) vymezeno následovně:  

„na jižní straně  místní komunikací Plynárenská a komplexem bývalých kasáren Balonka, 

na východní straně je území ohraničeno Příbramským potokem s propojením k silnici II / 118 

- Jinecká, na severu areálem Mě ČOV s propojením k železniční trati a na západě místní 

komunikací z Příbrami do části Škrtilka a stávajícími skladovými a výrobními objekty při 

východním okraji  komunikace Za Balonkou.“ 

V okolí záměru, tedy v průmyslové zóně, se nenachází žádná souvislá obytná zástavba. 

Ojedinělý objekt pro bydlení v průmyslové zóně se nachází v ulici Za Balonkou, č.p. 298. 

Dopravní dostupnost 

Přístup na lokalitu je v současné době zajištěn z okružní křižovatky (hlavních komunikací - 

ulice Evropská, Husova a Plzeňská) ulicí Obecnickou, V Lukách a Za Balonkou.  

Umístění záměru je patrné z obrázku č. 1. 
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Obrázek 1: Širší vztahy 

 

  
pozemek betonárny 
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Obrázek 2: Situace v leteckém snímku 

 

pozemek betonárny 
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4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

Charakter záměru 

Záměrem je vybudování betonárny v průmyslové zóně Balonka v Příbrami. Dotčený 

pozemek nenáleží do zemědělského půdního fondu. Předpokládá se trvání (provoz) záměru 

v delším, v současné době blíže neurčeném, časovém horizontu. 

Kumulace s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými) 

Záměrem se v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí stavby, 

činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Kumulace vlivů připadá 

v úvahu v území vymezeném dosahem vlivů z posuzovaného záměru.  

Záměr je situován v průmyslové zóně města Příbram. Kumulaci vlivů lze v teoretické 

rovině předpokládat s veškerými záměry v území, potažmo s veškerými vlivy lidské činnosti 

v území. Přehled připravovaných záměrů na území města Příbram je dostupný ve veřejném 

informačním systému EIA na http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr. 

Poslední 

změna 
Kód Název Stav Zařazení Katastr 

Předpokládaná 

kumulace významného 

rozsahu 

02.05.2008 STC408 Silnice I/18 Příbram, 

jihovýchodní obchvat 

ST II/9.1 Dubno, Brod u 

Příbramě, Háje 

u Příbramě, 

Příbram 

Kumulace není 

předpokládána, 

z hlediska dopravního 

by vliv realizace 

obchvatu byl kladný 

13.05.2008 OV1081 Výrobní a skladová 

hala pro vytlačování 

plastových desek 

NDP II/7.1 Příbram,  

Trhové Dušníky 

Není předpokládána, 

dotčený pozemek leží 

nedaleko od záměru 

v průmyslové zóně, 

stavba nebyla dosud 

zahájena 

28.04.2009 STC695 Silnice I/18 Příbram, 

jihovýchodní obchvat 

2. část 

ST II/9.1 více k.ú. Kumulace není 

předpokládána, 

z hlediska dopravního 

by vliv realizace 

obchvatu byl kladný 

19.08.2009 STC1110 Servisní betonárna 

Příbram 

NDP II/6.2 Háje u 

Příbramě 

S ohledem na umístění 

není předpoklad 

významné kumulace 

vlivů 

27.10.2009 STC1162 Recyklační centrum 

stavebních a 

demoličních odpadů – 

Brod u Příbramě 

NDP II/10.1 Brod u 

Příbramě 

Není předpoklad 

významných vlivů 

10.12.2009 STC1175 Nové mísící centrum 

Příbram  

NDP II/6.2 Březové Hory Předpokládána je 

kumulace vlivů dopravy. 

Záměrem bylo 

vybudování druhého 

mísícího centra ve 

stávajícím areálu 

betonárny v Husově ulici 

za účelem  pokrytí 

špičkové produkce 

v letním období. 

Kapacita zařízení byla 

8 600 m
3
 betonu za rok. 

20.07.2010 STC1251 Míchací centrum NDP II/6.2 Příbram Předpokládána je 
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Poslední 

změna 
Kód Název Stav Zařazení Katastr 

Předpokládaná 

kumulace významného 

rozsahu 

Příbram kumulace vlivů dopravy. 

Záměr je připravován 

v bezprostřední blízkosti 

předkládaného záměru. 

Navržená kapacita 

výroby je 20 – 30 000 

m
3
 betonu.  

22.11.2010 STC1315 Výstavba rychlostní 

silnice R4 v úseku Háje 

- Milín 

NDP 

(již 

dříve 

posou

zeno a 

vydán

o ST) 

II/9.1 Háje u 

Příbramě, Milín, 

Stěžov 

Rozšíření tělesa stávající 

silnice I/4 o jízdní pás (tj. 

2 jízdní pruhy) na cílové 

uspořádání 

v kategorii R 25,5/100. 

Tento úsek bude v rámci 

posuzovaného záměru 

využíván pro dopravu 

surovin a expedici 

výrobků. 

Nepředpokládá se 

zásadní vliv na provoz 

záměru ve smyslu jeho 

omezení z hlediska 

dopravní obsluhy. 

26.9.2011 MZP112 Zpracování odvalu 

jámy č. 9 na tříděné 

kamenivo 

ST I/2.5 Háje u 

Příbramě 

Dopravní trasa 

haldoviny ke zpracování 

částečně využívá 

shodnou trasu pro 

přepravu surovin a 

výrobků a to v úseku po 

silnici I/4. Kumulace 

vlivů není významná, 

neboť nezasahuje 

obytné území. 

10.4.2014 STC1509 Přemístění recyklační 

stanice Příbram 

NDP II/10.1 Příbram Není předpoklad pro 

významnou kumulaci 

vlivů, umístění v areálu 

Kovohutí Příbram 

nástupnická, a.s. severně 

od centra v Příbrami 

11.7.2013 OV1134 Rozšíření kapacit 

povrchových úprav - 

CVP Galvanika, s.r.o. 

provozovna Příbram 

NDP 
I/4.4. Příbram Není předpoklad pro 

významnou kumulaci 

vlivů 

3.4.2014 STC1702 Silnice I/18, Příbram – 

jihovýchodní obchvat 

1. část 

NDP 
II/9.1 Dubno, Háje u 

Příbramě, 

Příbram 

Realizací obchvatu 

dojde ke snížení 

dopravní zátěže na 

silnici I/18. 

1.9.2014 STC1777 Rozšíření provozovny 

KOVO SDS s.r.o. - 

autovraky_Příbram_úpr

ava_2014 

NDP 
II/10.1 Příbram Jedná se o demontáž 

autorvaků o kapacitě 1 

za den. Není předpoklad 

kumulace vlivů se 

záměrem. 

5.3.2015 STC1862 Lakovna Geomine a. s., 

Příbram 

NDP II/4.2 Příbram Není předpoklad pro 

významnou kumulaci 

vlivů 

17.4.2015 STC1878 Pracoviště nanášení 

práškových plastů 

NDP II/4.2 Příbram Není předpoklad pro 

významnou kumulaci 
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Poslední 

změna 
Kód Název Stav Zařazení Katastr 

Předpokládaná 

kumulace významného 

rozsahu 

včetně předúpravy 

povrchu vodným 

tryskáním a 

odmaštěním pro KWP 

s.r.o.Praha, pracoviště 

Příbram 

vlivů 

1.11.2016 OV1184 Umístění technologie 

povrchových úprav do 

stávajícího objektu v 

areálu strojního 

závodu PPP Příbram 

NDP I/4.4 Příbram Záměrem je umístění 

technologie 

povrchových úprav do 

stávajícího objektu 

společnosti CVP 

Galvanika s.r.o. Není 

předpoklad pro 

významnou kumulaci 

vlivů 

15.12.2016 OV1177 Lakovací linka ve 

výrobní hale č. 3 v 

areálu společnosti 

Polycasa s.r.o. v 

Příbrami 

ST I/4.4 Příbram Vestavba lakovací linky 

do stávající výrobní haly. 

Bez navýšení dopravy 

v Obecnické ulici. 

Není předpoklad pro 

významnou kumulaci 

vlivů 

15.12.2016 STC2041 Lakovna Geomine a. s., 

Příbram v Jinecké ulici 

NDP II/4.2 Příbram Stavba nové haly a 

vestavba technologie 

nové linky práškové 

lakovny a předúpravy 

dílů do části této nové 

výrobní haly ve 

výrobním areálu 

provozovatele lakovny. 

Není předpoklad pro 

významnou kumulaci 

vlivů 

21.7.2017 STC695 Silnice I/18 Příbram, 

jihovýchodní obchvat 

2. část 

Prodlo

užení 

platno

sti ST 

II/9.1 Příbram a další 

katastry 

Realizací obchvatu 

dojde ke snížení 

dopravní zátěže na 

silnici I/18. 

Použité zkratky: NPD - nepodléhá dalšímu posuzování, ST - stanovisko 

Předkládaná dokumentace EIA se podrobněji zabývá kumulací vlivů na akustickou situaci 

a vlivů na podzemní vody, vč. podrobného posouzení vlivu čerpání podzemních vod na šíření 

znečištění podzemních vod (ekologické zátěže).  

Z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší je v dokumentaci EIA v rámci rozptylové studie 

provedeno vyhodnocení souběžného provozu s dříve oznámenou betonárnou „Míchací 

centrum Příbram“ (poslední změna v informačním sytému 20.7.2010 – nepodléhá dalšímu 

posuzování). Záměr byl připravován v bezprostřední blízkosti předkládaného záměru. 

Oznámená kapacita výroby záměru Míchací centrum Příbram je 20 – 30 000 m3 betonu.  

V oznámení záměru byla uvedena úvaha o pravděpodobnosti kumulace souběžné výroby 

v obou betonárnách. Vysloven byl předpoklad, že produkce betonu na území města Příbram 

je závislá na poptávce, kterou v daném případě není možné stimulovat zvýšenou nabídkou. 

Dominantním faktorem spotřeby betonu je míra výstavby na území města. V reálné situaci 

dojde v případě souběžného provozu (připravovaných) betonáren v průmyslové zóně ke 
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komplexnějším změnám v dopravním proudu, přičemž tyto změny nejsou v současné době 

přesně předpověditelné. Nicméně nově zpracovaná rozptylová studie (Kočová 2017) hodnotí  

souběh provozu obou (připravovaných) betonáren v průmyslové zóně.  

V hlukové studii byl zvolen odlišný přístup hodnocení kumulace vlivů. Ve studii je uveden 

odhad dopravní únosnosti dotčené komunikace – ul. Obecnická -  z hlediska hlukového 

zatížení. 

Hodnocení kumulace vlivů s vlivy provozu dalších dvou v současné době provozovaných 

betonáren na území města není explicitně provedeno. Doprava generovaná provozem těchto 

betonáren, jakož i vlivy na imisní situaci, jsou již zahrnuty v popisu výchozího stavu životního 

prostředí (představují stav ve variantě nulové). Obdobný přístup platí i pro další využití území 

města. 

Kumulace vlivů na vody se týká stávajících provozů v okolí plánované betonárny, které 

využívají podzemní vodu. Negativním vlivům lze předejít stanovením maximálního odběru 

podzemní vody, který nezpůsobí pokles vydatnosti okolních zdrojů – viz vyhodnocení vlivů na 

podzemní vody v kapitole D a souvisejících přílohách č. 4A až 4D. 

5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU 

ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Výstavba a provoz betonárny je podnikatelským záměrem společnosti BERGER BETON 

spol. s r.o.  Cílem je nabídnout vysoce kvalitní služby, v tomto případě spočívající v dodávkách 

betonu, širokému okruhu zákazníků.  

Umístění záměru v průmyslové zóně ve městě Příbram splňuje následující kritéria pro 

výběr lokality: 

 umístění v dostatečném odstupu od obytné zástavby, 

 co nejméně konfliktní přístup na pozemek z hlediska dopravy a střety s ochranou 

lidského zdraví, 

 pozemek není hodnotný z hlediska ochrany přírody, 

 pozemek je k dané činnosti vymezen územním plánem, 

 pozemek není zemědělskou ani lesní půdou, 

 pozemek je napojen nebo je bez komplikací napojitelný na technickou infrastrukturu, 

 poloha umožňuje zásobení podzemní vodou z provedených vrtů, 

 pozemek je ve vlastnictví oznamovatele.  

S výběrem dotčeného pozemku pro umístění záměru oznamovatel předpokládá 

realizovatelnost záměru z hlediska vlivů na lidské zdraví a životní prostředí. 

Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr 

Pro potřeby posouzení vlivů záměru na životní prostředí byly formulovány dvě varianty: 

 Varianta Nulová = výhledový stav v roce 2021 bez záměru. Varianta nulová není 

variantou záměru! 

 Varianta Projektová = výhledový stav 2021 se záměrem 
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Varianta NULOVÁ (var. 0) 

Varianta nulová je představována vývojem, který by pravděpodobně nastal v případě 

nerealizace předkládaného záměru. Podle územního plánu je území z hlediska funkce 

vymezeno jako výrobní plocha 5V1. Lokality výrobní Příbram-sever - 5V1 je plocha rozvíjející 

stávající výrobní plochy na severu města. 

Intenzity dopravy pro variantu nulovou jsou vztaženy k výpočtovému roku 2021. V této 

variantě je popisován vývoj v území bez realizace betonárny/betonáren v průmyslové zóně 

Balonka.  

Pozn.: Varianta nepostihuje veškerý možný rozvoj v průmyslové zóně, neboť oznamovateli 

nejsou (kromě záměrů evidovaných v informačním systému EIA) úmysly případných investorů 

známy. Není možné vyloučit, že do doby zprovoznění betonárny dojde ke změně výchozích 

podmínek. Vývoj situace v území bude zohledněn v rámci navazujících řízeních. 

Varianta PROJEKTOVÁ (var. P) 

Tato varianta je variantou navrhovanou oznamovatelem k realizaci. Varianta je 

představována výstavbou a provozem betonárny. Plánovaná roční kapacita výroby je      

20 000 m3 betonu. 

Zajištění příjezdu a dopravní obsluhy areálu je ulicí Obecnická a V Lukách. Dopravní 

obsluha z jiných směrů není možná z důvodů technických, vlastnických a způsobu využití 

území ve vazbě na platný územní plán města. Proto nebyly jiné způsoby dopravní obsluhy 

areálu řešeny.  

Ve shodě s podmínkami stanoviska KHS Středočeského kraje nebude přeprava kameniva 

pro zásobení betonárny vedena po komunikacích ze směru od Plzně přes Rožmitál pod 

Třemšínem, ale výhradně po ulici Evropské.  

Cement bude dovážen do železniční stanice Příbram, kde bude probíhat vykládka do 

cisternového vozu. Příjezd je z místa vykládky ulicí Obecnickou.   

Informace o jiném záměru výstavby betonárny v průmyslové zóně 

Záměrem, který je zařazen do vyhodnocení kumulace vlivů v hlukové studii z roku 2012, je 

„Výstavba míchacího centra v Příbrami“. Informace o záměru vycházení z oznámení záměru 

(Bubák 2010): 

Míchací centrum bude osazeno novou mobilní horizontální betonárnou MB 2D. 

Kapacita záměru: 

Maximální roční kapacita výroby: 30 000 m3 (75 000 t) 

Průměrná roční kapacita výroby: 20 000 m3 (50 000 t) 

Maximální denní kapacita výroby: 120 m3 

Průměrná denní kapacita výroby: 80 m3 

Veškeré vlivy spojené s provozem této sousední  byly kalkulovány na stav při maximální 

kapacitě. 

Umístění záměru: pozemek KN č: 3097/2, k.ú. Příbram (kód k. ú. 735426) 
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Obrázek 3: Umístění záměru Výstavba míchacího centra v Příbrami 

 

Další informace o tomto záměru jsou uvedeny v rámci rozptylové studie, která je přílohou 

č. 2 oznámení. 

Soulad s územním plánem 

Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Vyjádření stavebního 

úřadu je přílohou č. 5 oznámení. 

Ve změně č. 5 územního plánu byl zrušen závazný regulativ limitace výškové hladiny 

zástavby 12 m.  
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6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Základní technické údaje betonárky 

Typ betonárny: Stetter HN2,25 

Základní kapacitní a technické údaje betonárky:  

- objem míchačky - čerstvý beton   2,25 m3 

- hodinová kapacita udávaná výrobcem   100 m3/hod 

 (zhutněný beton při času míchání 30 s)* 

- denní produkce průměrná 80 m3/den 

- denní produkce maximální 560 m3/den 

- roční produkce plánovaná 20 000 m3/rok 

Zásobník kameniva kapsový 

- aktivní zásoba     160 m3 

- počet komor - frakcí kameniva  6 

Cementové hospodářství  

- počet zásobníků cementu  3 (2 sila budou dělená, 1 celé) 

- kapacita 1 sila 120 t  

- obsah zásobníků celkem  360 t  (z toho 300 t cementu, 60 t popílku) 

- výška zásobníků (včetně podpěr) 20 m 

Plocha dotčeného pozemku    

- celkem 8 707  m2 , z toho 

- zastavěná plocha 1 237 m2 

- zpevněné plochy 4 765 m2 

- plochy zeleně 2582 m2 

- zatravňovací tvárnice 123 m2 

Podíl zeleně:     29,7 % 

* průměrný míchací čas na betonárně s obdobnou hodinovou kapacitou je 50 s. Nižší třídy 

betonu jsou míchány cca 40s, vyšší třídy betonu po delší dobu cca 60 s. 

Stavba bude řešena v rámci jedné etapy výstavby. Přehled stavebních objektů: 

 SO 01 Betonárka STETTER  HN 2,25 

 SO 02  Betonové zásobníky sypkých hmot 

 SO 03  Recyklační zařízení – mycí plocha 

 SO 04  Trafostanice 

 SO 05  Správní budova /kontejnery/ 

 SO 07  Nádrž /retenční/ na zachycení dešťových vod 100 m3 

 SO 08  Studna 

 SO 09  Zpevněné plochy 

 SO 10  Oplocení 

 SO 11  Terénní úpravy 

 SO 12  Vodovodní  přípojka 

 SO 13  Kanalizační přípojka 

 SO 14  Plynová přípojka 

 SO 15  Kabelové rozvody po areálu 

 SO 16  Čerpací stanice 

Pozn.: SO 06  Montážní jáma - Stavební objekt zrušen, nebude součástí stavby. 
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Poloha stavebních objektů je znázorněna na situaci – příloha č. 7 (pozn.: v dílčích 

studiích je použita původní situace, v upravené situaci jsou posunuty zásobníky 

kameniva o 1 m dále od hranice pozemku v návaznosti na situování vrtu B-1 a 

znázorněna poloha studní). 

Popis stavebních objektů: 

SO 01 Betonárka STETTER HN 2,25 

Jedná se o typovou horizontální betonárnu s boxovými zásobníky. Před osazením 

betonárky budou provedeny plošné základové konstrukce, osazené do zhutněného 

stabilizovaného podloží. Součástí dodávky betonárky je mobilní ocelový materiálový sklad.  

Betonárna sestává z následujících částí :  

1  samočinná míchačka    8   cementová sila 

2  váha cementu a vody   9   šnekový dopravník cementu 

3  základové rámy   10  velín  

4  zdvihák zavážení   11  kompresor 

5  vyvážecí vozík    12  výtokový trychtýř betonu 

6  vážící pás    13  hradicí stěna  

7  zásobník kameniva   14  schody  

Betonárna bude osazena horizontální míchačkou o užitečném obsahu 2,25 m3 čerstvého 

betonu. Toto míchací jádro s váhovým dávkováním cementu, vody a plastifikačních přísad je 

doplněno řadovým kapsovým zásobníkem, který slouží k uskladnění potřebné provozní 

zásoby kameniva ve čtyřech frakcích, jeho nadávkování v potřebné hmotnosti a dopravení do 

míchacího jádra. Jednotlivé kapsy řadového kapsového zásobníku jsou opatřeny 

pneumatickým výpustným uzávěrem, kterým je kamenivo dávkováno do vyvážecího vozíku 

(skipového výtahu). Přesnost vážení kameniva zajišťuje elektronická váha . 

Zařízení je umístěno na ocelové konstrukci s váhovou a strojní plošinou. Řídící jednotka 

včetně velína je umístěna odděleně v samostatném ISO kontejneru, kde se nachází kompletní 

řídící zařízení k ovládání celého provozu betonárky. Plošiny a řídící prostor jsou spojeny 

ocelovým schodištěm s podestami. Zařízení dále obsahuje vážící pás na plniva a pneumaticky 

ovládané dávkovací uzávěry. Zvážená plniva dopravuje podávací pas do míchačky. 

Sila na cement jsou umístěna odděleně od míchárny a jsou vybavena otáčecími 

klapkovými uzávěry a šnekovými dopravníky. Sila jsou dále vybavena centrálním filtrovacím 

zařízením (odvzdušňovacími odlučovacími filtry vybavenými mechanickým oklepem) a 

pojistkami proti přetlakování. Odprašovací filtry zaručují emisní koncentraci TZL do 10 

mg/Nm3. 

Cement se dopravuje ze zásobníků šnekovými dopravníky do uzavřené elektronické váhy 

cementu,  která je umístěna nad míchačkou. Všechny dopravní cesty cementu včetně 

pneumatické dopravy jsou kryté.  

Prostor míchačky a dopravy cementu a kameniva je opláštěn. Opláštění, které je součástí 

zařízení, přispívá k omezení pronikání hluku do okolí.  

Dávkování komponentů a míchání betonové směsi probíhá v automatickém režimu, který 

je řízen mikroprocesorovým řídícím systémem. Zadávání druhu a množství vyráběného 

betonu provádí obsluha z velínu, který je umístěn vedle betonárny. Celý proces a průběh 

výrobního cyklu sleduje obsluha na monitoru provozního počítače, kde se zobrazují funkce a 

technologické schéma provozu. Řídící systém vytiskne dodací list s příslušnými údaji.  
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Hotové betonové směsi budou odváženy nákladními auty – domíchávači (betonmixy) o 

objemu    8 m3. 

Betonárka a ocelová sila na cement budou spojena s terénem základovou konstrukcí. 

SO 02  Betonové zásobníky sypkých hmot 

Zásobníky sypkých materiálů pro jednotlivé frakce je nutné vybudovat pro provoz 

betonárky. Jedná se o prefabrikované základové patky se vsazenými ocelovými profily. Výplň 

mezi ocelovými profily tvoří prefabrikované panely. Součástí objektu bude skrápěcí zařízení 

k zamezení prašnosti ve vlastním areálu a přilehlém okolí v letním suchém období.  

SO 03  Recyklační zařízení – mycí plocha 

Objekt monolitického recyklačního zařízení a betonové mycí plochy slouží k mytí mixů. 

Vymývací zařízení sestává ze zásobní nádrže a dvou usazovacích kontejnerů. Jedná se o 

podzemní monolitický objekt a uzavřený okruh mezi betonárkou a recyklačním zařízením. 

Veškeré odpadní vody jsou zpětně využívány k výrobě betonových směsí.  Odpadními vodami 

se rozumí čištění míchačky a domíchávačů /mixů/ a jsou vypouštěny do usazovacích nádrží, 

kde dochází k oddělování pevných substancí a vše je znovu používáno při výrobě betonových 

směsí. 

Odvádění znečištěné vody do veřejné kanalizace, respektive do prostředí v areálu nebo 

mimo něj je proto vyloučeno. 

SO 04  Trafostanice 

Pro odběr betonárky bude zřízena nová kompaktní trafostanice do 630kVA, která zůstane 

v majetku investora. 

SO 05  Správní budova /kontejnery/ 

Provozní objekt je sestaven z osmi mobilních kontejnerů o vnějších rozměrech 6,055 x 

2,435 m. V sestavě kontejnerů bude kancelář, šatna, umývárna, WC, dílna, laboratoř, sklad a 

elektrorozvodna. 

Laboratoř slouží pouze ke zhotovení zkušebních vzorků betonu vylitím do plastových 

forem, zhutněním na vibračním stolku a zráním v temperované vodní lázni po dobu 28 dní. 

Poté jsou vzorky odeslány k analýzám fyzikálně – chemických vlastností mimo betonárnu. 

Základní nosnou konstrukci kontejneru tvoří podlahový rám svařený z ocelových 

podlahových profilů. Doplňující nosnou konstrukci v podlaze a střeše tvoří příčné I nosníky. 

Stropní konstrukci a střechu tvoří trapézový plech, vzduchová mezera, tepelná izolace 

ISOVER, PVC folie a třevotříska. 

Obvodová stěna – dřevotříska, izolace PREFIZOL, trapézový plech. 

SO 07  Nádrž /retenční/ na zachycování dešťových vod 

Pro zachycování dešťových vod ze střech a zpevněných ploch areálu, které budou dále 

využívány jako voda pro technologii, bude zřízena záchytná nádrž o obsahu 100 m3. 

Současně bude tato nádrž sloužit jako zásobní nádrž vod, které budou čerpány z vlastních 

vrtů. Přepad z této nádrže bude zaveden do vsakovacího objektu  -  viz situace. 

Navržena je typová železobetonová nádrž z vodostavebního betonu, která bude 

vybetonována přímo na staveništi. Jedná se o podzemní  přejezdnou nádrž se zátěží provozu 

nákladních automobilů. 
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Zpevněné plochy budou vyspádovány do záchytných žlabů a uličních vpustí, z nichž 

budou dešťové vody kanalizačním potrubím svedeny do akumulační /záchytné/ nádrže. 

Záchytné žlaby a uliční vpusti budou se záchytnými koši, které musí být pravidelně čištěny.  

SO 08  Studny 

Studny, které budou sloužit pro zásobování vodou, jsou součástí stavby betonárky. Jedná 

se o vrtané studny s úpravou pro osazení čerpadly. 

V roce 2016 byly vyhloubeny 3 průzkumné hydrogeologické vrty, z nichž dva vrty 

s označením B-1 a B-3 budou po povolení ze strany vodoprávního úřadu sloužit jako studny 

pro zásobení betonárny. 

Popis vrtů je převzat z práce (Koroš, 2017): 

 



Dokumentace EIA Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – snížení kapacity 

31 

 

 

 

 

Umístění vrtů je znázorněno v příloze 4D. 

SO 09  Zpevněné plochy 

Z hlediska ochrany životního prostředí a provozu v areálu betonárky je nutné provést 

zpevnění příslušných ploch včetně jejich odvodnění do nově navržených odvodňovacích 

rigolů a uličních vpustí. Plochy budou s asfaltovým povrchem, zatížení na vnitrozávodní 

komunikace s nákladní dopravou.  

Zpevněná plocha bude provedena na pozemku s vysokou hladinou spodní vody. Dle 

hydrogeologického průzkumu v úrovni zemní pláně komunikace a zpevněných ploch budou 

zastiženy zeminy bez úpravy nevhodné jako podloží. Vlastnosti lze zlepšit vápennou 

stabilizací. 

SO 10  Oplocení 

Po obvodu pozemku bude provedeno oplocení ve standardním provedení, typovým 

plotovým systémem. Výška oplocení 1,8-2 m. Do oplocení bude osazena otevíravá brána š. 12 

m. 

SO 11  Terénní úpravy 

Po sejmutí ornice budou provedeny hrubé terénní úpravy se stabilizací podloží. Násypy 

pod základové konstrukce a zpevněné plochy nebudou prováděny z propustných materiálů. 
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SO 12  Vodovodní přípojka 

Přípojka vody do správní budovy pro hygienické účely bude vedena z veřejného 

vodovodu.  

SO 13  Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka bude odvádět splaškové vody ze správní budovy betonárky do 

veřejné kanalizace.  

Vnitřní kanalizace z objektu bude zavedena do revizní šachty DN 400 u oplocení areálu, ze 

které bude vedena přípojka kanalizace DN 200 do stávajícího sběrače splaškové kanalizace 

DN 500 v ulici. 

Přípojka bude provedena z trub PVC KG DN 200, uložené v zemi v min. spádu 2%. Na 

stávající sběrač bude napojena výsekem. 

SO 14  Plynová přípojka STL 

Pro napojení správní budovy na plyn bude zřízena STL přípojka plynu. Přípojka bude 

napojena na stávající STL plynovodní řad vedený v přilehlé vozovce a bude zavedena do 

skříně v oplocení areálu. 

Přípojka bude napojena na řad navrtávacím T – kusem a potrubím PE ø 32 bude vedena 

kolmo na řad k oplocení. V oplocení bude zřízena skříň, kde bude přípojka ukončena hlavním 

uzávěrem plynu KK 1“. Dále bude ve skříni osazen regulátor tlaku STL/NTL a plynoměr.  

SO 15  Kabelové rozvody po areálu 

SO 16  Čerpací stanice 

V areálu betonárny bude provozována čerpací stanice o objemu 5 m3 , event. 8 m3 pro 

neveřejný výdej nafty. Kompaktní čerpací stanice bude určena pro skladování a výdej 

hořlavých kapalin II. – IV. stupně. Nádrž v nosné konstrukci je dvouplášťová, vnější plášť plní 

funkci havarijní jímky. Výdejní čerpadlo má průtok cca 50l/min. Nádrž bude umístěna na 

nepropustné ploše, odvodněné přes odlučovač lehkých kapalin. Nádrž bude zastřešena. 

Nádrže jsou vystrojeny dle ČSN 650201, ČSN 650202 a ČSN 753415 a splňují právní 

požadavky. 

Pozn.: SO 06  Montážní jáma - stavební objekt zrušen, není součástí stavby. 

 

Počet zaměstnanců v betonárně 

Předpokládán je počet 8 zaměstnanců. 

Provozní doba 

Noční provoz: ne. 

Zeleň, sadové úpravy 

Sadové úpravy budou provedeny téměř na 30% plochy pozemku. 

K výsadbám jsou doporučeny místně obvyklé druhy rostliny, odpovídající místním 

klimatickým podmínkám. 

Výsadba bude provedena v nepravidelných, ale druhově ucelených skupinách. Listnaté 

stromy budou v kombinaci stromů keřovitého vzrůstu a jehličnatých stromů a stromů 

s korunou napěstovanou ve výšce cca 1 – 1,5 m. 
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V okrajových partiích budou vysázeny keře v nepravidelných druhově ucelených 

skupinách tak, aby nevytvářely žádné pásy, ale přirozeně oválné a zavlněné skupiny. Přitom 

bude dbáno na druhové a velikostní požadavky jednotlivých skupin. 

Druhová skladba a počty dřevin budou upřesněny v dalších stupních projektové přípravy. 

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

Termín realizace je závislý na úspěšném dokončení procesu administrativní přípravy 

záměru – získání a nabytí právní moci stavebního povolení. Záměr (o vyšší kapacitě) byl 

poprvé oznámen v roce 2011. Z uvedeného je patrné, že je obtížné předpovídat termín 

realizace. Aktuální předpoklad:  

2018   stavební povolení 

2018-2019 stavební práce 

2020 zahájení provozu 

Výpočty provedené v rámci hlukové a rozptylové studii jsou vztaženy k roku 2021, kdy je 

s jistou časovou rezervou předpokládán již plný provoz betonárny. 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Kraj: Středočeský kraj 

Obec: Město Příbram 

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A ODST. 3 A SPRÁVNÍCH 

ORGÁNŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 

Navazujícím řízením je podle §3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. „takové řízení, ve kterém 

se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo 

provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona“. 

Rozhodnutí  Příslušný správní úřad 

Rozhodnutí o umístění stavby betonárny MěÚ Příbram, stavební úřad 

Rozhodnutí – stavební povolení betonárny MěÚ Příbram, stavební úřad 

Rozhodnutí o umístění stavby studní * MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, 

vodoprávní úřad 

Rozhodnutí o povolení stavby studní a 

odběru podzemních vod* 

MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, 

vodoprávní úřad 

Rozhodnutí  - povolení k zasakování 

srážkových vod* 

MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, 

vodoprávní úřad 

Povolení umístění stavby vyjmenovaného 

zdroje znečišťování ovzduší (spalovací 

zdroje – plynový kotel/kotle) 

Krajský úřad Středočeského kraje 

* Studnami se stanou provedené průzkumné hydrogeologické vrty B-1 a B-3. 
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 

1. PŮDA 

Záměrem je dotčen pouze jeden pozemek. 

Tabulka 1: Pozemky dotčené výstavbou betonárny 

Parc.č. 

KN 
Vlastník Výměra (m

2
) Druh pozemku 

k.ú. Příbram 735426     

3102/133 BERGER BETON spol. s r.o. 8 707 ostatní plocha 

Pozemek je ve vlastnictví oznamovatele. 

Záměr není spojen se zábory zemědělské ani lesní půdy. Pozemek se nachází v areálu 

průmyslové zóny. 

Na ploše představující cca 30% výměry dotčeného pozemku budou realizovány sadové 

úpravy. 

2.  VODA 

Spotřeba vody pro hygienické účely 

Spotřeba vody pro hygienické účely odpovídá počtu 8 zaměstnanců v provozu. 

Pro hygienické účely potřeby zaměstnanců (pitná voda, šatna, sprchy, hygienické zázemí) 

bude používána pitná voda. Betonárna bude napojena přípojkou na veřejný vodovod. 

Spotřeba vody pro hygienické účely 

Qd  8 x 80 l/zam/den  =  640 l/den  

Qd max 640 x 1,5 =  960 l/den  

Qh max 960 x 2,1/16  =  126 l/hod = 0,035 l/s 

Qr   0,64 x 260 = 166,4  m3/rok 

Spotřeby vody – provoz 

Místa spotřeby 

Pro technologické účely bude spotřebována voda pro následující účely: 

- výroba betonových směsí, 

- vymývání technologie a mytí domíchávačů (betonmixů), 

- opatření ke snižování prašnosti. 

Potřeba vody pro výrobu betonových směsí  

- spotřeba vody na výrobu 1 m3 betonu 170  l/m3 betonu  

- maximální spotřeba hodinová  9,35 m3 

(odpovídající reálnému max. výkonu 55 m3) 

- denní maximum (odpovídá 560 m3 betonu) 94 m3 

- denní průměr (odpovídá 80 m3 betonu) 13,6 m3 

- roční odběr (odpovídá 20 000 m3 betonu) 3 400 m3  

- požadovaný odběr  2,6 l/sec 
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Potřeba vody pro potřeba vody pro mytí domíchávače 

- mytí jednoho vozu  360 l/voz 

- maximálně 70 vozidel/den 25,2 m3 

- průměrně 10 vozidel/den 3,6 m3 

- roční odběr 900  m3 

- požadovaný odběr  0,2 l/s 

Potřeba vody na mytí míchačky betonu 

Voda spotřebovávaná na mytí míchačky je cca 1,5 m3 denně. Tato voda je znovu 

využívána.  

- požadovaný odběr  0,1 l/s 

Spotřeba vody v rámci opatření ke snižování prašnosti 

Opatření ke snižování prašnosti zahrnují skrápění zpevněných ploch, skrápění skládek 

kameniva a skrápění vozů s kamenivem na příjezdu. 

- požadovaný odběr 0,1 l/s 

Celková okamžitá potřeba vody pro technologické účely je v maximu cca 3,0 l/s.   

Zdroje vody 

Spotřeba vody bude zabezpečována z těchto zdrojů: 

a) vrtané studny, 

b) srážkové vody. 

a) Vrtané studny 

Hlavním zdrojem vody budou 2 vrtané studny situované na pozemku betonárny:  

Zásobování betonárny vodou je projektováno ze dvou vrtaných studní, které budou 

umístěny na posuzovaném pozemku. V současné době jsou již vyhloubeny 2 

hydrogeologické průzkumné vrty B-1 a B-2 (jejich umístění viz situace stavby v příloze č. 7). 

Tyto vrty budou využívány jako studny po vydání územního a stavebního povolení, vč. 

schválení příslušného odběru podzemních vod vodoprávním úřadem. Hloubka vrtu B-1 činí 

28 m, vrtu B-3 70 m (další informace jsou uvedeny na str. 30 - 31 dokumentace EIA u popisu 

SO 8 Studny).  

Na základě provedených čerpacích zkoušek na vrtech B-1 a B-2 je navrženo následující 

odběr podzemní vody: 

 

Vrt B-1 

počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 

průměrně:  0,17 l.s-1  maximálně: 3,0 l/s 

maximálně:  100,0 m3/den   700,0 m3/měsíc  5 500 m3/rok. 

 

Vrt B-3 

počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12  

průměrně:  0,10 l.s-1  maximálně: 2,0 l/s 

maximálně:  50,0 m3/den   500,0 m3/měsíc  3 000 m3/rok. 

 

Celkový odběr B1+B3 

počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 
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průměrně: 0,17 l.s-1  maximálně: 3,0 l/s 

maximálně:  100,0 m3/den   700,0 m3/měsíc  5 500 m3/rok. 

Vrty je možné využívat jednotlivě či souběžně, podle potřeby technologie betonárny, 

přičemž souhrnné čerpané množství nepřekročí překročit výše uvedené objemy. 

Voda ze studní bude jímána do retenční nádrže o objemu 100 m3, odkud bude zásobena 

technologie.  

b) Srážkové vody 

Jako technologická voda bude také používána srážková voda svedená ze zpevněných 

ploch (přes odlučovač lehkých kapalin) do akumulační nádrže.  

Pozn.: V oznámení záměru byl mezi zdroje vody zařazen vodovod. Na základě ověření 

vysoké vydatnosti vybudovaných vrtů není alternativní zásobení betonárny z vodovodu 

nadále uvažováno.  

Případný, byť nepravděpodobný, nedostatek vody by ovlivnil provoz betonárny a 

v krajním případě by mohl vést k jejímu uzavření. Uvedeného rizika si je oznamovatel vědom. 

Obdobná úvaha se však může týkat všech materiálových a energetických vstupů, jejich 

dostupnosti a cen, a je standardní součástí rizika podnikatelského záměru.    

Recyklace vody 

Pro bezeztrátový provoz (s výjimkou odparu) bude instalováno recyklační zařízení, které 

vrací do oběhu vodu z mytí domíchávačů a vymývací vodu z betonárky. 

Vymývací zařízení je umístěno v podzemí a sestává ze zásobní nádrže a dvou usazovacích 

kontejnerů. Zbytkový beton a výplachová voda z pojízdných domíchávačů, jakož i vymývací 

voda z betonárky je svedena do usazovacích kontejnerů. Tam se usazují větší pevné částice, 

které se znovu využívají ve výrobě. 

Přepadová voda z usazovacích kontejnerů, jakož i povrchová voda ze zpevněných ploch, 

kde se vozidla čistí, je odváděna přes odlučovač ropných látek do zásobní nádrže.  Z ní se 

tato voda potom v uzavřeném oběhu znovu používá jednak k čištění vozidel – vymývání 

domíchávačů, jednak se přivádí do výrobního procesu jako záměsová voda betonu.  

3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

Elektrická energie 

Instalovaný výkon:  Pi = 230 kW 

Předpokládaný odběr: Pp = 140 kW 

Záložní zdroj elektrické energie nebude instalován. 

Plyn 

Maximální hodinová spotřeba zemního plynu pro plynový kotel sloužící k vytápění 

administrativního objektu bude 3,7 m3/h a předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je 3 

000 m3/rok. 

Dalším místem spotřeby je ohřev vody a kameniva pro výrobu betonu, instalován bude 

kotel/kotle s max. výkonem 650 kW (dohromady).  Spotřeba plynu do 52 Nm3/h (48 kg/h). 

Roční spotřeba plynu je odhadována na 6 600 m3. 
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Jmenovitý tepelný příkon, stanovený na základě maximální hodinové spotřeby zemního 

plynu (vytápění administrativního objektu: 3,7 m3/h a kotelna pro technologii: 69 m3/h) a 

výhřevnosti zemního plynu (34,05 MJ/m3) činí 35 kW pro kotel pro vytápění administrativního 

objektu a 650 kW pro kotelnu pro technologii. 

Nafta 

Ke spotřebě nafty bude docházet v nakladači a v autodomíchávačích betonu. 

Předpokládaná roční spotřeba nafty je odhadována na 44 000 l/rok. Tento údaj vychází 

z předpokladu nájezdu domíchávačů do 400 km/den a spotřeby 35 l/100km (tj. 35 000 l/rok). 

U nakladače je předpokládána spotřeba 15 l/mth a provoz průměrně 2 hod/den (tj. 9 000 

l/rok). 

Surovinové zdroje 

Tabulka udává informací o množství jednotlivých surovin:  

Tabulka 2: Množství surovin potřebných k výrobě 1 m
3
 (cca 2,3 t) betonové směsi 

surovina množství (t) 
%zastoupení 

ve směsi 

měrná 

hmotnost 

zrna 

kontrolní 

(zpětný) 

přepočet na m
3
 

písek 0,8 34,48% 2,6 0,31 

štěrk 1 43,10% 2,6 0,38 

cement 0,35 15,09% 3,1 0,11 

voda 0,17 7,33% 1 0,17 

celkem 2,32 100,00%   0,98 (+vzduch) 

 

Tabulka 3: Předpokládané spotřeby složek betonu 

Produkce betonu 

Spotřeby (t) 

Písek Štěrk Cement Voda 

Denní max.  560 m
3
 444 555 194 94 

1 288 t 

Denní průměr 80 m
3
 63 79 28 13 

184 t 

Roční plánovaná 20 000 m
3
 15 862 19 828 6 940 3 371 

46 000 t 

 

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

Nároky na dopravní infrastrukturu 

Současný stav 

Železniční doprava 

V blízkosti řešeného území je vedena jednokolejná neelektrifikovaná trať č. 200 Zdice – 

Písek – Protivín. Železniční doprava bude využita pro zásobování cementem. 
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Silniční doprava  

Přístup do průmyslové zóny pro nákladní automobilovou dopravu je v současné době 

výhradně po ulici Obecnická a V Lukách.  

Příjezd k dotčenému pozemku je z ulice Za Balonkou, jež je napojena na ulici V Lukách. 

Obslužné místní komunikace v průmyslové zóně navazují na stávající komunikace a na  

silnici II/118. V rámci průmyslové zóny jsou komunikace navrhovány v šířkovém uspořádání 

MO 8, jako obousměrné dvoupruhové, s šířkou jízdního pruhu 3,5 metru, vzhledem k tomu, 

že se předpokládá provoz těžké nákladní dopravy.  

Příjezd ulicí Plynárenská není do průmyslové zóny možný z důvodu omezení hmotnosti 

vozidel (max. 3,5 t). Ulice pro provoz těžké nákladní dopravy vyžaduje stavební rekonstrukci, 

vč. rekonstrukce mostku. 

Podle § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon 

o pozemních komunikacích“), se komunikace v České republice dělí do čtyř kategorií: 

 dálnice 

 silnice 

 místní komunikace 

 účelové komunikace 

Pozemní komunikace (podle § 2 zákona o pozemních komunikacích) je definována jako 

„dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení 

nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.“ 

Zařazení komunikací v okolí záměru do kategorií: 

číslo komunikace název ulice kategorie 

   - Za Balonkou místní komunikace 

   - V Lukách místní komunikace 

11811 Obecnická silnice III. třídy 

18 Evropská silnice I. třídy 

18 Husova silnice I. třídy 

66 Plzeňská silnice I. třídy 

Hromadná doprava 

Hromadná doprava je v místě zajišťována autobusovými linkami se zastávkami 

umístěnými v přilehlé komunikaci na západním okraji řešeného území. Stávající zastávky 

zatím plně pokrývají svými docházkovými vzdálenostmi zastavěné území průmyslové zóny.  

Pěší doprava 

Základní silniční komunikační systém doplňují samostatné pěší chodníky v šířce 2 m, které 

jsou vedeny podél komunikací, ve více exponovaných částech oboustranně a jinak po jedné 

straně komunikace. Chodníky jsou většinou v nových částech odděleny od výrobních ploch 

2m zeleným pásem.  
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Cyklistická doprava  

Samostatná cyklistická trasa, zařazená v územním plánu mezi veřejně prospěšné stavby, je  

vedena severojižním směrem a navazuje na širší cyklistickou síť . V jižní části a navazuje na  

cyklistickou trasu vedenou po uliční síti (zpracovávaný projekt stavebních úprav mostku přes 

Příbramský potok je nutné doplnit o jeho rozšíření pro tuto samostatnou cyklistickou stezku) 

a  dále je  vedena severojižním směrem podél nové komunikace, podél  komunikace k 

městské ČOV a poté pokračuje po zpevněné cestě směrem na Trhové Dušníky. 

Cyklistická stezka je od nově navržených komunikací oddělena 2 m zeleným pruhem . 

Výhledové dopravní podmínky na silniční síti 

V rámci záměru budou využívány stávající veřejně přístupné komunikace. 

V urbanistické studii pro průmyslovou zónu Balonka (Ečerová, Hrach 2004) je uvažováno 

dopravní napojení novou obslužnou komunikací na silnici II/118 - Jinecká. Tato silnice je 

podle "Kategorizace silnic I. a II.třídy v ČR" uvažována ve výhledové kategorii S 9,5/70. Řešení 

dle urbanistické studie minimalizuje zásahy do inženýrských sítí, nevyžaduje ani výraznou 

úpravu nájezdu, přechází přes vodoteč v místě jejího křížení s inženýrskými sítěmi.  V platném 

územním plánu však není toto dopravní napojení průmyslové zóny vymezeno. Z tohoto 

důvodu jsou výhledové dopravní podmínky z hlediska napojení na silniční síť totožné se 

současným stavem. 

Intenzity dopravy bez realizace záměru (varinta nulová) 

Intenzity provozu na dotčených veřejných komunikacích pro účely vyhodnocení vlivů 

vyvolané dopravy byly převzaty z údajů ŘSD. Pro srovnání jsou v textu ponechány  

v oznámení záměru uváděné údaje pro rok 2010:   

Tabulka 4: Intenzity dopravy na dotčených komunikacích v obci Příbram dle celostátního sčítání 

dopravy v roce 2010 

Intenzity dopravy 2010 (sč.úsek: 1-1222 ) – ulice EVROPSKÁ, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty  OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 10953 933 144 12030 

Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 2011 75 26 2112 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 808 102 26 936 

      

Intenzity dopravy 2010 (sč.úsek: 1-1961 ) – ulice HUSOVA, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty  OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 13481 1325 159 14965 

Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 2478 107 29 2614 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 1011 146 29 1186 

      

Intenzity dopravy 2010 (sč.úsek: 1-1964 ) – ulice HUSOVA (náměstí Hynka Kličky), I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty  OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 5172 504 70 5746 

Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 951 41 13 1005 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 388 56 13 457 

      

Intenzity dopravy 2010 (sč.úsek: 1-2771 ) – ulice OBECNICKÁ, III/11811 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty  OA NA NS Celkem 
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Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 3489 421 93 4003 

Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 596 27 11 634 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 294 44 12 350 

      

Intenzity dopravy 2010 (sč.úsek: 1-1962 ) – ulice PLZEŇSKÁ, I/66 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty  OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 8173 853 17 9043 

Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1501 69 3 1573 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 609 94 3 705 

 

Tabulka 5: Intenzity dopravy na dotčených komunikacích v obci Příbram dle celostátního sčítání 

dopravy v roce 2016 

Průměrné denní intenzity dopravy pro rok 2016 

Intenzity dopravy 2016 (sč.úsek: 1-1222 ) – ulice EVROPSKÁ, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  13 009     1 478     241     14 728    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  862     155     39     1 056    

celkem  13 871     1 633     280     15 784    

     

Intenzity dopravy 2016 (sč.úsek: 1-1961 ) – ulice HUSOVA, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  14 432     1 405     178     16 015    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  925     145     28     1 098    

celkem  15 357     1 550     206     17 113   

     

Intenzity dopravy 2016 (sč.úsek: 1-1964 ) – ulice HUSOVA (náměstí Hynka Kličky), I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  9 138     845     113     10 096    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  582     87     18     687    

celkem  9 720     932     131     10 783    

     

Intenzity dopravy 2016 (sč.úsek: 1-2771 ) – ulice OBECNICKÁ, III/11811 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  3 180     387     60     3 627    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  231     38     7     276    

celkem  3 411     425     67     3 903    

     

Intenzity dopravy 2016 (sč.úsek: 1-1962 ) – ulice PLZEŇSKÁ, I/66 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  7 102     848     12     7 962    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  463     88     2     553    

celkem  7 565     936     14     8 515    
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V ulici V Lukách bylo provedeno vlastní dopravní průzkum ve dnech 6.6.2017 a 7.6.2017. 

Dle TP 189 byly intenzity provozu aktuálně zjištěné v průběhu sčítání dopravy přepočteny na 

roční průměrné denní intenzity (RPDI). 

Tabulka 6: Intenzity dopravy – ulice V Lukách v roce 2017 

Intenzity dopravy 2017 – ulice V LUKÁCH 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  2 410     371     56     2 837    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  289     13     7     309    

celkem  2 699     384     63     3 146    

 

Dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (Bartoš, 2012) jsou použity 

koeficienty pro navýšení z roku 2016 na rok 2021, resp. 2017 na rok 2021: 

 

2016 – 2021  komunikace I. třídy  OA  1,15 

       NA, NS  1,03 

 

2016 – 2021  komunikace III. třídy  OA  1,14 

       NA, NS  1,01 

 

2017 – 2021  místní komunikace  OA  1,11 

       NA, NS  1,01 

Tabulka 7: Přepočítané průměrné roční intenzity provozu pro rok 2021 – Varianta nulová = výhledový 

stav 2021 bez záměru 

Přepočítané průměrné roční intenzity dopravy pro rok 2021, VARIANTA 0 

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1222 ) – ulice EVROPSKÁ, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  14 960     1 522     248     16 731    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  991     160     40     1 191    

celkem  15 952     1 682     288     17 922    

     

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1961 ) – ulice HUSOVA, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  16 597     1 447     183     18 227    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  1 064     149     29     1 242    

celkem  17 661     1 597     212     19 469    

     

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1964 ) – ulice HUSOVA (náměstí Hynka Kličky), I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  10 509     870     116     11 495    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  669     90     19     777    

celkem  11 178     960     135     12 273    

     

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-2771 ) – ulice OBECNICKÁ, III/11811 
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Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22) 3 625 391 61 4 077 

Roční průměr intenzit, noc (22-06) 263 38 7 309 

celkem 3 889 429 68 4 385 

     

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1962 ) – ulice PLZEŇSKÁ, I/66 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  8 167     873     12     9 053    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  532     91     2     625    

celkem  8 700     964     14     9 678    

Intenzity dopravy 2021 – ulice V LUKÁCH 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  2 675     375     57     3 106    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  321     13     7     341    

celkem  2 996     388     64     3 447    

 

Vyvolané intenzity dopravy 

Dovoz surovin 

V oznámení záměru v roce 2011 pro vyšší kapacitu výroby byly vyhodnoceny dvě varianty 

dovozu písku a kameniva. Hodnoceno bylo stoprocentní využití buď jedné, nebo druhé 

varianty dopravní trasy kameniva (vč. písku). Hodnocení obou variant bylo v rámci oznámení 

záměru v roce 2011 provedeno s předpokladem, že bude – na základě tohoto vyhodnocení – 

příslušným úřadem v rámci závěru zjišťovacího řízení určena (popř. preferována) pouze jedna 

z deklarovaných přepravních tras kameniva. K tomu skutečně došlo a v závěru zjišťovacího 

řízení bylo stanoveno, že „je nutno respektovat podmínku KHS (zvolit variantu dopravy vedené 

obchvatem po ulici Evropská)“. Z tohoto důvodu je v rozptylové a hlukové studii zadána 

pouze přepravní trasa surovin (písku a kameniva) po Evropské ulici. 

Dovoz písku a kameniva bude realizován po Evropské ulici, přičemž je předpokládáno 

zásobování drceným kamenivem a pískem z těžeben ležících jižním směrem od Příbramě 

nebo ze směru od Prahy. Vyhodnoceno je vedení všech nákladních automobilů ulicí 

Evropskou. 

Cement bude dovážen do železniční stanice Příbram, kde bude probíhat vykládka do 

cisternového vozu. Příjezd je z místa vykládky ulicí Obecnickou.  Kapacita sil je 360 t, 

k doplnění sil dochází při zbytkové kapacitě cca 100 t. To znamená dovezení cca 200-260 t 

jednorázově při maximálním výkonu betonárny, a cca 28 t/den při průměrném výkonu. 

Doprava cementu je započtena pouze do provozu po ulici Obecnické. 

Expedice betonu 

Předpokládáno je následující rozdělení dopravního proudu expedice betonu: 

- ul. Husova - směr Bohutín, Rožmitál pod Třemšínem......20% 

- ul. Evropská - směry: Jince nebo Sedlčany nebo Praha nebo Milín......80% 

Pozn.: Do ulice Plzeňské je zákaz vjezdu pro automobily nad 3,5 t, expedici ulicí Čs. 

Armády není s ohledem na obytnou zástavbu ve významnější míře uvažována (jednotlivé 

dodávky do tohoto směru vyloučit nelze). 
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Tabulka 8: Potřeba dopravních prostředků 

Surovina Prostředek 
Hmotnost 

nákladu (t) 

Maximální výkon Průměrný výkon 

Denní 

spotřeba/pr

odukce 
Počet 

TNV 

Počet 

jízd 

Denní 

spotřeba/pro

dukce 
Počet 

TNV* 

Počet 

jízd* 

max. (t) Průměr (t) 

Písek/kamenivo Sklápěcí 

návěsy 

32 999 31 62 
143 5 10 

Cement/popílek Silocisterny 35 194 6 12 
28 1 2 

Beton Domíchávač

e 

18.4 1288 70 140 
184 10 20 

Celkem       107 214 
  16 32 

* počet nákladních vozidel a jejich jízd je zaokrouhlen u každé položky na celé jednotky nahoru. Tím 

dochází k mírnému zkreslení celkového součtu vozidel. 

Tabulka 9: Přehled vyvolaných dopravních intenzit s rozlišením dle účelu na dovoz surovin a expedici 

Č. silnice Název Směr 

Dovoz 

surovin 
Expedice 

Počet 

TNV/den 

celkem 

Max. Prům. Max. Prům. Max. Prům. 

III/11811 Obecnická Výjezd z průmyslové zóny 74 12 140 20 214 32 

I/18 Evropská Jince nebo Sedlčany 

nebo Praha nebo Milín 

74 12 112 16 186 28 

I/18 Husova Bohutín, Rožmitál pod 

Třemšínem 

0 0 28 4 28 4 

Tabulka 10: Příspěvky záměru na dopravní síti - Varianta 1 = výhledový stav 2021 se záměrem při 

průměrné denní produkci betonu 

ZÁMĚR průměrné roční intenzity dopravy pro rok 2021 

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1222 ) – ulice EVROPSKÁ, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)            16            12                28    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)        

celkem            16            12                28    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1961 ) – ulice HUSOVA, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)              4             -                    4    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)             -                   -      

celkem              4                    4    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1964 ) – ulice HUSOVA (náměstí Hynka Kličky), I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)              4             -                    4    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)             -        

celkem              4                    4    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-2771 ) – ulice OBECNICKÁ, III/11811 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)            20            12                32    
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Roční průměr intenzit, noc (22-06)        

celkem            20            12                32    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1962 ) – ulice PLZEŇSKÁ, I/66 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)     

Roční průměr intenzit, noc (22-06)     

celkem     

Intenzity dopravy 2021 – ulice V LUKÁCH 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)            20            12                32    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)        

celkem            20            12                32    

Tabulka 11: Příspěvky záměru na dopravní síti - Varianta 1 = výhledový stav 2021 se záměrem při 

maximální denní produkci betonu 

ZÁMĚR MAX denní intenzity DOPRAVY pro rok 2021 

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1222 ) – ulice EVROPSKÁ, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)          112            74              186    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)        

celkem          112            74              186    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1961 ) – ulice HUSOVA, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)            28             -                  28    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)             -                   -      

celkem            28                  28    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1964 ) – ulice HUSOVA (náměstí Hynka Kličky), I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)            28             -                  28    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)             -                   -      

celkem            28                  28    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-2771 ) – ulice OBECNICKÁ, III/11811 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)          140            74              214    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)        

celkem          140            74              214    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1962 ) – ulice PLZEŇSKÁ, I/66 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)     

Roční průměr intenzit, noc (22-06)     

celkem     

Intenzity dopravy 2021 – ulice V LUKÁCH 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)          140            74              214    



Dokumentace EIA Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – snížení kapacity 

45 

 

Roční průměr intenzit, noc (22-06)        

celkem          140            74              214    

 

Počet jízd těžkých vozidel odpovídající průměrné denní produkci betonu bude 32 jízd. Při 

maximální denní produkci může být počet jízd nákladních automobilů až 214. Tato situace 

může nastat pouze výjimečně při dodávce na větší stavbu v Příbrami nebo blízkém okolí. 

Intenzity dopravy po realizaci záměru – varianta projektová 

Následující tabulky prezentují počty vozidel na dotčených komunikacích v roce 2021 po 

přičtení příspěvků záměru. 

Tabulka 12: Intenzity dopravy na komunikační síti - Varianta 1 = výhledový stav 2021 se záměrem při 

průměrné denní produkci betonu 

Průměrné roční intenzity dopravy pro rok 2021, VARIANTA P     

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1222 ) – ulice EVROPSKÁ, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)        14,960             1,538               260           16,759    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)            991               160                 40             1,191    

celkem        15,952             1,698               300           17,950    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1961 ) – ulice HUSOVA, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)        16,597             1,451               183           18,231    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)          1,064               149                 29             1,242    

celkem        17,661             1,601               212           19,473    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1964 ) – ulice HUSOVA (náměstí Hynka Kličky), I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)        10,509               874               116           11,499    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)            669                 90                 19               777    

celkem        11,178               964               135           12,277    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-2771 ) – ulice OBECNICKÁ, III/11811 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)          3,625               411                 73             4,109    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)            263                 38                   7               309    

celkem          3,889               449                 80             4,417    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1962 ) – ulice PLZEŇSKÁ, I/66 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)          8,167               873                 12             9,053    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)            532                 91                   2               625    

celkem          8,700               964                 14             9,678    

Intenzity dopravy 2021 – ulice V LUKÁCH 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)          2,675               395                 69             3,138    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)            321                 13                   7               341    

celkem          2,996               408                 76             3,479    
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Tabulka 13: Intenzity dopravy na komunikační síti - Varianta 1 = výhledový stav 2021 se záměrem při 

maximální denní produkci betonu 

MAXIMÁLNÍ denní intenzity DOPRAVY pro rok 2021, VARIANTA P   

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1222 ) – ulice EVROPSKÁ, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)        14,960             1,634               323           16,917    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)            991               160                 40             1,191    

celkem        15,952             1,794               363           18,108    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1961 ) – ulice HUSOVA, I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)        16,597             1,475               183           18,255    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)          1,064               149                 29             1,242    

celkem        17,661             1,625               212           19,497    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1964 ) – ulice HUSOVA (náměstí Hynka Kličky), I/18 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)        10,509               898               116           11,523    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)            669                 90                 19               777    

celkem        11,178               988               135           12,301    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-2771 ) – ulice OBECNICKÁ, III/11811 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)          3,625               531               135             4,291    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)            263                 38                   7               309    

celkem          3,889               569               142             4,600    

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-1962 ) – ulice PLZEŇSKÁ, I/66 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)          8,167               873                 12             9,053    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)            532                 91                   2               625    

celkem          8,700               964                 14             9,678    

Intenzity dopravy 2021 – ulice V LUKÁCH 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  
OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)          2,675               515               131             3,321    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)            321                 13                   7               341    

celkem          2,996               528               138             3,662    

 

Řešení dopravy v klidu 

Odstavování vozidel provozovatele betonárny bude řešeno v rámci pozemku betonárny. 

V areálu budou vytvořena parkovací místa pro: 

- nákladní vozy:  8 parkovacích míst 

- osobní automobily: 8 parkovacích míst 

Nároky na jinou infrastrukturu (potřeba souvisejících staveb) 

Betonárna bude napojena na tyto inženýrské sítě, které jsou vedené v dostupném okolí 

zájmového území: 
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Kanalizace splašková - Vnitřní kanalizace z objektu bude zavedena do revizní šachty DN 

400 u oplocení areálu, ze které bude vedena přípojka kanalizace DN 200 do 

stávajícího sběrače splaškové kanalizace DN 500 v ulici. 

Plynovodní rozvody  - Pro napojení správní budovy na plyn bude zřízena STL přípojka 

plynu. Přípojka bude napojena na stávající STL plynovodní řad vedený v přilehlé 

vozovce a bude zavedena do skříně v oplocení areálu. 

Silnoproudé rozvody elektro  - Pro odběr betonárky bude zřízena nová kompaktní 

trafostanice do 630kVA, která zůstane v majetku investora. Součástí distribuční 

soustavy ČEZ a.s. budou  pouze přívodní kobky VN, resp. část rozvaděče VN 

v trafostanici. Měření spotřeby bude nepřímé na straně NN. Úpravy distribuční 

soustavy provede ČEZ a.s. 

 Slaboproudé rozvody společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

 Veřejné osvětlení  

Vrtané studny – na dotčeném pozemku byly vybudovány 2 průzkumné vrty. Na základě 

ověření jejich vydatnosti v rámci čerpacích zkoušek  bude zažádáno o územní 

rozhodnutí k umístění a stavební povolení vodních děl – studní. 

Parametry studní  

Parametry studní vychází z provedení průzkumných hydrogeologických vrtů. Jejich popis 

je uveden na straně 30-31 této dokumentace EIA. 
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

1. OVZDUŠÍ 

Množství a druh emisí do ovzduší jsou podrobně popsány v rozptylové studii (Kočová 

2017), která je přílohou č. 2 oznámení. 

Zařazení stacionárních zdrojů 

Na základě uváděného maximálního denního výkonu  ve výši 560 m3/den (1 288 t/den) 

bude betonárna zřejmě zařazena jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v 

příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., v platném znění (dále jen zákon), kód 5.11. 

Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv, 

nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a 

doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava 

stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o projektované kapacitě vyšší 

než 25 m3/den, je označen sloupec A. 

Pro posuzovaný zdroj jsou ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění, 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 

Kotle na zemní plyn 

V rámci posuzovaného záměru budou instalovány dva spalovací zdroje na zemní plyn: 

 kotel pro administrativní objekt o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 35 kW, 

 kotel pro technologii o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 650 kW. 

Kotelna pro technologii o jmenovitém tepelném příkonu 650 kW bude zřejmě zařazena 

mezi zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, kód 1.1. (Spalování paliv v kotlích o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně), je označen sloupec A* – 

požadavek na vypracování rozptylové studie se nevztahuje na spalování zemního plynu. 

Jmenovitý tepelný příkon kotle pro vytápění administrativního objektu (35 kW) je nižší než 

300 kW – jedná se o zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu. 

Dle ustanovení § 4 odst. 7 zákona nelze sčítat jmenovitý tepelný příkon obou kotlů. 

Výběr znečišťujících látek 

V rozptylové studii byly hodnoceny emise tuhých znečišťujících látek (částice PM10 a 

PM2.5) vznikající provozem betonárky. Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek 
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(benzen, benzo(a)pyren, NO2, částice PM10 a PM2.5) z nákladní automobilové dopravy vyvolané 

provozem betonárky a ze spalování motorové nafty v nakladači a emise NO2 ze spalování 

zemního plynu v kotli pro vytápění administrativního objektu (jmenovitý tepelný příkon 35 

kW) a kotli pro technologii – ohřev kameniva a vody (jmenovitý tepelný příkon 650 kW). Do 

výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu. 

EMISNÍ PARAMETRY BODOVÝCH ZDROJŮ 

Bodovými zdroji emisí jsou komíny od kotlů na spalování zemního plynu a výduchy 

z odprášení cementových sil. 

Emise ze spalování zemního plynu  

Emise NOx ze spalování zemního plynu v kotlích byly vypočteny z emisního faktoru 

uvedeného ve Sdělení MŽP, 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_sdeleni) a spotřeby zemního plynu. 

V roce 2013 vydalo MŽP odbor ochrany ovzduší metodický pokyn pro vypracování 

rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

V příloze č. 2 tohoto pokynu je uveden podíl emisí NO2 v NOx pro spalování zemního 

plynu v kotlích ve výši 5 %. 

Emise znečišťujících látek ze spalování zemního plynu jsou uvedeny v tabulce č. 7 

rozptylové studie. 

Emise z odprášení cementových sil 

Cementová sila budou vybavena odvzdušňovacími odlučovacími filtry vybavenými 

mechanickým oklepem dimenzovanými na výkon autocisterny při stáčení cementu do sil 

pneudopravou a pojistkami proti přetlakování. Cement je do sil dopravován autocisternami a 

přefoukáván kompresorem. Zaprášená vzdušnina vstupuje přes otvory ve dnu filtru do kapes, 

kde se zachytí prach. Regenerace filtru se provádí po každém plnění sila zapnutím vibrátoru 

na dobu 30 sekund. Betonárna bude vybavena třemi sily na cement. Kapacita sil je 120 t x 3 = 

360 t. K doplnění sil dochází při zbytkové kapacitě cca 100 t. To znamená dovezení cca 200 - 

260 t jednorázově při maximálním výkonu betonárny. Spotřeba cementu pro maximální denní 

výkon je 194 t/den. Odváděné množství vzdušiny při plnění sila je 1 500 m3/h, doba plnění 

jednoho sila z autocisterny o užitečné hmotnosti 35 t je cca 20 minut. Roční spotřeba 

cementu vč. popílku činí 6 940 t/rok. 

Roční doba plnění pak činí 6 940 t/rok : 35 t * 20 min = 3 966 minut/rok, tj. cca 66 h/rok. 

Pro výpočet emisí prachu z plnění sil byla použita hodnota maximální garantované 

výstupní koncentrace TZL ve výši 10 mg/m3 a projektovaný výkon ventilátoru ve výši 1 500 

m3/h. Maximální hodinový hmotnostní tok při plnění sila je 15 g/h a maximální roční emise 

TZL z plnění sil (66 h/rok) činí 0,99 kg/rok. 

Výška a průměr ústí komínů (výduchů): 

kotelna pro technologii - výška: 7 m, průměr: 0,25 m 

kotel pro administrativu - výška: 7 m, průměr: 0,25 m 

sila - výška 20 m, průměr: 0,6 m. V rozptylové studii byl uvažován jeden fiktivní výduch 

z odprášení sil (bodový zdroj emisí), umístěný ve středu předmětných sil. 
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V příloze č. 2 metodického pokynu MŽP pro vypracování rozptylových studií je pro textilní 

filtry uveden podíl částic PM10 v celkových emisích TZL ve výši 85 % a podíl částic PM2.5 

v celkových emisích TZL ve výši 60 %.  

V tabulkách č. 8 a 9 rozptylové studie jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů 

emisí (kotle na zemní plyn a filtr z odprášení sil), které byly použity pro výpočet rozptylové 

studie. 

EMISNÍ PARAMETRY PLOŠNÝCH ZDROJŮ 

Plošným zdrojem emisí prachu je vlastní prostor betonárny. K emisím prachu bude 

docházet při manipulaci s kamenivem a cementem a spalováním pohonných hmot (PHM) 

v motorových vozidlech a nakladači. Na ploše betonárny bude také docházet k resuspenzi 

(vznosu, opětovného zvíření) již usazeného prachu při pohybu nákladních vozidel.  

Prašnost z manipulace s kamenivem a cementem 

Pro posuzovaný stacionární zdroj – výroba betonu nejsou stanoveny emisní limity, jsou 

stanoveny technické podmínky provozu. Na základě § 4 odst. 2 zákona a § 3 odst. 5 vyhlášky 

č. 415/2012 Sb., v platném znění se na místo měření provádí zjišťování úrovně znečišťování 

výpočtem. Podle § 12 odst. 1 písm. b) se k výpočtu použijí emisní faktory (EF) obsažené ve 

sdělení, zveřejněném ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Výpočet se provede jako 

součin emisního faktoru a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v 

požadovaném časovém úseku. EF pro výrobu betonu nejsou 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, zveřejněném ve věstníku MŽP uvedeny.  

Pro výpočet rozptylové studie byly použity emisní faktory převzaté z dokumentu 

„Stanovení emisních faktorů a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely zjednodušení 

přípravy a vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP zveřejněném na 

www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/navrh_emisnich_faktoru_studie/$FILE/OOO-

Studie_navrh_emisnich_faktoru_pro_vybrane_stacionarni_zdroje-20151014.pdf. 

Navržené emisní faktory pro betonárny uvádí tabulka č. 10 rozptylové studie. V tabulce č. 

11  rozptylové studie jsou vyčísleny emise pro prachové částice z manipulace s kamenivem a 

cementem. 

Emise PM10 ze spalování nafty v nakladači 

Spotřeba nafty pro nakladač je 15 l/mth, předpokládaná roční spotřeba je 9 000 l/rok. Pro 

výpočet emisí ze spalování nafty v dieselových motorech byly použity emisní faktory převzaté 

z publikace EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, Section 1.A.4 Non-

road mobile sources and machinery (tabulka č. 12). 

Emise ze spalování nafty v nakladači jsou vyčísleny v tabulce č. 12 rozptylové studie. 

Emise ze spalování PHM při volnoběhu vozidel 

Počet nákladních vozidel za den (dovoz kameniva a cementu, odvoz betonových směsí) 

činí max. 107 HDV/den a 4 000 HDV za rok.  

Dále bylo uvažováno s dobou volnoběhu 2 minuty pro jedno vozidlo (1 minuta volnoběhu 

= ujetí 1 km při rychlosti 10 km/h).  
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Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory převzaté z programu MEFA 13 (výpočtový 

rok 2021, definované schéma vozového parku: města  a okolní silnice). Emise znečišťujících 

látek ze spalování PHM při volnoběhu nákladních vozidel jsou uvedeny v tabulce č. 13 

rozptylové studie. 

EMISNÍ PARAMETRY LINIOVÝCH ZDROJŮ 

Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány komunikace pro dopravu 

vyvolanou záměrem. Intenzita vyvolané nákladní dopravy a procentuální rozložení dopravy je 

uvedeno výše v textu.  

Pro účely rozptylové studie bylo pro výpočet hodinových a denních maxim uvažováno 

s maximálním počtem nákladních vozidel za den ve výši 107 vozidel za den (214 jízd), 

průměrný počet vozidel za den vyvolaný záměrem bude dle zadavatele rozptylové studie 

mnohem nižší, počet jízd těžkých vozidel odpovídající průměrné denní produkci činí dle 

poskytnutých podkladů 32 jízd za den.  

Pro účely rozptylové studie byly komunikace rozděleny do následujících úseků: 

Úsek č. 1: vnitroareálová a příjezdová komunikace – max. 214 jízd/den a 8 000 jízd/rok, 

rychlost: 30 km/h 

Úsek č. 2: silnice č. III/11811 (Obecnická) – max. 214 jízd/den a 8 000 jízd/rok, rychlost: 

50 km/h 

Úsek č. 3: silnice č. I/18 (Evropská) – max. 186 jízd/den a 7 000 jízd/rok, rychlost:  

50 km/h 

Úsek č. 4: silnice č. I/18 (Husova) – max. 28 jízd/den a 1 000 jízd/rok, rychlost: 50 km/h 

Pro výpočet emisí znečišťujících látek z liniových zdrojů byly použity výše uvedené 

intenzity dopravy a emisní faktory z programu MEFA 13 (výpočtový rok 2021).  

Roční a denní emise z liniových zdrojů jsou vyčísleny v tabulce č. 14 rozptylové studie, 

hodinové emise z liniových zdrojů v tabulce č. 15.  

EMISE Z PŘIPRAVOVANÉ BETONÁRNY MÍCHACÍ CENTRUM PŘÍBRAM 

V rozptylové studii jsou na str. 21 až 26 popsány zdroje emisí, které by souvisely 

s provozem dosud nerealizovaného záměru  betonárna „Míchací centrum Příbram“ (oznámen 

v roce 2010). Tyto vstupní údaje byly použity pro hodnocení kumulace vlivů na kvalitu 

ovzduší při eventuálním souběžném provozu obou betonáren v průmyslové zóně Balonka. 

2. ODPADNÍ VODY 

Druhy odpadních vod – rozdělení 

Odpadní vody typu městských odpadních vod (splaškové vody)  

Objekt kanceláří, šaten, WC, materiálový sklad, laboratoř, dílna a rozvodna je proveden 

z osmi typových kontejnerů. Tento objekt je připojen na kanalizační sběrač obecní ČOV. 

Produkce splaškových vod odpovídá spotřebě pitné vody pro 8 pracovníků a je 

odhadován na úrovni 640 l/den, 166,4  m3/rok. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace. 
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Technologické odpadní vody 

Za technologické odpadní vody se považují vody použité při vymývání domíchávačů a při 

vymývání technologického zařízení. Při vlastní výrobě betonu nevznikají odpadní vody, neboť 

veškerá voda použitá pro záměs betonové směsi se spotřebuje v procesu. 

Součástí betonárky bude objekt recyklačního zařízení a betonové mycí plochy sloužící 

k mytí mixů. Jedná se o uzavřený okruh mezi betonárkou a  recyklačním zařízením. Veškeré 

technologické odpadní vody jsou zpětně využívány k výrobě betonových směsí. 

Výstup odpadních technologických vod je nulový, veškeré vody se spotřebují ve výrobním 

procesu a do kanalizace či recipientu nebude odváděna žádná odpadní technologická voda. 

Srážkové vody 

Srážkové vody ze zpevněných ploch budou přednostně zachytávány v retenční nádrži za 

účelem využití pro výrobu betonu. Retenční nádrž umožní zachycení 15 min přívalového 

deště a objemu srážkových vod vzniklých při 10 mm denní srážce.  

Před nátokem do retenční nádrže bude umístěn odlučovač lehkých kapalin.  

Likvidace srážkových vod ze střech objektů bude realizována kombinací odparu a 

vsakování. Samostatné vsakování není z důvodu nízké propustnosti hornin, resp. vysoké 

úrovně hladiny podzemní vody (Soukup, 2011) možné, neboť je znemožněno účinné 

vsakování srážkových vod do hloubek nad 1 m (horninové prostředí je již saturované). 

Navrženo je vybudování mělkého odpařovacího/vsakovacího objektu. Umístění objektu je 

plánováno v severovýchodní části pozemku. Velikost vsakovacího objektu bude upřesněna 

v dalších stupních projektové dokumentace. 

3. ODPADY 

Odpady jsou členěny na předpokládanou produkci v době výstavby a produkci v době 

provozu betonárny. 

Odpady vznikající při výstavbě 

Produkce odpadů při výstavbě je omezena s ohledem na připravenost komponent pro 

montáž betonárny. Zařízení betonárky sestává z hotových komponent, které budou 

smontovány na dotčeném pozemku.  

Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných 

zařízení. Přesný výčet odpadů a stanovení produkovaného množství nebylo v současné fázi 

přípravy záměru provedeno a není ani účelné. Na základě zkušeností s výstavbou obdobných 

objektů lze očekávat především vznik odpadů ze skupiny stavební a demoliční odpady, 

skupiny odpadní obaly, dále absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály apod., 

případně dalších druhů odpadů. V následující tabulce je uveden přehled produkovaných 

odpadů a navrhovaný způsob nakládání. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů 

dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.: 
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Tabulka 14: Odpady vznikající během výstavby 

kód 

druhu 

odpadu 

název druhu odpadu kategorie 
způsob 

nakládání 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 

N odstraňování 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O odstraňování 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 

oleje 

N recyklace 

odstraňování 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N odstraňování 

17 01 01 Beton O recyklace 

17 01 02 Cihly O recyklace 

17 02 01 Dřevo O využití 

17 02 02 Sklo O recyklace 

odstraňování 

17 02 03 Plasty O recyklace 

odstraňování 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

N odstraňování 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O odstraňování 

17 04 05 Železo a ocel O využití 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  O recyklace 

odstraňování 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O využití 

Vysvětlivky:  N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad 

Výčet druhů odpadů, které budou vznikat během výstavby, a odhad množství bude 

provedeno v následujících stupních projektové přípravy.  

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby v prostoru 

staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 

vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá generální 

dodavatel stavby.  

V případě přebytku zemin při výstavbě bude se zeminami nakládáno jako s potenciálně 

nebezpečným odpadem a to s ohledem na existenci rizika kontaminace zemin na pozemku 

těžkými kovy. Při dalším využití zemin ze stavby bude postupováno v souladu s vyhláškou č. 

294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Odpady vznikající při provozu 

Z vlastního provozu betonárky se předpokládá vznik malého množství odpadů. Produkce 

souvisí převážně s těmito činnostmi: 

- provoz administrativního zázemí činností – odpad charakteru běžného 

komunálního odpadu s převažujícím podílem vytříditelných složek, 

- údržba zařízení betonárny – jedná se zejména o obaly znečištěné škodlivinami, 

upotřebené mazací oleje, dále půjde o použité zářivky a výbojky. Jejich množství 

budou zanedbatelná (kg/rok nebo u zářivek kusy/rok), v případě upotřebených 
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mazacích olejů půjde nejvýše o desítky kg/rok. Rozsáhlejší údržbu a opravy 

provádí servisní organizace, jež je producentem vznikajících odpadů, 

- provoz recyklačního místa (betonu) - odpad z recyklace užitkové vody je zařazen 

do podskupiny 17 01 (beton, cihly, taška a keramika), kategorie O, 

- provoz odlučovačů lehkých kapalin - dešťové vody ze zpevněných ploch budou 

odváděny do retenční nádrže přes odlučovač ropných látek. 

Tabulka 15: Odpady z provozu betonárny 

kód druhu odpadu název druhu odpadu kategorie 
předpokládané 

množství 

nakládání 

s odpadem 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 
nestanoveno 

předání oprávněné 

osobě 

13 05 06 Olej z odlučovačů oleje N 
nestanoveno 

předání oprávněné 

osobě 

13 05 07 Zaolejovaná voda 

z odlučovačů oleje 

N 
nestanoveno 

předání oprávněné 

osobě 

130208 Jiné motorové, převodové a 

mazací oleje 

       N desítky kg/r předání oprávněné 

osobě 

150110 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 

znečištěné 

       N kilogramy/rok předání oprávněné 

osobě 

170101 Beton - odpad z recyklace 

užitkové vody – zejména 

drobné frakce betonu 

       O 50 – 100 kg/rok využití v betonárce, 

případně skládka 

200121 Zářivky a jiný odpad 

obsahující rtuť 

       N kilogramy/rok předání  oprávněné 

osobě 

Odpady budou shromažďovány v souladu s požadavky právních předpisů a budou dále 

předávány oprávněné osobě.  

Nakládání s odpady v rámci provozu betonárny bude upřesněno v dalších stupních 

projektové přípravy. Během provozu bude vedena evidence odpadů, ve které bude 

stanoveno množství, místo vzniku a způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů. 

Přednostně bude prováděna recyklace odpadů a vytřídění druhotných surovin.  

4. OSTATNÍ 

Hluk 

Otázku akustického ovlivnění podrobně řeší akustická studie (Hejna 2017), která je 

přílohou č. 1 tohoto oznámení. Tato nová studie nahrazuje studii, která byla zařazena 

v oznámení záměru, vypracovanou v roce 2012 pro původní záměr výroby 30 000 m3/rok.  

Studie vychází z aktuálních údajů o intenzitách dopravy na dotčených komunikacích a pracuje 

s modelem kalibrovaným na základě měření hluku v ulici Obecnická. 

Poloha liniových a stacionárních zdrojů se nemění. 

Liniové zdroje hluku 

Za liniové zdroje hluku jsou považovány veřejné dopravní komunikace, jež budou 

využívány k obsluze areálu. V okolí realizace záměru se jedná o tyto komunikace (ve vztahu 

k chráněnému venkovnímu prostoru staveb pro bydlení): ulice Za Balonkou, Obecnická, 

Husova, Rožmitálská, Evropská. Provoz nákladních automobilů souvisejících se záměrem se 

bude podílet na celkovém stavu hlučnosti v okolí dotčených komunikací.  
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Emisní charakteristiky liniových zdrojů hluku jsou závislé na intenzitách dopravy, rychlosti 

vozidel, skladbě dopravního proudu, kvalitě povrchu vozovky a sklonu. Podrobnosti o 

provedených výpočtech jsou uvedeny v akustické studii.  Intenzity dopravy jsou specifikovány 

výše v textu i v akustické studii. 

Stacionární zdroje hluku  

Jako stacionární zdroje hluku v betonárně se uplatní zařízení používané k výrobě 

betonové směsi a manipulaci se vstupními surovinami. Do stacionárních zdrojů hluku se dále 

také počítají liniové zdroje areálových komunikací. To znamená provoz celého míchacího 

centra, včetně dovozu surovin, plnění sil cementu a zásobníků kamene, expedice a recyklace. 

Žádný ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem hodnoceného záměru, není 

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

s hodnoceným záměrem realizován. 

Tabulka 16: Stacionární zdroje hluku 

Číslo 

zdroje 
Popis zdroje 

hladina 

akustického 

výkonu 

doba 

provozu 

den/noc 

t [hod.] 

výška 

zdroje h 

[m] 
LwA [dB] 

P1, P2 

provoz mísícího jádra, mísení směsi a její přepouštění do 

betonmixů, 

mísící jádro je opláštěno 

á 102,4 2*/0 5,0 

P3 recyklace zbytkového betonu 95,0 1*/0 2,0 

P4 čelní kolový nakladač (přeprava kameniva ze zásobníků) 107,0 1*/0 2,0 

P5 Pneumatická vykládka cementu do zásobníků 99,0 0,5*/0 1,0 

P6 vykládka kameniva do boxů 106,0 0,2*5/0 2,0 

K18, 

K19 
areálová komunikace příjezd - 8*/0 - 

* Doba provozu zdrojů hluku je vztažena dle legislativy na nejhorších 8 po sobě jdoucích hodin v denní 

době. V noční době nebude záměr provozován. 

Poloha popsaných stacionárních zdrojů hluku je znázorněna na obrázku na str. 14 

akustické studie. 

Vibrace 

Vibrace při provozu 

V betonárně nebude provozován žádný zdroj vibrací, projevující se významnějším 

způsobem  v okolí  betonárny.  

Některé zdroje hluku v betonárně jsou i zdroji vibrací (např. vzduchotechnická zařízení, 

vzduchovody), jako prostředky ke snížení vibrací a přenosů vibrací od vzduchotechnických 

zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření: 

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů, jsou uložena na 

kovových aj.   izolátorech chvění (silentblocích), 

- vzduchovody jsou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělených, 

- jednotky a izolátory jsou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami. 

Vibrace při provádění stavebních prací 

Stavba bude založena na pilotech. Příprava pilot bude technikou vrtání. 
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Zdrojem vibrací při provádění stavebních prací bude hutnění pláně a podkladových vrstev 

nových komunikací pomocí válce. Na stavbě může být použit např. tahačový válec CAT CP 

663E (17 t). Jedná se o vibrační válec s amplitudou 1,8/0,9 mm a frekvencí 23,3 – 30 Hz.  

Záření, zápach ad. 

V areálu nebudou instalována zařízení, která by byla zdrojem elektromagnetického nebo 

radioaktivního záření. 

Na území města je převládající stupeň rizika, vyplývající z přítomnosti radonu v podloží 

(radonový index) stupně 3 - střední (ze škály 1-4).  V rámci přípravy výstavby je nezbytné 

posoudit radonové riziko a případně provést adekvátní opatření ve vztahu k umístění 

administrativního objektu, kde je předpokládán dlouhodobý pobyt osob. 

V rámci záměru nebudou provozovány zdroje záření, jež by mohly ovlivnit lidské zdraví.  

Záměr nebude zdrojem zápachu. 

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

V souvislosti s výstavbou betonárny budou provedeny terénní úpravy pro založení stavby. 

Přebytečná zemina z výkopů bude jednak využita pro následnou úpravu areálu, přebytečné 

zeminy budou odvezeny mimo areál. Způsob nakládání se zeminami je závislý na míře jejich 

znečištění – viz kapitola Odpady. 

Záměr je spojen se zásahem do krajiny. Míra ovlivnění krajinného rázu je popsána na 

jiném místě tohoto oznámení v kapitole D. 
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ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 

DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Úvod 

Záměr je situován v plochém údolí Příbramského potoka. Terén je rovinatý, nadmořská 

výška činí 463 m n.m. Jedná se o plochy, které byly v nedávné minulosti využívány jako orná 

půda. Údolí je odlesněné, dnes se zástavbou průmyslové zóny, jejíž kapacita je z větší části již 

naplněna. Nejbližší vzrostlá dřevinná vegetace tvoří doprovod Příbramského potoka a ploška 

zeleně u čistírny odpadních vod. 

Územní systémy ekologické stability krajiny 

Areál nezasahuje do prvků územního systému ekologické stability. Územní systém 

ekologické stability je vymezen územním plánem města. 

Nejblíže ležícím prvkem ÚSES je východně od zájmového území ležící lokální biokoridor 

podél Příbramského potoka. Vzdálenost biokoridoru od dotčeného pozemku je přibližně 300 

m. 

Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti 

Areál leží mimo zvláště chráněná území. Zájmové území není v blízkosti žádného území 

soustavy NATURA 2000.  

Přírodní parky 

Areál leží mimo území přírodních parků. 

Významné krajinné prvky 

V areálu nejsou přítomny významné krajinné prvky. Mimo hranice areálu se nachází 

významný krajinný prvek - vodní tok a niva Příbramského potoka – ve vzdálenosti cca 300 m. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Nejedná se o území historicky, kulturně nebo archeologicky významné.  Z hlediska 

možnosti archeologických nálezů je možné území klasifikovat jako ÚAN III, tj. území, na němž 

nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 

nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito 

člověkem, existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. 

Nerostné suroviny 

V řešeném území se nevyskytují sesuvy, poddolovaná území, dobývací prostor ani 

chráněná ložiska nerostných surovin. 

Geologické poměry 

Lokalita se nachází při rozhraní dvou statigrafických jednotek - svrchního proterozoika, 

které je budováno horninami kralupsko-zbraslavské skupiny, především střídajícími se 

prachovci, drobami a břidlicemi, a spodního kambria, jež je tvořeno vrstvami odolných 

hrubozrnných sedimentů - drob, arkóz a pískovců, zvrásněných do tzv. příbramské synklinály. 

Příslušnost k dané statigrafické jednotce nelze jednoznačně rozhodnout bez vrtného 

průzkumu zasahujícího až do skalního podloží. V archivních zprávách se údaje o skalním 
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podloží různí, převažuje však přiřazení k proterozoiku, kralupsko-zbraslavské skupině. Lokalita 

se nachází v blízkosti (cca 200 až 400 m) poddolovaného území březohorského revíru. Jižně 

a západně od lokality prochází v jz.-sv. směru tektonická porucha regionálního významu - tzv. 

jílová porucha.  

Skalní podloží je překryto kvartérními fluviálními a fluviodeluviálními sedimenty jílovitého 

a písčito až štěrkovito-jílového materiálu. Mocnost kvartérního pokryvu je na lokalitě 

očekávána 5 až 8 m. 

V rámci přípravy záměru byl na pozemku proveden inženýrsko-geologický průzkum 

(Soukup, 2011): 

V závěru inženýrsko-geologického průzkumu jsou uvedeny následující závěry a 

doporučení: 

 Stavební záměr je v daných geologických poměrech realizovatelný. Nenáročné 

objekty lze zakládat na plošných základech v nezámrzné hloubce. 

 Pod základové prvky nedoporučujeme provádět násypy ze štěrkopísku nebo 

drceného kameniva. V násypu z propustných materiálů může docházet z nadržení 

zasáknuté srážkové vody a posléze dojít k rozbřednutí zemin v podloží 

základových prvků. 

 Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce od 2,0 m pod terénem. Hladina 

je napjatá a v případě naražení může nastoupat až na úroveň cca 0,4 m pod 

stávající terén. 

 Z hlediska agresivity na betonové konstrukce lze podzemní vodu (dle ČSN EN 206 

- 1 Beton - Část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, tabulky 2) hodnotit jako 

středně agresivní chemické prostředí (stupeň agresivity XA2). 

 V úrovni zemní pláně komunikace a zpevněných ploch budou zastiženy zeminy 

bez úpravy nevhodné jako podloží komunikace. Vlastnosti lze zlepšit vápennou 

stabilizací. 

 Vodní režim podloží zemní pláně lze hodnotit jako kapilární (velmi nepříznivý).“ 

(tamtéž). 

Pedologické podmínky 

Půdy v zájmovém prostoru jsou klasifikovány jako pseudogleje modální. 

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu (Soukup 2011) byly průzkumnými vrty 

zastiženy fluviální a fluviodeluviální sedimenty, v nichž byly vyčleněny následující polohy : 

 „jíl písčitý rezavě hnědého zbarvení s šedými šmouhami, tuhé až pevné 

konzistence, s četnými pevnými úlomky hornin o velikosti až 10 cm. Písčitá frakce 

je středně zrnitá. Poloha byla zastižena vrty V 1 a V 2 v hloubce od 2,6 m. 

 Jíl štěrkovitý rezavě hnědého zbarvení, pevné konzistence. Štěrkovitá frakce je 

tvořena pevnými poloopracovanými úlomky hornin o velikosti až 10 cm. Poloha 

byla zastižena vrtem V 1 v hloubce 1,4 až 2,6 m a vrtem V 2 v hloubce 1,6 až 2,6 m. 

 Jíl rezavě hnědého zbarvení, pevné konzistence, s občasnými úlomky hornin. 

Poloha byla zastižena vrtem V 1 v hloubce 0,4 až 1,4 m a vrtem V 2 v hloubce 0,5 

až 1,6 m. 

Svrchní část profilu tvoří písčité hlíny s humózní příměsí. Mocnost polohy je cca 0,5 m.“ 

Podle informací, uvedených v Urbanistické studii Balonka (Ečerová, Hrach 2004) jsou 

„půdy severozápadního kvadrantu města včetně přilehlého okolí silně kontaminovány 

těžkými kovy z minulého provozu Kovohutí Příbram, které do roku 1983 neměly žádné čištění 
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kouřových spalin. Kontaminace půdy silně překračuje doporučené limity obsahu olova a 

kadmia pro zemědělské půdy.“  

Stará ekologická zátěž  

Problematika staré ekologické zátěže je řešena v kontextu hydrogeologických podmínek 

níže v textu v rámci následující kapitoly. 

2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 

DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Zařazen je stručný popis všech složek životního prostředí, pokud je předpoklad 

významného ovlivnění, je to v textu výslovně uvedeno.  

Ovzduší a klima 

Klimatické podmínky 

Údaje o klimatu jsou převzaty z internetové prezentace obce Příbramě (dostupné na 

http://www.pribram-city.cz/index.php?vid=153).  

„Město a nejbližší okolí náleží do klimatické oblasti mírně teplé - B. Zástavba vlastního 

města a níže položené části v jeho okolí (údolí Litavky, Příbramského a Obecnického potoka), 

náleží do klimatické podoblasti B5 - mírně teplá, mírně vlhká až vlhká, vrchovinná s ročním 

průměrem srážek 600 - 650 mm a průměrnou roční teplotou kolem 7 °C. V klimatickém 

členění území státu dle Quitta spadá tato část řešeného území do mírně teplé oblasti do 

okrsku MT3. ……… 

V údolí Příbramského potoka a Litavky se dík místní konfiguraci terénu vytvářejí špatně 

provětrávané klimaticky inversní kotliny s četnými výskyty mlh v chladnějším období roku. 

Základní klimatická data pro meteorologickou stanici Příbram: 

- průměrná roční teplota je 7,3 °C, 

- období s průměrnými teplotami nad 10 °C činí 149 dnů, 

- délka zimního období (s průměrnými teplotami pod 0 °C) činí 83 dnů, 

- průměrný roční úhrn srážek je 623 mm, 

- průměrný počet srážkových dnů činí 15,1 dne, z toho ve vegetačním období 10,0 dne, 

- počet dnů s mlhou je 46, 

- počet dnů se sněžením je 44, 

- počet dnů se sněhovou pokrývkou je 58, 

- průměrná relativní vlhkost vzduchu je 79 %, 

- průměrné roční trvání slunečního svitu je 1546 hodin, 

- průměrný roční úhrn slunečního záření je 3792 MJ/m2, 

- Langův dešťový faktor má hodnotu 85.“  

Tabulka 17: Průměrný měsíční běh srážek (v mm) teplot (v 
o
C) pro stanici Příbram  

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

srážky 38 36 36 49 66 67 73 69 49 48 39 41 
teplota -2,4 -1,4 2,3 6,6 12,0 15,3 17,0 16,1 12,6 7,3 2,0 -1,3 

 Zdroj: Internetové stránky města Příbrami (http://www.pribram-city.cz/index.php?vid=153) 

 Kvalita ovzduší 

Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě je provedeno v kapitole 3.6 na str. 30 

až 32 rozptylové studie.  
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Pro zájmovou oblast byly použity hodnoty stávajících imisních koncentrací znečišťujících 

látek z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které jsou dostupné 

na webových stránkách ČHMÚ. Jedná se o průměrné hodnoty imisních koncentrací pro 

čtverce o velikost 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (2011 – 2015). V oblasti 

posuzované rozptylovou studií byly stanoveny hodnoty uvedené v následující tabulce. 

Tabulka 18: Imisní koncentrace za roky 2011 – 2015 (www. chmi.cz) 

Výpočtové 

body č. 

benzen BaP NO2 PM10 PM2.5 

rok [µg/m3] rok 

[ng/m3] 

rok 

[µg/m3] 

rok [µg/m3] 36 MV [µg/m3] rok [µg/m3] 

1  1,0 0,55 11,1 19,4 36,2 14,8 

2, 3, 4, 5, 6 1,0 1,16 17,0 22,8 39,9 16,3 

7, 8 1,0 0,89 13,5 21,4 38,2 15,6 

Pro zájmovou oblast byly použity pozaďové imisní koncentrace znečišťujících látek 

převzaté z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km (ČHMÚ, 2011 – 

2015) 

 Roční průměrná imisní koncentrace benzenu: 1,0 µg/m3 

 Roční průměrná imisní koncentrace benzo(a)pyrenu: 0,55 ng/m3 (bod č. 1);  

1,16 ng/m3 (body č. 2 až 6) a 0,89 ng/m3 (body č. 7, 8) 

 Roční průměrná imisní koncentrace NO2: 11,1 µg/m3 (bod č. 1); 17,0 µg/m3 (body  

č. 2 až 6) a 13,5 µg/m3 (body č. 7, 8) 

 Roční průměrná imisní koncentrace PM10: 19,4 µg/m3 (bod č. 1); 22,8 µg/m3 (body  

č. 2 až 6) a 21,4 µg/m3 (body č. 7, 8) 

 Roční průměrná imisní koncentrace PM2.5: 14,8 µg/m3 (bod č. 1); 16,3 µg/m3 (body č. 2 

až 6) a 15,6 µg/m3 (body č. 7, 8) 

Nejbližší monitorovací stanicí, jejíž záznamy je možné pro posuzovanou lokalitu použít, je 

stanice provozovaná ČHMÚ v Příbrami. Stanice se nachází ve vzdálenosti cca 2 km od 

posuzované lokality. V rozptylové studii jsou na str. 31 a 32 uvedeny:  

- naměřené imisní koncentrace NO2 na stanici Příbram v letech 2012 až 2016 a  

- naměřené imisní koncentrace PM10 na stanici Příbram v letech 2012 až 2016 

Z výsledků měření na stanici Příbram vyplývá, že: 

 Hodnota hodinového imisního limitu pro NO2 není na měřící stanici překračována. 

 Naměřené roční imisní koncentrace NO2 se pohybují od 49 do 53 % z imisního 

limitu. 

 Hodnoty 36. nejvyšší denní imise v jednotlivých letech nebyly na stanici 

v posledních pěti letech překročeny.  

 Hodnota ročního imisního limitu pro částice PM10 nebyla na měřící stanici ani 

v jednom ze sledovaných roků překročena. 

Koncentrace benzenu, NO2, částic PM10 a částic PM2,5 nepřekračují v řešeném území 

hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Nad 

limitní hodnotou jsou na části území města hodnoty udávané ČHMÚ pro benzo(a)pyren (1,16 

ng/m3). 
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 Ke koncentracím benzo(a)pyrenu je vhodné doplnit informaci o nejistotách mapování 

koncentrací této látky. Na dotaz ohledně nejistot zaslal ve své emailové odpovědi tazateli 

(Mgr. Jiřímu Bělohlávkovi) ČHMÚ dne 20.5.2014 následující popis nejistoty mapování 

benzo(a)pyrenu: 

„Při tvorbě map koncentrací benzo(a)pyrenu se používá metodiky, při níž jsou 

kombinována imisní data z měřicích stanic (jakožto primární data) a výstup z modelu 

transportu a rozptylu (jakožto doplňková data). Venkovské a městské znečištění je mapováno 

zvlášť, výsledná mapa je vytvořena sloučením městské a venkovské vrstvy pomocí gridu 

hustoty populace. 

Celková nejistota mapy benzo(a)pyrenu činí okolo 40% v případě venkovských oblastí a 

okolo 50%  v případě oblastí městských. Tato poměrně vysoká nejistota je dána nevelkým 

počtem měřicích stanic.“ 

Jak je uvedeno v kapitole D, příspěvek záměru k výsledným koncentracím benzo(a)pyrenu 

bude zanedbatelný. 

Hlukové zatížení 

Výchozí hluková situace je popsána v kapitole D.  

Povrchové a podzemní vody 

Hydrologické poměry 

Zájmové území je odvodňováno do Příbramského potoka, který protéká cca 300 m 

východním směrem. Příbramský potok je pravostranným přítokem Litavky, kam se vlévá 

přibližně ve vzdálenost 800 m severně od dotčené lokality.  

Vlastním pozemkem, nacházejícím se ve výškové úrovni 463 m n.m., neprotéká žádná  

vodoteč. Povrchový odtok tvořený vodami srážkového ronu odtéká ve sklonu pozemku k SV 

k Příbramskému potoku.    

Území patří do oblasti s nižšími úhrny atmosférických srážek. Základní  údaje o srážkách 

jsou uvedeny v tabulce. V porovnání s republikovým průměrem (650 mm/rok) jde o území 

srážkově podnormální. 

Povodí Litavky je dílčím povodím Berounky. Celková délka toku Litavky je přibližně 54 km.  

Informace o Příbramském potoce jsou převzaty ze stránek města Příbram (zkráceno, 

upraveno): 

„Povodí Příbramského potoka zaujímá plochu 33,095 km2, má samostatné číslo 

hydrologického pořadí 1 -11 - 04 - 008. Vzestupně je dílčím povodím Litavky, Berounky, 

Vltavy a Labe. Celková délka toku Příbramského potoka je 11,06 km. Průměrný průtok při ústí 

do Litavky činí 0,12 m3s-1. Tok Příbramského potoka je dotován čerpanými a čištěnými 

důlními vodami o vydatnosti 0,01 m3s-1. Velké vody dosahují hodnot: jednoletá 4 m3s-1, 

dvouletá 9 m3s-1, pětiletá 17 m3s-1, desetiletá 24 m3s-1,dvacetiletá 31 m3s-1, padesátiletá 38 

m3s-1 a stoletá 51 m3s-1. V povodí horního toku Příbramského potoka je 1097,2 ha orné půdy. 

Z toho je odvodněno 530 ha. Od Fialova rybníku po soutok s Litavkou je v nivě Příbramského 

potoka stanoveno zátopové pásmo pro Q100. 

Minimální průtok je za sucha udržován jen čerpáním důlních vod. 

Příbramský potok pramení v nadmořské výšce 563 m v údolí jižně pod vrchem 

Levín (612,2 m n.m.) jihovýchodně od Příbrami a ústí do Litavky na jejím 37,69 říčním 

kilometru u Trhových Dušníků v nadmořské výšce 451 m. Od rybníka Dolejší Obora po 
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propustek pod silnicí severozápadního obchvatu na severním okraji města teče Příbramský 

potok v hluboce zaříznutém upraveném korytě s hustými břehovými porosty, které jsou 

divokou skládkou popela a jiných složek komunálního odpadu. Před Masokombinátem se do 

něj na 1,21. km délky toku z pravé strany vlévá Svatý potok, který je 1,4 km dlouhý a pramení 

ve stráni mezi Šibeničním vrchem (562 m n.m.) a vrchem Květná (543 m n.m.). 

V kontaktu s obcí Trhové Dušníky byl Příbramský potok v dávné minulosti odkloněn od 

původní trasy ve své údolnici a podél hráze retenčního prostoru sveden na západní okraj 

obce do Litavky, aby v ní bylo více vody pro mlýnskou strouhu a pivovarské rybníky, neboť 

v původním korytě ústil do Litavky až pod Trhovými Dušníky. Starý retenční prostor byl ale při 

stavebním rozvoji v padesátých letech zaplněn skrývkovou zeminou a stavební sutí. To pak 

spolu s velikostí povodí potoka a vzrůstem zpevněných ploch v Příbrami vedlo k dnešní 

situaci, kdy každý větší déšť je nekontrolovatelným přívalem vody s četnými záplavami v níže 

položených částech obytné zástavby Trhových Dušníků. Proto je studií ”Revitalizace říčního 

systému Litavka” navrženo zřídit nový suchý, nebo polosuchý poldr, který by měl být vytvořen 

těsně za hranicí města v prostoru mezi čistírnou odpadních vod a silnicí do Hluboše. 

Druhým nutným opatřením je zpomalení odtoku srážkových vod z plochy města. Jako 

regulativ územního plánu je nezvyšování plochy zcela nepropustných zpevněných povrchů a 

převádění současných nepropustných zpevněných povrchů na částečně propustné až snadno 

propustné povrchy. 

Pramenná oblast Příbramského potoka je silně poddolované území, které trhlinami 

převádí značnou část srážek do důlních vod, které jsou z větší části systémem důlních chodeb 

převedeny do sousedního povodí Kocáby.“ 

Pozemek leží mimo záplavové území Q100. 

Chemismus podzemních vod 

Vody mělkého oběhu náleží hydrochemicky k typu Ca-(Mg)-SO4-HCO3. Puklinové vody 

hlubokého oběhu se odlišují převahou Na+ a K+ iontů nad Ca2+.  

Vzorek vody odebraný z hlubokého vrtu HQP-1 (Čeleda, 2008) byl dle zjištěné hodnoty 

elektrické vodivosti (66,9 mS/m) středně mineralizovaný (cca 500 mg/l). Voda byla středně 

tvrdá (3,29 mmol/l). Ve vzorku byly vyšší hodnoty manganu (0,37 mg/l). Obsah dusičnanů byl 

přijatelný, nepřesáhl z mezní hodnotu 50 mg/l MZd. č. 252/2004 Sb. Podobný charakter vody 

z hlediska celkové mineralizace (okolo 500 mg/l), byl zjištěn i v hlubokých vrtech PBM-6, 

PBM-8 a PBM-9 v blízké masně (Pakosta, 2006, 2008). Ve vodě z těchto vrtů byly zjištěny 

hodnoty radia a radonu  překračující limity vyhlášek SÚJB č. 184/1997 a č. 307/2002 Sb. Ve 

vrtech PBM-8 a PBM-9  byly zjištěny zvýšené obsahy manganu.  

V rámci ekologického auditu bývalého vojenského areálu Balonka (Pětvalský R., 2006) byla 

mj. posuzována jakost mělkých podzemních vod. Nadlimitní hodnoty ukazatelů NEL, benzenu 

a síranů byly zjištěny pouze v 1 z objektů, a to ve vrtu HJ-3, jenž byl situován při bývalém 

skladu pohonných hmot. Poloha HJ-3 je zobrazena v příloze č. 2. 

V rámci zpracování oznámení v roce 2011 byl ve vrtu HV-1 dne 25.3.2011 odebrán vzorek 

na kontrolní ověření přítomnosti ropných uhlovodíků a těkavých organických látek.  

Výsledky rozboru vody z vrtu HV-1 v Příbrami jsou uvedeny v protokolu o zkoušce 

(protokol o zkoušce č. 2011/0948 – rozbor podzemní vody) – viz příloha 4A. 

Žádná z látek souboru stanovovaných těkavých organických látek (TOL) 

nepřekročila detekční práh použité analytické metody. 
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Koncentrace uhlovodíků C10-C40 dosáhla koncentrace 0,54 mg/l (s nejistotou měření +-

30%, tj.hodnoty mohou kolísat v intervalu 0,38 - 0,70 mg/l). Podle Metodického pokynu MŽP 

z roku 20081 se u lokalit, kde nebylo dosud vydáno rozhodnutí o uložení opatření k nápravě, 

požaduje při průzkumech pro podzemní vodu, zeminy a stavební konstrukce stanovovat 

v rámci laboratorních analýz parametr uhlovodíky C10-C40. Protože však pro tento parametr 

nebyla MŽP stanovena srovnávací kritéria A, B a C, provádíme hodnocení výsledků rozborů 

vod na základě srovnání s kritérii pro ukazatel nepolárních extrahovatelných látek (NEL). 

Oproti stanovení C10-C40 zahrnuje stanovení NEL širší spektrum látek (skupina C10-C40 je 

jeho "podmnožinou") Kritéria pro NEL jsou: A: 0,05 mg/l, B: 0,5 mg/l a C: 1 mg/l.  Dle těchto 

kritérií se tedy množství ropných uhlovodíků v mělkých vodách v prostoru vrtu HV-1 

pohybuje na  hranici kritéria B. Výsledek v tento moment nehodnotíme jako znečištění 

vyžadující sanační zákrok, voda mělkého oběhu jímána tímto vrtem však není díky zjištěnému 

množství ropných látek vhodná pro pitné účely (což není uvažováno). 

Voda jímána z případných hlubokých vrtů bude vyžadovat vlastní rozbor a posouzení jakosti 

(viz hydrogeologický projekt popsaný v příloze č. 3). 

Zjištěná úroveň znečištění nevyžaduje s ohledem na charakter záměru žádná opatření. 

Uvedené informace byly v oznámení záměru doplněny o posouzení vlivu na šíření 

ekologické zátěže (příloha č. 4 v oznámení). Z provedených průzkumů „lze vyvodit, že 

převládající směry šíření znečištění z průmyslových areálů nejsou k pozemku, kde je 

projektovaná betonárna. Hydrogeologická situace naznačuje, že areál betonárny je v pozici, 

jež může být kontaminací zasažena pouze okrajově. Při plánovaném čerpání podzemní vody 

je teoreticky možné zachycení nízkých koncentrací polutantů. Čerpáním by však nemělo dojít 

k významnějšímu pohybu stávajícího znečištění vyvolaného ekologickou zátěží.“ 

 

Při porovnání výše popsané predikce se závěry „Analýzy rizik staré ekologické 

zátěže Příbram – sever, okolí Příbramského potoka“ (Novák a kol., 2012, dále jen 

„analýza rizik“), dojdeme k závěru, že obě vyslovené predikce se shodují a že 

provedená analýza rizik potvrdila výsledek expertízy provedené v rámci posuzování 

vlivů na životní prostředí. Součástí tohoto oznámení bylo vyjádření hydrogeologa RNDr. 

Koroše, v rámci kterého je komentován možný vliv na šíření staré ekologické zátěže se 

zahrnutím poznatků analýzy rizik.  

Z analýzy rizik vyplývá, že „Rizikovým faktorem je i případný významnější odběr podzemní 

vody v širším okolí zájmového území, s dosahem hydraulické deprese ke kontaminačnímu 

mraku ClU v zájmovém území. Tímto zásahem se může znečištění ClU rozšířit i do oblastí, 

dosud znečištěním nezasažených. Orientační vymezení oblastí nevhodných a oblastí 

podmínečně vhodných k budování nových jímacích objektů podzemních vod je v příloze č. 

15 (mapa je zařazena jako součást přílohy 5 oznámení). 

Se znalostí závěrů analýzy rizik bylo v oznámení konstatováno, že zůstávají v platností 

dříve uváděné závěry ohledně míry vlivu případného využití podzemních vod pro betonárnu 

na šíření znečištění.  

                                                 
1 Metodický pokyn č. 3/2008 odboru ekologických škod k řešení problematiky stanovení indikátoru možného 

znečištění ropnými látkami při sanacích kontaminovaných míst. Od roku  

Metodický pokyn č. 3/96 odboru pro ekologické škody MŽP ČR - kritéria znečištění zemin a podzemních 
vod. MŽP ČR 1996) 



Dokumentace EIA Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – snížení kapacity 

64 

 

Další poznatky o možnostech šíření znečištění ClU a míře vlivu provozu betonárny 

přineslo provedení hydrogeologického průzkumu na dvou průzkumných vrtech – 

závěrečná zpráva z čerpací zkoušky je přílohou č. 4D dokumentace EIA. Čerpací zkouška 

na vrtech byla provedena podle zpracovaného projektu. Proběhla ve dnech 21.4.-28.4.2017. 

Během čerpání byly odebrány vzorky vod z testovaných vrtů B-1 a B-3 a z nedaleké studni 

tiskárny PBtisk. Po ukončení čerpání byla provedená stoupací zkouška. Během čerpací a 

stoupací zkoušky byly sledovány 2 pozorovací vrty B-2 a HV-1, a využívaná studna podniku 

PBtisk. Čerpací zkouškou se objasnily místní poměry pro jímání vody a byly stanoveny 

podmínky pro další využití průzkumných vrtů jako trvalých jímacích objektů. Výsledky 

chemického rozboru posloužily ke zjištění případných hydrochemických změn a výskytu 

znečišťujících látek, pocházejících ze vzdáleného kontaminovaného území.  

Koroš (viz příloha č. 4D) uvádí: „Podle provedeného rozboru je čerpaná voda ve vrtech B-1 

a B-3 slabě zásadité reakce středně až silněji mineralizovaná (vodivost 78 – 92 mS/m), má 

zvýšenou tvrdost (4,2 až 5,0 mmol/l). Obsahy amonných iontů, dusitanů i dusičnanů jsou pod 

příslušnými mezemi detekce analytických metod. Byly zjištěny nadlimitní koncentrace železa a 

manganu. V obou vrtech byly zjištěny nadlimitní koncentrace síranů. U vody ze studny v 

areálu podniku PB tisk byl potvrzen obdobný charakter jímané podzemní vody. Voda má 

slabě zásaditou reakci, vyšší úroveň tvrdosti, nadlimitní obsahy železa a manganu. Obsahy 

dusíkatých látek nepřekročily příslušné meze stanovitelnosti. 

Přítomnost ropných látek byla ověřena pomocí stanovení nepolárních extrahovatelných 

látek (NEL). V případě vrtu B-1 byl přítomnost těchto látek zjištěna ve vzorku odebraném v 

úvodu čerpání a to v koncentraci 0,065 mg/l. Ve vzorku odebraném v závěru čerpání nebyla 

přítomnost NEL potvrzena. Ve vrtu B-3 nebyly NEL zjištěny v žádném ze vzorků. V případě 

studny PBtisk byla potvrzena nízká koncentrace NEL 0,025 mg/l ve vzorku ze závěrečné fáze 

čerpací zkoušky. Výsledky signalizují přítomnost nevýznamného množství ropných látek u 

některých vzorků podzemní vody. Vyhláška č. 252/2004 Sb. již ukazatel NEL nelimituje. 

Vyhláška č. 5/2011 Sb. pro hodnocení jakosti podzemních vod udává limit 0,1 mg/l pouze pro 

sumu užšího spektra uhlovodíků C10-C40, které lze považovat za podmnožinu látek skupiny 

NEL. Ve smyslu přílohy č. 5 k Vyhl. č. 5/2011 Sb. výsledek rozborů neindikuje znečištění. V 

žádném ze vzorků z vrtů B-1 a B-3 nebyla zjištěna přítomnost látek skupiny TOL.“ 

Ochranná pásma 

Posuzovaný pozemek se nenachází v CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace 

vod), CHKO (chráněná krajinná oblast) ani v prostoru ochranných pásem vodního zdroje. 

Hydrogeologické poměry 

Informace jsou převzaty z práce Pourové a kol. (2011): „Zájmové území se nachází v 

prostoru hydrogeologického rajónu 6230 - Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v 

povodí Berounky  v blízkosti styku (na Z) s rajónem 6250 - Proterozoikum a paleozoikum 

v povodí přítoků Vltavy.  

Specifický odtok podzemní vody je v zájmové oblasti uváděn v rozpětí 1-3 l/s/km2 a lze jej 

označit za nízký až střední 

V dané oblasti je možno v podstatě rozlišit tři druhy prostředí cirkulace podzemních vod: 

- podzemní vody průlinového prostředí, které jsou typické pro kvartérní (aluviální 

a deluviální) pokryv  

- podzemní vody pásma puklinového rozpojení hornin 

- vody hlubšího puklinového oběhu, vázané na tektonické linie 
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Podzemní vody průlinového prostředí jsou v zájmové oblasti zastoupeny v malé míře. 

Nemají s výjimkou retence atmosférických srážek s následnou regulací povrchového odtoku 

podstatný význam, neboť proměnlivá mocnost, plošný rozsah a petrografické složení 

aluviálního a deluviálního pokryvu neumožňuje vznik větších regionálně souvislých akumulací 

tohoto typu vod. Puklinové podzemní vody vytvářejí zvodnění celého horninového masivu, 

které ovšem není ve všech místech stejně intenzivní, a je závislé na litologickém složení 

hornin a stupni tektonického porušení. 

Zónu mělkého oběhu podzemních vod tvoří vody průlinově propustného kvartérního 

pokryvu a vody svrchní části pásma puklinového rozpojení hornin, které navzájem 

komunikují. Mělký oběh je možno sledovat do prvních desítek metrů pod povrchem. 

Nejednotná zvodeň má většinou volnou hladinu, konformní s morfologií terénu. Režim 

mělkých podzemních vod je úzce spojen s klimatickými podmínkami. Hydrochemicky náleží 

tyto vody k typu Ca-SO4-HCO3 s pH 5,6-7,4 a celkovou mineralizací do 200 mg/l. Vodárensky 

využitelné zdroje podzemních vod jsou vázány převážně na tyto mělké obzory. Puklinové 

vody hlubokého oběhu jsou vázány především na tektonické linie a žíly, které jsou lokálně 

propustné do větších hloubek. Propustnost s rostoucí hloubkou klesá. Chemicky se tyto vody 

odlišují převahou Na+ a K+ iontů nad Ca2+, pH bývá kolem 7-8, mineralizace dosahuje až 500 

mg/l.  

Horniny svrchního proterozoika se vyznačují značnou puklinatostí a zvětralostí. Do 150 m 

od povrchu jsou pukliny více otevřené a voda většinou dobře komunikuje se zvodněním 

kvartérních sedimentů. V hlubších partiích jsou pukliny více vyplněné jílovými minerály a tudíž 

jsou méně propustné. Puklinatost a propustnost kambrických hornin je oproti 

proterozoickým horninám menší.  

Rozpukání hornin, jež je v zájmové oblasti spíše nerovnoměrné, podmiňuje velkou filtrační 

variabilitu. Obecně se zájmové území vyznačuje převážně nízkými hodnotami transmisivity 

(průtočnosti). Hodnoty transmisivity proterozických hornin se pohybují v rozpětí 7,1.10-6 -

 8,9.10-5 m/s2, v kambrických horninách 5,2.10-6 - 1,6.10-4 m/s2 (Burda 1991 a 1996). 

Specifický odtok podzemní vody je v zájmové oblasti uváděn v rozpětí 1-3 l/s/km2 a lze jej 

označit za nízký až střední (Krásný 1982). 

Zájmový pozemek se nenachází v CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod), 

CHKO (chráněná krajinná oblast) ani v prostoru ochranných pásem vodního zdroje.“ 

Hydrogeologická prozkoumanost 

V rámci inženýrskogeologického průzkumu (Soukup a kol, 2011) pro projektovanou 

betonárnu byly na lokalitě vyhloubeny 2 průzkumné vrty V1 a V2 pro zjištění základových 

poměrů. Poloha sond je zobrazena v příloze č. 2. V těchto vrtech hlubokých 3 m (V1), resp. 

4 m (V2) byly dokumentovány vrstvy tuhých jílů, které jsou v hlubších polohách štěrkovité až 

písčité, skalní podloží zastiženo nebylo. Hladina vody ve vrtech byla při odvrtání (dne 

1.3.2011) v úrovni 2,45 m (V1) resp. 2,00 m (V2) pod terénem. Ustálená hladina byla 5.3.2011 

změřena v hloubce 1,05 m (V1) resp. 0,45 m (V2) od terénu. Z výše uvedeného vyplývá, že 

hladina podzemní vody je minimálně v části plochy pozemku napjatá. Tj., že díky nadložním 

špatně propustným jílům, jež fungují pro tuto zvodeň jako tlakový artézský nepropustný 

strop, se voda nachází v nižší úrovni, než je tlaková výška její hladiny a v případě proražení 

nebo odstranění izolační vrstvy dochází během krátkého časového intervalu k nástupu 

hladiny. 

Cca 50 m východně od zájmového pozemku byl v rámci terénního šetření evidován 

vystrojený hydrogeologický vrt. Vrt byl označen jako HV-1, jeho pozice je znázorněna 
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v příloze č. 2 přílohy č.3. Hladina podzemní vody ve vrtu se dne 1.3.2011 nacházela  v úrovni 

2,78 m od okraje výstroje (pažnice, 0,55 m nad terénem), tj. 2,23 m pod terénem. Při 

kontrolním měření 25.3. byla hladina v úrovni 2,44 m pod terénem. Hloubka vrtu je 7,2 m od 

okraje pažnice. Vrt pravděpodobně zasahuje zhruba k bázi kvartérního pokryvu. K tomuto 

vrtu nebyly v archivu Geofondu nalezeny žádné archivní záznamy. Dne 25.3.2011 byl na 

žádost objednatele z vrtu HV-1 odebrán kontrolní vzorek podzemní vody pro ověření 

přítomnosti těkavých organických látek a uhlovodíků C10-C40. Vzorek byl odebrán 

dynamickým způsobem, tj. po odčerpání min. trojnásobku objemu vody akumulované ve 

vrtu. Během čerpání, které probíhalo vydatností cca 0,05 až 0,1 l/s, došlo ve vrtu k jejímu 

ustálenému snížení o 1,8 m. Údaj svědčí o nízké specifické vydatnosti 0,03-0,06 l/s/m. 

Inženýrskogeologický průzkum nedalekého staveniště byl v minulosti proveden jižně až 

jihozápadně od posuzované lokality (Klečáková a kol., 1986). Linie nejbližších sond J3 až J5 a 

J14 (vzdálených cca 200 až 250 m od pozemku) je zobrazena v příloze č. 2. Sondy byly 

hluboké 4 až 6 m. Vrty zastihly jílovité a jílovitopísčité hlíny s vysokým podílem úlomků břidlic 

(vrt J3 do hloubky 1,9 m, vrt J4 do hloubky 2,5 m a vrt J5 do hloubky 1,6 m). V jejich podloží 

byly dokumentovány šedohnědé, zvětralé a rozpukané proterozoické břidlice. Zatímco 

naražená hladina vody byla ve vrtech v úrovni 0,9 m až 2,5 m pod terénem, ustálená hladina 

nastoupala do úrovní cca 0,3 až 0,5 m pod terénem. V sondě J14 byl do hloubky 4,0 m 

zastižen jílovitý hrubozrnný písek, s vysokým podílem úlomků břidlic, skalní podloží zastiženo 

nebylo. Ustálená hladina podzemní vody byla v úrovni 1,46 m pod terénem. 

V bývalém vojenském areálu Balonka v Příbrami, nacházejícím se cca 300 m jv. až j. od 

zájmového pozemku, byl v roce 2006 uskutečněn ekologický audit (Pětvalský, 2006), který byl 

zaměřený na zhodnocení starých ekologických zátěží na horninovém prostředí a stavebních 

konstrukcích areálu. V rámci auditu byla vyhloubena skupina 3 vystrojených 

hydrogeologických vrtů o hloubce 6,0 až 8,4 m a 5 průzkumných sond o hloubce 4,0 až 10,0 

m. Hydrogeologický vrt HJ-1, který byl umístěn při sv. hranici posuzovaného vojenského 

areálu a zároveň je z provedených vrtů nejblíže zájmovému pozemku, má hloubku 6,0 m a 

zastihl hlíny a jílovité hlíny s úlomky hornin, převážně drob a prachovců. Ustálená hladina 

vody ve vrtu se nacházela v úrovni 2,52 m pod terénem. Poloha vrtu HJ-1 je zobrazena 

v příloze č. 2 

V roce 2008 byl cca 400 m severně od lokality (západně od areálu ČOV) realizován 

hydrogeologický průzkum (Čeleda, 2008) jehož náplní bylo vyhloubení průzkumného 

hydrogeologického vrtu HQP-1 a ověření možnosti zásobování výrobního areálu Quinn 

Plastics pitnou a technologickou vodou. Vrt HQP-1 je 51,0 m hluboký. Dokumentovaný 

kvartérní pokryv je tvořen do úrovně cca 3 m pod terénem deluviofluviálními písčitojílovitými 

sedimenty, hlouběji pak fluviálními písčitými a štěrkovitými uloženinami, báze kvartéru byla 

zastižena v úrovni 10,0 m. Skalní podloží je tvořeno šedými drobami a prachovci, místy 

břidlicemi, autorem je řazeno ke kralupsko-zbraslavské skupině  proterozoika. Ustálená 

hladina vody ve vrtu se nacházela v hloubce 3,0 m pod terénem. Expresní čerpací zkouškou 

byla orientačně ověřena vydatnost vrtu 0,6 l/s.  

Jihovýchodně od lokality se zhruba ve vzdálenosti 400 m od posuzovaného pozemku, na 

protějším pravém břehu Příbramského potoka, nachází areál masny se skupinou vrtaných 

studní PBM-1 až PBM-9. Studny PBM-3 až PBM-9 byly hloubeny postupně (jednotlivě, či po 

dvojicích) v období let 2003 až 2008, a jsou hluboké 75 m (PBM-3), 29 m (PBM-4) a 80 m 

(PBM-5 až  PBM-9). Studny jsou rozmístěny na relativně velké ploše areálu masny (cca 6x 

větší, než posuzovaný pozemek p.č. 3102/133).  Dle archivních údajů se vydatnost 

jednotlivých studní  PBM-6 až PBM-9 pohybovala v intervalu 0,83 až 1,85 l/s. Při čerpacích 
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zkouškách v délce trvání 1 měsíc, a prováděných vždy na nově vybudovaných dvojicích 

studní, však nebylo dosaženo úplného ustálení hladiny podzemní vody a docházelo při nich k 

mírnému ovlivnění okolních studní v areálu masny. Celkové snížení hladiny vody ve vrtech 

však v žádném z případů nepřesáhlo 30% vodního sloupce. Vyšší vydatnosti těchto studní 

jsou autorem daných průzkumů označovány za anomální, a převyšující parametry hornin 

v zájmovém území. Vysvětlovány jsou nejen velmi příznivými geologickými 

a geomorfologickými podmínkami, ale také komunikací s blízkým zatopeným březohorským 

rudním revírem prostřednictvím tektonických poruch (Pakosta, 2006, 2008). 

Doplňující informace o hydrogeologické prozkoumanosti jsou uvedeny 

v Hydrogeologickém posouzení vlivu provozu navržených vrtaných studní na starou 

ekologickou zátěž  (příloha č. 4A, pozn.: v oznámení zařazeno jako příloha č. 4).  

Informace o hydrogeologických podmínkách území doplnily práce na dvou 

průzkumných vrtech B-1 a B-3 na pozemku pro navrhovanou betonárnu. Přílohou č.4D 

dokumentace je zpráva o provedení čerpací zkoušky na těchto průzkumných vrtech.  

Bilance množství podzemních vod 

V rámci oznámení záměru bylo pro předmětnou lokalitu provedeno bilanční zhodnocení 

potenciálně využitelného množství podzemní vody. Velikost plochy příslušného dílčího 

povodí (infiltračního území) byla odhadnuta na 1,1 km2. Při průměrné hodnotě specifického 

podzemního odtoku 2 l/s/km2 byla velikost využitelného podzemního odtoku na posuzované 

lokalitě odhadována na 2,2 l/s. Z hodnoty podzemního odtoku bylo teoreticky usuzováno na 

celkovou maximální jímací schopnost souboru případných vrtů v dané lokalitě. V oznámení 

záměru byla zařazena následující úvaha: 

„Na hodnotu je ale třeba pohlížet jako na orientační. Velikost příslušného 

hydrogeologického povodí je do jisté míry ovlivněná i hloubkou jímacích objektů. Analogicky 

s existující domněnkou možné komunikace vrtaných studní v areálu masny (viz výše studny 

PBM-6 až PMB-9) se zatopeným březohorským rudním revírem, může být i zde celková 

vydatnost, v případě zbudování hlubších vrtů a zastižení vhodných tektonických poruch, 

zvýšena. Naopak v povodí se mohou vyskytovat vzdálenější, v rámci posouzení neevidované, 

jímací objekty podzemních vod, které mohou dostupné využitelné množství ještě mírně snížit. 

Vodítkem pro stanovení využitelného množství podzemních vod může být poznatek 

z čerpání při odběru vzorku vody z vrtu HV-1 dne 25.3.2011. Při zjištěné specifické vydatnosti 

0,03-0,06 l/s/m by pro teoretický odběr 3 l/s bylo (bez uvažování proměnlivosti geologického 

složení) potřeba snížení hladiny minimálně o 100 m. Z toho vyplývá pravděpodobná potřeba 

hloubení alespoň 2 jímacích objektů.“ 

Po provedení čerpací zkoušky na hydrogeologických průzkumných vrtech (viz příloha č. 

4D) je možné konstatovat: 

Vrt B-1 

„Čerpací zkouška ověřila, že za obdobných klimatických podmínek bude využitelná 

vydatnost objektu B-1 rovna 1 l/s při snížení 1,5 m od původní úrovně hladiny, tj. cca 4,8 m 

od odběrného bodu. Ověřena byla též krátkodobá využitelná vydatnost 3,1 l/s při snížení cca 

4 m od původní hladiny, tj. 7,2 m od odběrného bodu. 

I přes několikanásobně překročený očekávaný budoucí denní odběr došlo ve vrtu B-1 k 

relativně rychlému doplnění hladiny vody do původní úrovně, což dokumentuje dostatečnou 

vydatnost zdroje podzemní vody.  
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Vypočtené parametry svědčí o střední průtočnosti a propustnosti zastiženého 

zvodněného úseku. Platí však, že zjištěná hodnota koeficientu filtrace odpovídá skutečnosti za 

předpokladu, že vrtem zastižené horninové prostředí je homogenní. Jelikož se daná lokalita 

projevuje vysokou variabilitou propustnosti, očekáváme, že v horninovém prostředí mohou 

propustnosti dosahovat hodnoty i o 1-2 řády vyšší.“ (Koroš 2017 – příloha č. 4D). 

Vrt B-3 

„Čerpací zkouška ověřila za obdobných klimatických podmínek u objektu B-3 využitelnou 

vydatnost 1 l/s při snížení 2 m od původní úrovně hladiny, tj. cca 6,1 m od odběrného bodu. 

Ověřena byla též krátkodobá využitelná vydatnost 3 l/s při snížení cca 6 m od původní 

hladiny, tj. 10 m od odběrného bodu. 

I přes cca 10x překročený očekávaný průměrný denní odběr došlo ve vrtu B-3 k relativně 

rychlému doplnění hladiny vody do původní úrovně, což dokumentuje dostatečnou 

vydatnost zdroje podzemní vody. 

Vypočtené parametry svědčí o střední průtočnosti a propustnosti zastiženého 

zvodněného úseku. I zde platí, že zjištěná hodnota koeficientu filtrace odpovídá skutečnosti 

za předpokladu, že vrtem zastižené horninové prostředí je homogenní. Jelikož však v dané 

lokalitě nerovnoměrné rozpukání skalních hornin podmiňuje variabilitu propustnosti, 

očekáváme, že lokálně může být propustnost cca o 1-2 řády vyšší.“ (Koroš 2017 – příloha č. 

4D). 

Zátěž těžkými kovy a uranem 

V okolí Příbramě je přítomna plošná kontaminace rizikovými prvky, jež způsobena 

historickou důlní a hutní činností v celém regionu. „Vedle kontaminace kadmiem a zinkem se 

především jedná o silné znečištění půdy olovem. Ke kontaminaci oblasti došlo atmosférickou 

depozicí rizikových prvků při zpracování olověných rud a produkci olova. Kromě znečištění 

vlivem atmosférických spadů, se vyskytují extrémně vysoké koncentrace některých 

nežádoucích prvků i v nivě říčky Litavky, kde byly v dřívějších dobách soustředěny odkalovací 

nádrže kovohutě, jejichž hráze byly při povodních několikrát protrženy a niva říčky Litavky 

byla opakovaně zaplavena silně kontaminovanými odpadními kaly“ (Vysloužilová M. 2005). 

Zároveň je okolí kontaminováno uranem, jenž je bioakumulován v organismech. 

Zdroj: Atlas krajiny České republiky 

Fauna a flóra 

 „Město a jeho níže položené okolí náleží do fytogeografické oblasti mezofytikum - M. 

(Mesophyticum), do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum - Českomor. M. 

(Mesophyticum Massivi bohemici), do podobvodu Českomor. M. 5. Podbrdsko, do části 

Českomor. M. 5. c. Příbramské Podbrdsko. 

Podle nejnovější biogeografické regionace (Dr. M. Culek, 1994) leží příbramsko v Provincii 

České, v 1. Podprovincii Hercynské, v bioregionu 1.44 Brdský a v bioregionu 1.20 Slapský. 

V údolí Litavky a Příbramského potoka a jejich přítoků je přirozeným společenstvo olšin – 

svaz Alno-Padion.“ (dle internetové prezentace obce Příbramě dostupné na 

http://www.pribram-city.cz/index.php?vid=153). 

Lokalita byla v minulosti zemědělsky obhospodařována jako orná půda. V současné době 

pozemek zarůstá ruderální vegetací. S ohledem na historii využívání pozemku není 

předpoklad výskytu zvláště chráněných nebo jinak význačných druhů rostlin. Tento 
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předpoklad potvrzuje i průzkum provedený v roce 2007 na lokalitě pro výstavbu v rámci 

průmyslové zóny, ležící cca 200 m severně (Honců 2007). 

Zde byl průzkum proveden na ploše orné půdy a v jejím okolí. Převážná většina zjištěných 

druhů byla soustředěna v pásu degradovaného trávníku a ruderálů podél komunikací 

ohraničujících pozemek. 

V roce 2009 byl proveden průzkum na sousedním pozemku (Bubák a kol. 2009), jež 

zaznamenal výskyt pouze běžných ruderálních druhů urbanizovaného prostředí. Bubák uvádí 

nález 14 druhů rostlin (v jarním aspektu), konkrétně mrkev obecná (Daucus carota), štětka 

planá (Dipsacus fulonum), vratič obecný (Tanacetum vulgare), pelyněk černobýl (Artemisia 

vulgaris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), pcháč 

obecný (Cirsium vulgare), rod Růže (Rosa spp.), pampelišky smetánky (Taraxacum séct. 

Ruderalia), bříza bělokorá (Betula pendula), vrba jíva (Salix caprea), laskavec ohnutý 

(Amaranthus retroflexus), hluchavka nachová (Lamium ppurpureum), rod Ostružiník (Rubus 

spp). 

Podle katalogu biotopů (Chytrý, Kučera et Kočí 2001) se jedná o biotop XI Urbanizovaná 

území s převažující ruderální bylinnou vegetací. 

Z hlediska výskytu fauny je možné konstatovat, že lokalita nemá charakter přírodního 

biotopu. Podle mapování biotopů AOPK ČR se v blízkosti areálu nenachází žádné přírodní 

nebo přírodě blízké biotopy. 

V roce 2017 byla zpracovatelem dokumentace EIA 18.5. provedena obhlídka lokality. 

Charakter lokality, resp. biotopu se za dobu přípravy záměru nezměnil. Mezi výše uvedené 

druhy je nezbytné doplnit zejm. třtinu křovištní, která na lokalitu proniká, a z keřů svídu 

krvavou. V časných ranních hodinách bylo provedeno pozorování ptáků, dále v dopoledních 

hodinách byla provedena opakovaná pochůzka za účelem zjištění případného výskytu plazů.  

Na lokalitě nebyla podle hlasových projevů zjištěna přítomnost chráněných hrabavých 

ptáků – křepelky polní a koroptve polní. Na lokalitě byly zastiženy pouze běžné druhy ptáků: 

vrabec domácí, strnad obecný, sýkora koňadra, kos černý, drozd zpěvný, hrdlička zahradní 

(přelet). Hnízdění žádného druhu nebylo potvrzeno. Z porostu na sousedním pozemku se 

ozývala pěnice černohlavá. V blízkém okolí byly zaznamenány další běžné druhy ptáků, které 

mohou lokalitu využívat ke sběru potravy (pěnkava obecná, budníček menší, zvonek zelený, 

špaček obecný). Taktéž mimo lokalitu byla pozorována při lovu poštolka obecná. 

Na lokalitě nebyla při pochůzce zjištěna přítomnost obojživelníků nebo plazů. 

Ze savců byl zaznamenán výskyt zajíce polního. Odchyt drobných savců nebyl prováděn. 

Předpokládán je výskyt hraboše polního, popř. dalších běžných drobných druhů savců. 

S ohledem na výše uvedená zjištění a skutečnost, že se k předkládanému záměru již 

opakovaně vyjadřoval orgán ochrany přírody a to bez připomínek a s ohledem na předchozí 

zjištění, nebyl podrobnější biologický průzkum na lokalitě prováděn. 

Pro lokalitu a její blízké okolí nejsou  v nálezové databázi AOPK uvedeny žádné údaje. 

Krajina 

Typologicky se jedná: z hlediska způsobu využití o urbanizovanou krajinu, z hlediska typu 

sídelní krajiny o staré krajinu vrcholně středověké kolonizace Hercynica, podle reliéfu – bez 

vymezeného reliéfu.  
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Řešené území náleží do oblasti krajinného rázu Příbramsko (Vorel 2009). „Oblast 

rozkládající se na jihu Středočeského kraje je výrazně vymezena na severu a západě masivem 

Brdské vrchoviny, na východě pak hluboce zaříznutým údolím Vltavy s přehradami Orlík a 

Kamýk a okolním lesním komplexem. Oblast se rozkládá zhruba mezi sídly Příbram, Rožmitál 

pod Třemšínem a Březnicí. Nižší polohy jsou tvořeny na jihu a východě Benešovskou 

pahorkatinou, která se postupně k severu a západu zvedá do Brdské vrchoviny. Oblast je 

typická velkými scelenými lány orné půdy doplněnými menšími enklávami lesních porostů, 

které jsou vázány na horní partie vrcholů.“ (tamtéž). 

Obraz krajiny Příbramska, Březnicka a Rožmitálska je ovlivněn základními 

geomorfologickými podmínkami na rozhraní dvou geomorfologických soustav, Česko-

moravské (II) a Poberounské (V), zde zastoupené Benešovskou pahorkatinou (IIA-1) a Brdskou 

vrchovinou (VA-5).  

V rámci dotčeného krajinného prostoru se řešená lokalita nachází v jeho severním 

výběžku. Dotčené území leží v nivní poloze při soutoku Příbramského potoka, nedaleko od 

jeho soutoku s Litavkou. V místě navrhovaném pro výstavbu betonárny již doznívá 

průmyslový charakter tohoto okraje města a dále severněji má krajina charakter kulturní 

zemědělské krajiny. 

V zájmovém území se nevyskytují znaky a hodnoty krajinného rázu, které by byly 

klasifikovány z hlediska jejich významu jako zásadní nebo spoluurčující (pro daný krajinný 

prostor) nebo z hlediska jejich cennosti jako význačné nebo jedinečné – s výjimkou 

skutečnosti, že se jedná o silně urbanizované plochy, což je spoluurčující znak krajinného rázu 

dotčeného území.   

3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí je provedeno v souvislosti 

s plněním/neplněním mezních (limitních) hodnot, popř. cílových limitních hodnot (např. 

cílových imisních hodnot) pro jednotlivé složky životního prostředí a ochranu veřejného 

zdraví: 

Kvalita ovzduší 

V území jsou s výjimkou benzo(a)pyrenu – viz dále - plnění imisní limity pro ochranu 

zdraví obyvatel. Výsledky imisního modelu ČHMÚ ukazují na překračování cílového imisního 

limitu pro benzo(a)pyren.  

Hlukové zatížení 

Podél hlavních komunikací v obci Příbram je překračován základní limit (pro ochranu 

zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku) 50/40dB ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku v denní/noční době. Při dodržení těchto hodnot se nepředpokládá existence 

zdravotních rizik hluku pro exponované osoby. Zhoršená je situace podél ulice Husova a 

Rožmitálská přes Březové hory, kde je v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení 

překračována v denní době hodnota 70 dB. Tato trasa není pro přepravu surovin a výrobků 

prakticky využívána. 

Převážná část vyvolané dopravy směřuje na ulici Evropská.  

Hodnot ležících nad doporučenými hodnotami pro ochranu zdraví obyvatel je v současné 

době dosahováno i v ulici Obecnická, kde je jediný výjezd z průmyslové zóny. 
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Kvalita vod 

Kvalita povrchových vod nebude záměrem ovlivněna.  

Zátěž těžkými kovy a uranem 

V Příbrami a okolí je přítomna plošná kontaminace rizikovými prvky, jež způsobena 

historickou důlní a hutní činností v celém regionu. Tato skutečnost nemá k realizaci záměru 

žádný vztah. 

Znečištění podzemních vod 

Koroš (2015) – viz příloha č. 4 B – uvádí, „že převládající směry šíření znečištění 

z kontaminovaných průmyslových areálů nejsou k pozemku, kde je projektovaná betonárna. 

Areál betonárny je v pozici, jež může být kontaminací zasažena pouze okrajově. Průmyslové 

areály Karsit a Pratex jsou vzdálené > cca 550 m od místa projektovaných studní, a vůči 

pozemku betonárny nacházejí za tektonickou poruchou směru SV-JZ, která výrazně 

usměrňuje proud kontaminovaných podzemních vod směrem k SV.“ 

Tento předpoklad byl potvrzen i v průběhu čerpacích zkoušek na vrtech B-1 a B-3.  

Ochrana přírody a krajiny 

Záměrem bude dotčeno antropogenně silně zatížené území bez přítomnosti přírodních 

nebo přírodě blízkých biotopů.  

Shrnutí: Kvalita životního prostředí města je snížena a v některých aspektech lze zatížení 

hodnotit jako neúnosné. Kromě historické zátěže půd a podzemních vod se v současnosti 

dominantně projevuje dopravní zatížení. Realizace záměru zátěž životního prostředí 

významně nezvýší. 
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ČÁST D – KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 

VLIVŮ ZÁMĚRU I NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 

OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH 

VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 

Vlivy na veřejné zdraví 

Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je předmětem přílohy č. 3 dokumentace EIA 

(Jenčovská 2017). Podkladem pro vyhodnocení vlivů na zdraví obyvatel byly hluková a 

rozptylová studie. 

Vlivy na zdraví v souvislosti se změnami v čistotě ovzduší  

Charakterizace nebezpečnosti jednotlivých hodnocených látek je uvedena na stranách 9 – 

18. V kapitole III.5 studie je uvedena charakterizace rizika pro jednotlivé látky, která je zde ve 

zkrácené podobě převzata:  

Pro charakterizaci rizika se využívá přístup spočívající v rozdělení látek dle jejich účinků 

na prahové a bezprahové. U látek, které nejsou klasifikovány jako karcinogeny, se uvažuje 

s existencí prahové úrovně expozice, pod kterou se neočekává významný nežádoucí účinek 

(vlivem fyziologických adaptačních, detoxikačních a reparačních mechanismů organismu). 

Pro látky s prahovými účinky je stanovena přípustná (referenční) koncentrace nepoškozující 

zdraví.  

Suspendované částice 

Hodnoty průměrných ročních imisních příspěvků suspendovaných částic z provozu 

záměru byly u zvolené obytné zástavby vypočteny v úrovni 0,016 do 0,082 µg/m3 u frakce 

PM10 a v rozsahu 0,007 do 0,045 µg/m3 u frakce PM2,5. 
 

Nejvyšší příspěvky k denní imisní koncentraci PM10 byly zjištěny v úrovni od 3,89 do 

12,29 µg/m3, resp. u obytného domu situovaného v průmyslové zóně (bod č. 8 – dům č.p. 

298) 30,53 µg/m3. Vypočítané denní příspěvky představují maximální zjištěné hodnoty v rámci 

provedených výpočtů, které by mohly být teoreticky dosaženy za silných inverzí a slabého 

větru.  

Pro doplnění informací byly vyčísleny také imisní příspěvky reprezentující  kumulaci vlivů 

dvou záměrů  - současného provozu hodnocené betonárny společnosti BERGER BETON spol. 

s r.o. spolu s dříve navrženou, ale dosud nerealizovanou betonárnou „Míchací centrum 

Příbram“. Průměrné roční příspěvky suspendovaných částic byly u zvolené obytné zástavby 

vypočteny v úrovni 0,044 do 0,289 µg/m3 u frakce PM10 a v rozsahu 0,018 do 0,113 µg/m3 u 

frakce PM2,5. Nejvyšší příspěvky k denní imisní koncentraci PM10 byly zjištěny v úrovni od 6,35 

do 19,88 µg/m3, resp. u obytného objektu situovaného v průmyslové zóně 37,66 µg/m3. 

V současné době není možné přesně stanovit bezpečnou hranici, při které by již 

nedocházelo k negativním účinkům na lidské zdraví. WHO (2005) uvedlo pro suspendované 

částice přechodné cíle (IT-1, IT-2, IT-3) a směrné hodnoty pro roční a denní koncentrace 
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(AQG). Směrná roční koncentrace činí 20 µg/m3 pro frakci PM10 a 10 g/m3 pro PM2,5. Pro 99. 

percentil maximální denní imise činí směrnicová hodnota pro frakci PM10 50 g/m3 a pro 

PM2,5 je stanovena v úrovni 25 g/m3
. (Jedná se tedy o přísnější hodnotu oproti hodnotě 

denních imisních limitů pro PM10, kde jde o 36. nejvyšší denní koncentraci.) 

Pro hodnocení stávající dlouhodobé úrovně znečištění je možné vycházet z map úrovní 

znečištění zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem. Klouzavý průměr 

koncentrace za 5 kalendářních let (2011 – 2015) činil v širším území u ročních průměrných 

imisních koncentrací částic frakce PM10 od 19,4 do 22,8 µg/m3. U frakce PM2,5 byl průměr 

roční koncentrace od 14,8 do 16,3  µg/m3. 36. nejvyšší hodnota 24-hodinové průměrné 

koncentrace PM10 v kalendářním roce byla v úrovni 36,2 do 39,9 µg/m3. Roční imisní 

koncentrace PM10 i PM2,5 jsou vyšší než doporučené koncentrace AQG dle WHO, což je 

spojeno se zvýšenými zdravotními riziky.  

Dle výstupů monitoringu imisních koncentrací v rámci celé České republiky lze zvýšeným 

koncentracím suspendovaných částic obecně přisuzovat plošný charakter. V současné době 

představuje zátěž obyvatel suspendovanými částicemi jeden z hlavních problémů v oblasti 

kvality venkovního ovzduší a ochrany veřejného zdraví. S výkyvy denních průměrných 

koncentrací suspendovaných částic je spojeno nepříznivé ovlivňování respirační nemocnosti 

a úmrtnosti exponovaných obyvatel (a to zejména citlivých skupin populace – děti, starší 

osoby a jedinci s onemocněním dýchacích cest).  

Samotné vypočtené denní i roční imisní příspěvky suspendovaných částic z posuzovaného 

záměru nepřekračují doporučené koncentrace AQG dle WHO.  

Dále je pro doplnění vyčíslen počet předčasných úmrtí a počet let ztráty života (tzv. YOLL 

– years of life lost) vyvolaný znečištěním ovzduší suspendovanými částicemi. Jedná se ale 

pouze o teoretický odhad skutečného stavu vyčíslený na základě stávajících dostupných 

údajů a vztahů, který slouží pro porovnání předpokládané dlouhodobé imisní situace  

v lokalitě a aktivní varianty záměru, resp. demonstruje potenciální míru vlivu provozu 

posuzovaného záměru u populace osob žijících v  okolí. 

Celkový počet exponovaných osob v zájmovém území i s ohledem na příjezdové a 

odjezdové trasy nebyl přesně stanoven. Výpočet byl proveden pro modelový počet obyvatel 

ve zvolené výpočtové oblasti – 1000 osob.Hodnocení počtu předčasných úmrtí bylo 

provedeno pro osoby 30-leté a starší.  

Výpočet je pro porovnání velikosti vlivu záměru uveden pro imisní úroveň částic frakce 

PM2,5 dle map úrovní znečištění ČHMÚ v rámci zvolené lokality a pro stav, kdy bylo 

uvažováno, že obyvatelstvo bude exponováno vypočtenému ročnímu příspěvku z provozu 

záměru v součtu s imisní koncentrací z map úrovní znečištění.  

Jsou hodnoceny změny imisní zátěže z antropogenních emisních zdrojů, tedy hodnoty 

nad přírodním pozadím (nad 5 μg/m3 průměrné roční koncentrace PM2,5).  

Ukazatelem ovlivnění úmrtnosti je také počet let ztráty života (YOLL), který neudává 

teoretický počet postižených obyvatel, ale lépe kvantifikuje velikost tohoto účinku u celé 

exponované populace. Vztah pro chronickou mortalitu vyjádřený tímto ukazatelem je: 4E-04 

let ztráty života na osobu, rok a 1 μg/m3, tj. u populace o velikosti 1 milion exponovaných 

osob se zvýšením průměrné roční koncentrace PM10 o 1 μg/m3 po dobu jednoho roku se 

projeví jako celková ztráta 400 let života. 

U imisní koncentrace frakce PM2,5 je pro orientační výpočet také vyčíslena ve výši 

průměrné ztráty délky života o 0,22 dne na osobu a rok při zvýšení průměrné roční 
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koncentrace PM2,5  

o 1 μg/m3 (Leksell I., Rabl A., 2001). Tento vztah byl využit pro kvantitativní hodnocení 

v tabulce č. 7 studie. Obecně se účinek znečištěného ovzduší předpokládá zejména u citlivých 

skupin populace (starší osoby, lidé s respiračními a kardiovaskulárními onemocněními).  

Pro případ dlouhodobé průměrné imisní situace vyplývající z map znečištění a 

vypočtených příspěvků lze na základě výpočtu u hodnocené části populace (tj. u osob starších 

30 let) žijící v okolí teoreticky předpokládat méně než jedno až jedno předčasné úmrtí za rok. 

Počet let ztráty života byl počítán souhrnně pro celou modelovou populaci - bylo zjištěno 

průměrně 6 až 7 ztracených let života v rámci populace čítající 1000 osob. 

Tento údaj se s realizací záměru nezmění (nedojde k navýšení hodnot). Podle 

provedeného výpočtu nedochází provozem hodnoceného záměru k hodnotitelné změně 

oproti stávající situaci. 

Pro doplnění je uveden také výpočet pro imisní limit PM2,5. 

Další vztahy jsou vyjádřeny také pomocí relativního rizika (RR), které odpovídá expozici  

10 g/m3 průměrné roční koncentrace PM10, resp. PM 2,5 (viz popis vztahů v kapitole č. III. 3).  

Jako ukazatel účinků dlouhodobé expozice znečištění ovzduší u dospělé populace byla 

zvolena incidence (nové případy) chronické bronchitis, u dětí pak prevalence bronchitis (počet 

dní s příznaky během roku). U ukazatele krátkodobých výkyvů expozice pak hospitalizace pro 

kardiovaskulární a respirační onemocnění a incidence astmatických symptomů u astmatických 

dětí.  

Stejně jako u předchozího odhadu byl proveden teoretický výpočet pro dlouhodobou 

imisní úroveň dle map úrovní znečištění ČHMÚ a pro stav, který je dán součtem imisní úrovně 

a vypočtených imisních příspěvků a to pro porovnání velikosti vlivu provozu posuzovaného 

záměru vzhledem ke stávající dlouhodobé úrovni imisí v rámci hodnocené lokality.  

Jsou hodnoceny změny imisní zátěže z antropogenních emisních zdrojů, tedy hodnoty  

nad přírodním pozadím (nad 5 μg/m3 průměrné roční koncentrace PM2,5 a nad 10 μg/m3 

průměrné roční koncentrace PM10).  

Věkové složení obyvatelstva zájmové lokality bylo stanoveno na základě dat Českého 

statistického úřadu (ČSÚ, 2016) pro okres Příbram. Pro výpočet hospitalizací pro 

kardiovaskulární a respirační onemocnění byly použity údaje ze Zdravotnické ročenky 

Středočeského kraje za rok 2013 (ÚZIS ČR, 2014), u dalších ukazatelů byly využity doporučené 

hodnoty uvedené v publikaci WHO (2013). Výsledky v tabulce č. 8 jsou zaokrouhlené. 

Tabulka 19: Odhad výskytu vybraných ukazatelů nemocnosti v závislosti na předpokládaném znečištění 

ovzduší imisemi PM10 a PM2,5 

Ukazatele Imisní úroveň 

Imisní úroveň 

+ příspěvky 

záměru 

Imisní úroveň 

+ příspěvky 

záměrů - 

kumulace 

Imisní limit 

PM2,5: 25 

μg/m
3 

PM10: 40 μg/m
3
 

Incidence chronické bronchitis u 

osob starších 18 let 
<1 <1 <1 <1 

Prevalence bronchitis u dětí ve 

věku  

6 až 12 let 

299 - 407 300 - 409 301 - 413 954 

Hospitalizace pro kardiovaskulární 

onemocnění (celá populace) 
<1 <1 <1 <1 
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Ukazatele Imisní úroveň 

Imisní úroveň 

+ příspěvky 

záměru 

Imisní úroveň 

+ příspěvky 

záměrů - 

kumulace 

Imisní limit 

PM2,5: 25 

μg/m
3 

PM10: 40 μg/m
3
 

Hospitalizace pro respirační 

onemocnění (celá populace) 
<1 <1 <1 <1 

Incidence astmatických symptomů 

u astmatických dětí ve věku 5 až 

19 let 

9 - 13 9 - 13 10 - 13 30 

Uvedené výpočty prezentují počet případů, událostí nebo dnů ve vztahu k hodnocené 

populaci či její části, který je možné připisovat znečištěnému ovzduší. Je třeba upozornit, že 

stejně jako v předchozím případě, se s ohledem na nejistoty spojené s tímto vyhodnocením, 

jedná pouze o teoretický odhad skutečného stavu.  

Například v případě prevalence bronchitis u dětí se u stávající situace jedná celkem o 299 

až 407 dní s příznaky (pro celou část dětské populace ve věku 6 až 12 let), na jedno dítě pak 

průměrně 4,1 až 5,6 dnů s příznaky za rok. 

Po zprovoznění záměru se neočekává významné navýšení oproti stávající situaci. 

Minimální navýšení je patrné u nejcitlivějšího ukazatele (prevalence bronchitis u dětí) a to 

v řádu 1 až 2 dnů na celou populaci dětí ve věku 6 až 12 let, tj. i s provozem posuzovaného 

záměru lze očekávat na jedno dítě průměrně 4,1 až 5,6 dnů s příznaky za rok.  

Pro porovnání je v tabulce uveden výpočet také pro kumulaci vlivů v případě provozu 

obou plánovaných betonáren a pro povolenou hodnotu imisního limitu PM2,5, resp. PM10. 

Oxid dusičitý NO2 

Dle rozptylové studie lze očekávat příspěvky záměru k průměrným ročním imisním 

koncentracím v obytné zástavbě a dalších místech pobytu exponované populace v rozmezí 

od 0,0015 do 0,0059 µg/m3. Příspěvky k hodinové imisní koncentraci NO2 by za zhoršených 

rozptylových podmínek mohly dosahovat hodnot v rozsahu od 0,67 do 1,75 µg/m3, resp. u 

obytného objektu situovaného v průmyslové zóně 3,55 µg/m3. 

Imisní příspěvky reprezentující kumulaci vlivů provozu hodnocené betonárny společnosti 

BERGER BETON spol. s r.o. spolu s betonárnou „Míchací centrum Příbram“ budou činit u 

ročních koncentrací 0,006 až 0,030 µg/m3 a u maximálních hodinových koncentrací 2,28 až 

5,94 µg/m3, resp. u obytného objektu situovaného v průmyslové zóně 18,92 µg/m3. 

Dle map úrovní znečištění zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem činil 

klouzavý průměr ročních koncentrací za předchozích 5 kalendářních let v širším území od 11,1 

do 17,0 µg/m3. 

Z výsledků epidemiologických studií, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, vyplývá, 

že se akutní účinky v podobě ovlivnění plicních funkcí a zvýšení reaktivity dýchacích cest 

projevují u zdravých osob při koncentraci nad 1990 µg/m3. U astmatiků byl pozorován vliv na 

plicní funkce při koncentracích 375−565 µg/m3. Zjištěné úrovně znečištění (pozadí) jsou nižší 

než koncentrace, při kterých byly pozorovány účinky na zdraví exponovaných osob. 

WHO pro oxid dusičitý stanovila směrné hodnoty - pro hodinovou maximální koncentraci 

200 µg/m3. U chronického účinku není možné jednoznačně stanovit úroveň koncentrace, 

která by při dlouhodobé expozici neměla prokazatelný nepříznivý účinek na zdraví, WHO 

uvádí směrnou hodnotu pro roční koncentraci 40 µg/m3.  
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Vypočtené imisní příspěvky (ani při započítání zjištěného ročního imisního pozadí) 

nepřekračují tyto doporučené hodnoty koncentrací.  

Benzen 

Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny příspěvky záměru k průměrným ročním 

imisním koncentracím benzenu v úrovni 0,00006 až 0,00024 µg/m3. 

Benzen je podle IARC řazen mezi prokázané lidské karcinogeny, je proto proveden odhad 

možných rizik vyplývajících z jeho karcinogenních účinků. Při použití jednotky karcinogenního 

rizika (WHO, 2000) v úrovni 6.10-6 (µg/m3)-1 by se pravděpodobnost zvýšení výskytu 

karcinomů nad běžný výskyt v populaci ILCR pro vypočtený rozsah příspěvků záměru 

pohybovala v úrovni 3,6.10-10 až 1,4.10-9. 

Hodnoty vypočítaných příspěvků záměru jsou o 3 až 4 řády pod rozsahem přijatelné míry 

rizika, která je doporučena v úrovni 1 až 9 případů nádorového onemocnění při celoživotní 

expozici na milion exponovaných osob. 

Roční imisní příspěvky reprezentující kumulaci vlivů provozu hodnocené betonárny 

společnosti BERGER BETON spol. s r.o. spolu s betonárnou „Míchací centrum Příbram“ budou 

dle výpočtu od 0,00016 do 0,00077 µg/m3. Pro tento rozsah koncentrací činí ILCR 9,6.10-10 až 

4,6.10-9, tj. jsou také o 3 až 4 řády pod rozsahem přijatelné míry rizika. 
 

Na základě map úrovní znečištění zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem 

činil klouzavý průměr ročních imisních koncentrací za předchozích 5 kalendářních let v širším 

území 1 µg/m3. Pro tuto úroveň koncentrace činí ILCR 6,0.10-6 (tj. 6 případů karcinogenního 

onemocnění z miliónu celoživotně exponovaných lidí), hodnota ILCR se pohybuje v rozmezí 

přijatelného rizika. 

Benzo(a)pyren  

Podle rozptylové studie dosahují příspěvky z provozu záměru k průměrným ročním 

imisním koncentracím u zvolených referenčních bodů hodnot v rozsahu 0,00006 až 0,00026 

ng/m3. 

Benzo(a)pyren patří mezi prokázané karcinogeny. Dle WHO (2000) odpovídá úrovni 

karcinogenního rizika 1.10-6 koncentrace 0,012 ng/m3. Imisní příspěvky jsou o 2 až 3 řády nižší 

než uvedená koncentrace pro benzo(a)pyren dle WHO. 

Při použití jednotky karcinogenního rizika pro benzo(a)pyren (WHO 2000) v úrovni  

8,7.10-5 (ng/m3)-1 by se pravděpodobnost zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt 

v populaci ILCR pro příspěvek z provozu posuzovaného areálu, resp. vyvolané dopravy 

pohybovala v úrovni 5,2.10-9 až 2,3.10-8, tzn. o 2 až 3 řády nižší než je doporučený rozsah 

přijatelné míry rizika.  

Roční imisní příspěvky reprezentující kumulaci vlivů provozu hodnocené betonárny 

společnosti BERGER BETON spol. s r.o. spolu s betonárnou „Míchací centrum Příbram“ budou 

dle výpočtu od 0,00015 do 0,00083 ng/m3. Pro tento rozsah koncentrací činí ILCR 1,3.10-8 až 

7,2.10-8, tj. jsou 2 řády nižší než přijatelná míra rizika. 

Dle map úrovní znečištění zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem činil 

klouzavý průměr ročních koncentrací benzo(a)pyrenu za předchozích 5 kalendářních let 

v širším zájmovém území od 0,55 do 1,16 ng/m3, což odpovídá úrovni ILCR 4,8.10-5 až 1.10 -4 

(tj. 5 případů onemocnění rakovinou na sto tisíc osob až 1 případ onemocnění na deset tisíc 
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celoživotně exponovaných osob). Tato hodnota ILCR se pohybuje jeden, resp. dva řády nad 

doporučeným rozmezím přijatelného rizika.  

K tomuto je třeba doplnit, že se nejedná o ojedinělý stav. Podobný stav přesahující 

doporučené rozmezí přijatelného rizika, jak vyplývá ze Systému monitorování zdravotního 

stavu obyvatelstva (SZÚ, 2016) a imisního měření v rámci monitorovacího systému, je 

dlouhodobě na většině území České republiky. I podle průměrných ročních hodnot 

stanovených na měřících stanicích reprezentujících imisní pozadí (stanice Košetice: 0,4 ng/m3) 

se úroveň ILCR pohybuje v řádu 10-5 (3,5.10-5). 

S ohledem na vypočtené nízké imisní příspěvky, zprovozněním záměru nedojde 

k hodnotitelné změně v porovnání se stávající situací, tj. ILCR  bude činit také 4,8.10-5 

až    1.10-4. 

 Vlivy na zdraví v souvislosti s hlukovou zátěží 

Na straně 28 až 31 studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví je provedena identifikace a 

charakterizace nebezpečnosti účinků hluku.  

Níže uváděné informace jsou ve zkrácené podobě převzaty z přílohy č. 3 dokumentace 

EIA. 

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození 

sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku, zvýšená spotřeba sedativ 

a hypnotik. 

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových 

hormonů, vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo 

snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině akustického tlaku 

A v době těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k 

hodnocení zdravotních účinků hluku. 

Dále jsou podrobněji charakterizovány vybrané nepříznivé zdravotní účinky hluku (WHO, 

1999b a 2009) a doporučené limitní hodnoty pro hluk v životním prostředí. Týkají se 

především dlouhodobého působení (expozice větší než 10 let). 
  

V následující tabulce je uvedena obecně platná orientační závislost výskytu nepříznivých 

účinků na zdraví a pohodu obyvatel (vybarvené plochy) vyvolaná různou intenzitou hlukové 

zátěže v denní době. S ohledem na individuální rozdíly ve vnímavosti vůči nepříznivým 

účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivějších podskupin 

populace a jednotlivců i při hladinách hluku významně nižších, než jsou úrovně expozice 

hodnocené z hlediska statistické významnosti pro celou populaci. 

Ve spodní části tabulky jsou v hlukových pásmech uvedeny referenční body, kde byla 

zjištěna tato expozice a to pro jednotlivé varianty výpočtů akustické studie.  
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Tabulka 20: Odhad projevů nepříznivých účinků u exponované populace v závislosti 

na ekvivalentní hladině akustického tlaku A v denní době (6.00 − 22.00 hodin) 

nepříznivý účinek  
hluková expozice v dB 

< 50 dB 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 

sluchové postižení*       

kardiovaskulární účinky        

zhoršená komunikace řečí       

silné obtěžování       

mírné obtěžování       

varianty výpočtu referenční body 

V0 rok 2021  bez záměru 10,11,12  6,7 4 2,3 8,9 

V1 prům. rok 2021 10,11,12  6,7 4 2,3 8,9 

V1 max. rok 2021 12 10,11 6 4,7 2,3 8,9 

* přímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h) 

Na základě měření hluku z celkové dopravy a modelových hodnocení celkové hlukové 

situace lze konstatovat, že se jedná o území zatížené poměrně vysokými hladinami hluku. 

Dominantním zdrojem hluku v hodnocené lokalitě je provoz dopravy.  

Pro nulovou variantu (stav k roku 2021 bez realizace záměru) se ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A  z dopravy u obytné zástavby v ulici Obecnická v denní době pohybují v 

rozsahu hodnot 67,0 až 67,2 dB (v akustické studii je tato zástavba reprezentované body 

č.2 a 3), v ulici Podskalí  60,0 až 60,9 dB (bod. č.4 a 7) a v ulici U Kasáren 57,5 až 59,4 dB (bod 

č.6). Ve výpočtové oblasti III – v ulici Husova a Rožmitálská (bod č.8 a 9) byly v denní době 

zjištěny expozice ještě vyšší – v úrovni 70,2 až 70, dB. 

Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě hlukové zátěže 

z provozu automobilové dopravy (tabulka č. 11) a vypočtených hladin akustického tlaku A, že 

i v nulové variantě (tj. bez realizace záměru) dosahuje hluková zátěž v blízkosti komunikací 

takových hladin, u kterých byly sledovány nepříznivé účinky na pohodu a zdraví populace. 

Zjištěné hladiny akustického tlaku A v rozsahu mohou exponované obyvatele silně 

obtěžovat a zhoršovat komunikaci řečí a nepříznivě ovlivňovat kardiovaskulární systém. 

Po zprovoznění posuzované betonárny lze očekávat minimální nárůst hluku oproti nulové 

variantě bez realizace záměru. Podle modelového výpočtu lze při průměrné denní produkci 

betonu předpokládat nárůst v rozsahu 0 až + 0,1 dB, resp. + 0,2 dB v ulici Obecnická.  

Při maximální denní produkci se nárůst u většiny obytných objektů pohybuje v rozsahu 

+0,1 až +0,2 dB, resp. +1,0 až 1,1 dB v ulici Obecnická.  

V blízkosti místních komunikací v průmyslové zóně byl pro nulovou variantu bez realizace 

záměru zjištěn hluk významně nižší než ve výše uvedených lokalitách. Hladiny hluku se 

pohybují v rozsahu 44,8 až 47,9 dB v ulici Za Balonkou (bod č. 10 a 11), resp. 40,2 dB na okraji 

chatové osady (bod č.12). Zde nedosahuje hluková zátěž takových hladin, u kterých byly 

sledovány nepříznivé účinky na zdraví obyvatel. 

Po zprovoznění betonárny lze v ulici Za Balonkou předpokládat navýšení oproti nulové 

variantě v rozsahu +1,3 až 2,5 dB (při průměrné denní produkci betonu), resp. + 4,8 až 7,6 dB 

(při maximální denní produkci). Při maximální denní produkci betonu se celkové hladiny hluku 

očekávají v úrovni 49,8 až 53,3 dB, tj. pohybují se u prahových hladin spojených s mírným 

obtěžováním.  

Dále byl vyhodnocen hluk ze stacionárních zdrojů v bodech reprezentující zástavbu 

nejblíže situovanou areálu betonárny. Při průměrné denní produkci betonových směsí budou 
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ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době dosahovat hodnot LAeq = 27,9 až 37,7 

dB. Při maximální denní produkci betonových směsí se v denní době předpokládají hladiny 

hluku v úrovni LAeq = 34,5 až 44,7 dB. 

Uvažovaná betonárna nebude v noční době v provozu, proto není hluk z dopravy ani 

z provozu stacionárních zdrojů hluku v noční době hodnocen.  

Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím možným účinkem jsou obecně platné, 

u každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku 

hluku. Mimo senzitivity a fyzikálních vlastností hluku uplatňuje řada dalších neakustických 

faktorů. 

Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu areálu bude vnímán subjektivně. Vnímání hluku 

může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem k poloze záměru a přepravním trasám 

a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá. 

V akustické studii byla dále komentována také kumulace vlivů při souběhu s dalšími 

případnými  záměry v průmyslové zóně, resp. s dříve navrženým „Míchacím centrem Příbram“ 

a to pro příjezdovou komunikaci – ulici Obecnickou. Intenzity dopravy vyvolané provozem 

obou betonáren by souvisely s poptávkou po produkci betonu, resp. s výstavbou v okolí. 

Možnosti odbytu výrobku jsou obecně limitovány přepravní vzdáleností (z hlediska ceny) a 

proto nelze jednoduše stanovit předpokládanou související dopravu, resp. nelze tuto dopravu 

sčítat. Předpokládá se, že by došlo ke komplexnějším změnám dopravy. Z tohoto důvodu byl 

proveden výpočet dalšího možného zvýšení intenzity dopravy v denní době do hodnoty 

hygienického limitu 70 dB, jako možné rezervy v dopravní obslužnosti a další kumulaci 

záměrů. Překročení hodnoty 70 dB by nastalo při navýšení větším než 450 nákladních vozidel 

a souprav (resp. 225 nákladních vozidel a 225 nákladních souprav), což se reálně 

nepředpokládá. 

Pro kvantitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku se využívají vztahy expozice 

a účinku odvozené na základě řady provedených epidemiologických studií. Standardně je 

hodnoceno obtěžování a subjektivní rušení spánku hlukem, kardiovaskulární účinky - 

hypertense, infarkt myokardu. Umožňují predikovat procento (počet) rušených osob v 

závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné, průměrně citlivé populace a to zvlášť pro 

jednotlivé typy dopravy - silniční, leteckou, železniční.  

Pro hluk z průmyslových stacionárních zdrojů je stanovení vztahů expozice a účinku 

obtížnější, což je dáno jak heterogenitou těchto zdrojů, tak i menším dosahem jejich účinku a 

nižším počtem provedených studií. Pro hluk ze stacionárních zdrojů byly publikovány modely 

obtěžování zpracované obdobným způsobem, jako pro hluk z dopravy. Byly odvozeny pro 

hluk z posunu na železnici (nádraží), pro hluk ze sezónních provozů a pro hluk z výrobních 

zařízení s celoročním provozem na základě hlukové expozice vyjádřené v Ldvn. Vzhledem k 

omezenému počtu výchozích studií, autoři doporučují ověření a potvrzení dalšími studiemi 

(SZÚ, 2007). 

K výpočtu obtěžování hlukem je používán hlukový ukazatel Ldn, stanovený na základě 

celodenní hlukové expozice z dopravy (tj. i hodnot v  době noční); subjektivní rušení spánku 

je spojeno s hlukem v noční době. V noční době nebude betonárna a s tím související 

obslužná doprava v provozu, proto nebyl v hlukové studii proveden výpočet reprezentující 

noční dobu.  

Kvantitativní zhodnocení účinků hluku z dopravy na veřejné zdraví je tedy dále provedeno 

pro riziko kardiovaskulární nemocnosti vycházející z meta-analýz epidemiologických studií 
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(EEA, 2010). Pro výpočet byla použita nejvyšší hodnota z vypočtených expozic v dané lokalitě, 

což do určité míry nadhodnocuje reálná rizika. 

Na základě výpočtu atributivní frakce (AF) lze odhadovat procento onemocnění infarktem 

myokardu související s hlukovou zátěží. V ulici Obecnická lze u nulové varianty k roku 2021, tj. 

bez realizace záměru, v souvislosti s dlouhodobou expozicí hluku očekávat zvýšený výskyt 

myokardu o max. 8,6 %. Po realizaci záměru je možné odhadovat zvýšený výskyt (oproti 

incidenci výskytu infarktu myokardu v ČR) infarktu myokardu o 8,8 % (Pro hodnoty hluku při 

maximální produkci betonu není možné tento vztah použít, neboť se jedná o hodnocení 

dlouhodobé expozice. Pozn. zpracovatele dokumentace EIA).   

U ostatních hodnocených lokalit (Podskalí, Husova-Rožmitálská) po realizaci záměru 

nedochází u varianty průměrné produkce betonu k žádnému navýšení hodnot oproti nulové 

variantě, v případě maximální denní produkce betonu pak k navýšení v řádu jedné až dvou 

desetin procenta. 

V hodnocení zdravotních rizik je uvedena incidence infarktu myokardu v ČR ve výši 25 

případů nových onemocnění na 1000 osob během deseti let (jedná se o obecný ukazatel 

v rámci ČR). V případě působení hlukové zátěže z dopravy v nulové variantě – bez realizace 

záměru - lze teoreticky očekávat zvýšení výskytu infarktu myokardu v modelové populaci o 

maximálně 4 případy za deset let (0,5 až 3,7 případů, tj. o 1,9 až 14,2 %). V případě realizace 

záměru se uvedená hodnota prakticky nezmění a míra rizika bude obdobná jako ve výchozím 

stavu, tj. bude činit také max. 4 onemocnění za deset let. 

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

Vlivy na klimatické podmínky 

Záměr není spojen s vlivy na klimatické podmínky. 

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Za účelem predikce změn v kvalitě ovzduší byla vypracována rozptylová studie (v souladu 

s § 17 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů) (Kočová 2017, viz příloha č. 2). V následujícím textu jsou uvedeny hlavní 

výsledky vč. popisu kumulace s případným provozem dalšího obdobného záměru 

v průmyslové zóně. 

Vyhodnocení změn průměrných ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu  

Záměr 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty  

0,002 ng/m3. V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky 

průměrných ročních imisních koncentrací BaP od 0 do 0,0003 ng/m3, tj. do 0,003 % ze 

stanoveného imisního limitu (1 ng/m3). 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

benzo(a)pyrenu pohybují mezi hodnotami 0,000064 až 0,000264 ng/m3, tj. od 0,0064 do 

0,0264 % ze stanoveného imisního limitu (1 ng/m3). 

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci benzo(a)pyrenu v rozmezí hodnot 0,55 – 1,16 ng/m3. Po přičtení pozadí se 

výsledná hodnota roční imisní koncentrace BaP pohybuje od 0,55006 do 1,16025 ng/m3.  
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Roční imisní limit pro BaP je v části posuzované lokality v současné době překročen.  

Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 1 ng/m3  

a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu označit za zcela zanedbatelné.  

Kumulace  

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu v síti 

referenčních bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty  

0,003 ng/m3. V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky 

průměrných ročních imisních koncentrací BaP od 0 do 0,0008 ng/m3, tj. do 0,008 % ze 

stanoveného imisního limitu (1 ng/m3). 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

benzo(a)pyrenu pohybují od 0,00015 do 0,00083 ng/m3, tj. od 0,015 do 0,083 % ze 

stanoveného imisního limitu (1 ng/m3). 

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci benzo(a)pyrenu v rozmezí hodnot 0,55 – 1,16 ng/m3. Po přičtení pozadí se 

výsledná hodnota roční imisní koncentrace BaP pohybuje od 0,55015 do 1,16075 ng/m3.  

Roční imisní limit pro BaP je v části posuzované lokality v současné době překročen.  

Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 1 ng/m3  

a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu označit za zcela zanedbatelné.  

Vyhodnocení změn průměrných ročních imisních koncentrací benzenu 

Záměr 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,002 µg/m3. V obytné 

zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních 

koncentrací benzenu od 0 do 0,0003 g/m3, tj. do 0,006 % ze stanoveného imisního limitu (5 

µg/m3). 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních benzenu 

koncentrací pohybují mezi hodnotami 0,000062 až 0,00024 µg/m3, tj. 0,0012 až 0,005 % ze 

stanoveného imisního limitu (5 µg/m3). 

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci benzenu ve výši 1 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní 

koncentrace benzenu v posuzovaných výpočtových bodech pohybuje v rozmezí hodnot 

1,00006 až 1,00024 µg/m3.  

Roční imisní limit pro benzen není v posuzované lokalitě v současné době překročen  

a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru „Betonárna BERGER 

BETON spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“. Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke 

stanovenému imisního limitu, který činí 5 µg/m3 a hodnotě pozaďové roční imisní 

koncentrace benzenu označit za zcela zanedbatelné.  

Kumulace 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,003 µg/m3. V obytné 

zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních 

koncentrací benzenu od 0 do 0,0006 g/m3, tj. do 0,012 % ze stanoveného imisního limitu (5 

µg/m3). 
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Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních benzenu 

koncentrací pohybují mezi hodnotami 0,00016 až 0,00077 µg/m3, tj. 0,003 až 0,015 % ze 

stanoveného imisního limitu (5 µg/m3). V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat 

pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci benzenu ve výši 1 µg/m3. Po přičtení pozadí 

se výsledná hodnota roční imisní koncentrace benzenu v posuzovaných výpočtových bodech 

pohybuje v rozmezí hodnot 1,00016 až 1,00077 µg/m3.  

Roční imisní limit pro benzen není v posuzované lokalitě v současné době překročen  

a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru „Betonárna BERGER 

BETON spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“ v kumulaci se záměrem „Míchací 

centrum Příbram“.  

Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 5 µg/m3 a 

hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace benzenu označit za zcela zanedbatelné.  

Vyhodnocení změn průměrných ročních imisních koncentrací NO2 

Záměr 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v areálu posuzované betonárny, kde dosahují hodnoty 0,06 µg/m3.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních 

imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,006 g/m3, tj. do 0,015 % ze stanoveného imisního limitu 

(40 µg/m3). 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních NO2 

koncentrací pohybují mezi hodnotami 0,0015 až 0,0059 µg/m3, tj. 0,004 až 0,015 % ze 

stanoveného imisního limitu (40 µg/m3). V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat 

pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci NO2 od 11,1 do 17,0 µg/m3. Po přičtení 

pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace NO2 pohybuje v rozmezí hodnot 

11,1015 – 17,0035 µg/m3.  

Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 40 µg/m3 a 

hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace NO2 označit za zcela zanedbatelné.  

Roční imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen  

a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru „Betonárna BERGER 

BETON spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“. 

Kumulace 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v areálu posuzovaných betonáren, kde dosahují hodnoty 0,1 µg/m3.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních 

imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,03 g/m3, tj. do 0,075 % ze stanoveného imisního limitu 

(40 µg/m3). 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních NO2 

koncentrací pohybují mezi hodnotami 0,0055 až 0,03 µg/m3, tj. 0,014 až 0,075 % ze 

stanoveného imisního limitu (40 µg/m3). V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat 

pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci NO2 od 11,1 do 17,0 µg/m3. Po přičtení 

pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace NO2 pohybuje v rozmezí hodnot 

11,1072 – 17,0107 µg/m3. Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, 

který činí 40 µg/m3 a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace NO2 označit za zcela 

zanedbatelné. Roční imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době 
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překročen a nebude překračován ani v důsledku provozu Roční imisní limit pro NO2 není 

v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani v důsledku 

provozu posuzovaného záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram - 

snížení kapacity“ v kumulaci se záměrem „Míchací centrum Příbram“.  

Vyhodnocení změn maximálních hodinových imisních koncentrací NO2  

Záměr 

Hodnota hodinového imisního limitu pro částice NO2 je 200 µg/m3, přičemž platí, že tato 

hodnota smí být překročena maximálně 18krát za rok.  

Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v areálu posuzované betonárny, kde dosahují hodnoty 9 µg/m3. V 

obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních 

hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 3 g/m3. 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních NO2 

koncentrací pohybují mezi hodnotami 0,67 až 3,55 µg/m3. 

Hodnoty pozaďových maximálních krátkodobých imisních koncentrací vyjadřují imisní 

situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je jednoduše sčítat  

s hodnotami maximálních příspěvků imisních koncentrací NO2 vypočtených v rozptylové 

studii.  

Na základě hodnot naměřených na stanici Příbram (viz výše v textu) lze předpokládat, že 

hodinový imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen  

a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru „Betonárna BERGER 

BETON spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“. 

Kumulace 

Hodnota hodinového imisního limitu pro částice NO2 je 200 µg/m3, přičemž platí, že tato 

hodnota smí být překročena maximálně 18krát za rok.  

Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v areálu posuzovaných betonáren, kde dosahují hodnoty 30 µg/m3. V 

obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních 

hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 17 g/m3. 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních NO2 

koncentrací pohybují mezi hodnotami 2,28 až 18,92 µg/m3. Hodnoty pozaďových 

maximálních krátkodobých imisních koncentrací vyjadřují imisní situaci za nejméně příznivých 

klimatických podmínek a nelze je jednoduše sčítat s hodnotami maximálních příspěvků 

imisních koncentrací NO2 vypočtených v rozptylové studii.  

Na základě hodnot naměřených na stanici Příbram (viz výše v textu) lze předpokládat, že 

hodinový imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen  

a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru „Betonárna BERGER 

BETON spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“ v kumulaci se záměrem „Míchací 

centrum Příbram“.  

Vyhodnocení změn průměrných ročních imisních koncentrací PM10  

Záměr 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v areálu posuzované betonárny, kde dosahují hodnoty 1,0 µg/m3. V obytné 
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zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních 

koncentrací částic PM10 od 0 do 0,08 µg/m3, tj. do 0,2 % ze stanoveného imisního limitu (40 

µg/m3). Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních 

koncentrací PM10 pohybují mezi hodnotami 0,016 až 0,082 µg/m3, tj. od 0,04 do 0,2 % ze 

stanoveného imisního limitu (40 µg/m3). V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat 

pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci částic PM10 v rozmezí hodnot 19,4 - 22,8 

µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace částic PM10 pohybuje 

v rozmezí hodnot 19,421 – 22,865 µg/m3.  

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM10 je nutno poznamenat, že 

do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné 

části podílí na vypočtených hodnotách. Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému 

imisního limitu, který činí 40 µg/m3 a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace PM10 

označit za zanedbatelné. Roční imisní limit pro částice PM10 není v posuzované lokalitě v 

současné době překročen a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného 

záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“. 

Kumulace 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v areálu posuzovaných betonáren, kde dosahují hodnoty 1,7 µg/m3. V obytné 

zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních 

koncentrací částic PM10 od 0 do 0,2 µg/m3, tj. do 0,5 % ze stanoveného imisního limitu (40 

µg/m3). Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních 

koncentrací PM10 pohybují mezi hodnotami 0,044 až 0,289 µg/m3, tj. od 0,11 do 0,72 % ze 

stanoveného imisního limitu (40 µg/m3). V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat 

pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci částic PM10 v rozmezí hodnot 19,4 - 22,8 

µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace částic PM10 pohybuje 

v rozmezí hodnot 19,456 – 22,997 µg/m3.  

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM10 je nutno poznamenat, že 

do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné 

části podílí na vypočtených hodnotách. Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému 

imisního limitu, který činí 40 µg/m3 a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace PM10 

označit za nevýznamné. Roční imisní limit pro částice PM10 není v posuzované lokalitě v 

současné době překročen a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného 

záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“ v kumulaci 

se záměrem „Míchací centrum Příbram“.  

Vyhodnocení změn maximálních denních imisních koncentrací PM10  

Záměr 

Nejvyšší hodnoty příspěvků k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10 byly 

vypočteny v areálu posuzované betonárny, kde dosahují hodnoty 200 µg/m3. V obytných 

objektech (ve výšce 1,5 m nad terénem) se příspěvky k maximálním denním imisním 

koncentracím částic PM10 pohybují od 0 do 20 µg/m3.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky k maximálním denním imisním 

koncentracím částic PM10 pohybují mezi hodnotami 3,89 až 30,53 µg/m3. K vypočteným 

hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM10 je nutno poznamenat, že do výpočtů byla 

zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části podílí na 

vypočtených hodnotách. 
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V řešeném území lze očekávat pozaďovou 36.nejvyšší hodnotu 24-hodinové imisní 

koncentrace částic PM10 v rozmezí hodnot 36,2 – 39,9 µg/m3. Hodnoty pozaďových 

36.nejvyšších imisních koncentrací nelze přičíst k hodnotám příspěvků maximálních  

24-hodinových imisních koncentrací částic PM10 vypočtených v rozptylové studii.  

Na základě vypočtených hodnot překročení (viz tabulka č. 33) a pozaďových hodnot lze 

předpokládat, že denní imisní limit pro PM10 (50 µg/m3, max. povolený počet překročení: 

35krát za rok) nebude v důsledku provozu posuzovaného záměru „Betonárna BERGER BETON 

spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“ v zájmové oblasti překračován. 

Kumulace 

Nejvyšší hodnoty příspěvků k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10 byly 

vypočteny v areálu posuzovaných betonáren, kde dosahují hodnoty 200 µg/m3. V obytných 

objektech (ve výšce 1,5 m nad terénem) se příspěvky k maximálním denním imisním 

koncentracím částic PM10 pohybují od 0 do 30 µg/m3. Ve vybraných výpočtových bodech se 

příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10 pohybují mezi hodnotami 

6,35 až 37,66 µg/m3. K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM10 je nutno 

poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se 

z podstatné části podílí na vypočtených hodnotách. 

V řešeném území lze očekávat pozaďovou 36.nejvyšší hodnotu 24-hodinové imisní 

koncentrace částic PM10 v rozmezí hodnot 36,2 – 39,9 µg/m3. Hodnoty pozaďových 

36.nejvyšších imisních koncentrací nelze přičíst k hodnotám příspěvků maximálních  

24-hodinových imisních koncentrací částic PM10 vypočtených v rozptylové studii.  

Na základě vypočtených hodnot překročení (viz tabulka č. 33) a pozaďových hodnot lze 

předpokládat, že denní imisní limit pro PM10 (50 µg/m3, max. povolený počet překročení: 

35krát za rok) nebude v důsledku provozu posuzovaného záměru „Betonárna BERGER BETON 

spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“ v kumulaci se záměrem „Míchací centrum 

Příbram“ v zájmové oblasti překračován. 

Vyhodnocení změn průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5  

Záměr 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5 v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v areálu posuzované betonárny, kde dosahují hodnoty 0,7 µg/m3. V obytné 

zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních 

koncentrací částic PM2.5 od 0 do 0,04 µg/m3, tj. do 0,2 % ze stanoveného imisního limitu (20 

µg/m3). Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních 

koncentrací PM2.5 pohybují v rozmezí  0,0071 do 0,0453 µg/m3, tj. od 0,04 do 0,23 % ze 

stanoveného imisního limitu (20 µg/m3). V posuzovaných výpočtových lze očekávat 

pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci PM2.5 od 14,8 do 16,3 µg/m3. Po přičtení 

pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace částic PM2.5 pohybuje v rozmezí hodnot 

14,812 – 16,32 µg/m3.  

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM2.5 je nutno poznamenat, že 

do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné 

části podílí na vypočtených hodnotách. Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému 

imisního limitu, který činí 20 µg/m3 a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace částic PM2.5 

označit za zanedbatelné. Roční imisní limit pro částice PM2.5 není v posuzované lokalitě v 

současné době překročen a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného 

záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram - snížení kapacity“. 
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Kumulace 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5 v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v areálu posuzovaných betonáren, kde dosahují hodnoty 1,0 µg/m3. V obytné 

zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních 

koncentrací částic PM2.5 od 0 do 0,1 µg/m3, tj. do 0,5 % ze stanoveného imisního limitu (20 

µg/m3). Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních 

koncentrací částic PM2.5 pohybují od 0,018 do 0,113 µg/m3, tj. od 0,09 do 0,57 % ze 

stanoveného imisního limitu (20 µg/m3). V posuzovaných výpočtových lze očekávat 

pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci PM2.5 od 14,8 do 16,3 µg/m3. Po přičtení 

pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace částic PM2.5 pohybuje v rozmezí hodnot 

14,831 – 16,357 µg/m3. K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM2.5 je 

nutno poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, 

která se z podstatné části podílí na vypočtených hodnotách. Vypočtené příspěvky lze 

vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 20 µg/m3 a hodnotě pozaďové roční 

imisní koncentrace částic PM2.5 označit za zanedbatelné. Roční imisní limit pro částice PM2.5 

není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani v důsledku 

provozu posuzovaného záměru „Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram - 

snížení kapacity“ v kumulaci se záměrem „Míchací centrum Příbram“ v zájmové oblasti 

překračován. 

 

Vyčíslené imisní příspěvky z provozu všech zdrojů betonárny a provozu související 

obslužné dopravy jsou nízké a v součtu s imisním pozadím téměř neovlivní výsledné hodnoty 

koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v dané lokalitě.  Ani souběh s dalším obdobným 

provozem by nezpůsobil významné navýšení imisních koncentrací znečišťujících látek v rámci 

průmyslové zóny a v obytném území města. 

3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ 

CHARAKTERISTIKY 

Vlivy na hlukovou situaci 

V oznámení zařazená hluková studie z roku 2012 (pro kapacitu výroby 30 000 m3 betonu 

za rok) byla nahrazena novou hlukovou (akustickou) studí z roku 2017 (příloha č. 1). Zatímco 

parametry maximální hodinové a denní produkce zůstávají zachovány, pro sníženou kapacitu 

platí nižší hodnoty, popisující průměrnou denní expedici betonu a tím pádem i nižší 

průměrné denní intenzity generované dopravy.  

Výpočtové body 

Pro modelové vyhodnocení vlivu záměru byly zvoleny tři výpočtové oblasti: 

 Výpočtová oblast I. – pokrývá okolí betonárny. Zvolena byla pro posouzení vlivu 

stacionárních zdrojů hluku vč. zdrojů liniových (komunikací). 

 Výpočtová oblast II. – zahrnuje okolí okružní křižovatky ulic Evropská, Obecnická, 

Husova a dalších. Zde dochází k napojení veškeré dopravy spojené se záměrem na 

ostatní páteřní komunikace. Zde je hodnocen pouze vliv dopravy na hlukovou 

situaci. 

 Výpočtová oblast III. – vymezena v oblasti napojení ulic Husova a Rožmitálská na 

náměstí Hynka Kličky. Ve třetí oblasti je hodnocen stejně jako ve druhé pouze vliv 

hluku z dopravy. 
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Posouzení bylo provedeno pro dobu denní  výškách 3 a 6 metrů nad úrovní terénu (u 

některých vícepodlažních objektů až 15 metrů). 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 (červenec 2017) 

reprezentovány objekty. Přehled výpočtových či referenčních  bodů je uveden na str. 25 – 26 

hlukové studie. 

Limitní hodnoty 

Limitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb byly navrženy v souladu 

s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.: 

 Pro stacionární zdroje hluku činí limitní hodnota ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku LAeq, 8 h 50 dB.  

 Pro liniové zdroje činí limitní hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro 

denní (LAeq,16 h) a noční dobu (LAeq,8 h): 

o  bez uvažování staré hlukové zátěže: 

 silnice I. třídy    50/60 dB (den/noc) 

 silnice III. třídy, místní komunikace 45/55 dB (den/noc) 

Stará hluková zátěž 

V akustické studii je proveden výpočet staré hlukové zátěže. Starou hlukovou zátěží hluk v 

chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb působený 

dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, který existoval již před 1. lednem 2001 

a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené k tomuto datu pro chráněný venkovní 

prostor a chráněný venkovní prostor stavby. Pro posouzení toho, zda má být stará hluková 

zátěž na dotčených komunikacích přiznána je tedy rozhodující, zda mezi rozhodným datem 

(před 1.1.2001) a výhledovým rokem 2021 dojde k prokazatelné změně hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb o více než 2 dB, nebo nikoli. Na základě údajů sčítání dopravy 

ŘSD z roku 2000 byl proveden výpočet hlukové zátěže podél dotčených komunikací. 

Použití staré hlukové zátěže je v denní době pro komunikaci III/11811 (Obecnická) a I/18 

Evropská a Husova relevantní. Navýšení vzhledem k rozhodnému datu není větší než 2 dB. 

Maximální navýšení je 1,4 dB.  

V Husově a Rožmitálské ulici (I/18) je již ve Variantě 0 nadlimitní hluk. Proto je nutné 

stanovit limitní hladinu na 65 dB. Ta je překročena již ve Variantě 0. 

Na místních komunikacích v průmyslové zóně je limitní hladina splněna. 

Porovnání hlukových imisí pro posuzované varianty (hlukového výpočtu) uvádí následující 

tabulka. 
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Tabulka 21: Hluk z dopravy - doba denní, korekce dle ČSN ISO 1996-2 

bod výška 

Stará hl. 

zátěž, rok 

2000 

V0 rok 

2021  bez 

záměru 

rozdíl 

Variant V0 

- 2000 

V1 prum. 

rok 2021 

V1 max. 

rok 2021 

Limitní 

hodnota 

rozdíl 

Variant V1 

prum - 

2000 

rozdíl 

Variant V1 

max - 

2000 

rozdíl 

Variant V1 

prum - V0 

rozdíl 

Variant V1 

max - V0 

 
[m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

2 3 70,6 67,0 -3.6 67,2 68,0 70,0 -3,4 -2,6 0,2 1,0 

2 6 70,7 67,0 -3.7 67,2 68,1 70,0 -3,5 -2,6 0,2 1,1 

3 3 70,5 67,1 -3.4 67,3 68,2 70,0 -3,2 -2,3 0,2 1,1 

3 6 70,6 67,2 -3.4 67,3 68,2 70,0 -3,3 -2,4 0,1 1,0 

4 3 59,6 61,0 1.4 61,0 61,2 70,0 1,4 1,6 0,0 0,2 

4 6 59,5 60,9 1.4 60,9 61,1 70,0 1,4 1,6 0,0 0,2 

6 3 60,6 57,5 -3.1 57,5 57,5 70,0 -3,1 -3,1 0,0 0,0 

6 6 62,5 59,4 -3.1 59,4 59,5 70,0 -3,1 -3,0 0,0 0,1 

7 3 60,5 60,0 -0.5 60,0 60,2 70,0 -0,5 -0,3 0,0 0,2 

7 6 60,1 59,4 -0.7 59,5 59,6 70,0 -0,6 -0,5 0,1 0,2 

8 3 69,1 70,7 1.6 70,7 70,8 65,0 1,6 1,7 0,0 0,1 

8 6 69,1 70,7 1.6 70,8 70,8 65,0 1,7 1,7 0,1 0,1 

9 3 68,4 70,6 2.2 70,7 70,7 65,0 2,3 2,3 0,1 0,1 

9 6 68,0 70,2 2.2 70,2 70,3 65,0 2,2 2,3 0,0 0,1 

10 3 - 45,7  48,2 53,3 55,0 - - 2,5 7,6 

11 3 - 44,8  46,1 49,8 55,0 - - 1,3 5,0 

11 6 - 47,9  49,2 52,7 55,0 - - 1,3 4,8 

12 3 - 40,2  40,3 40,8 55,0 - - 0,1 0,6 
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Hluk v plochách výroby a komerčně-industriální zóny 

V chráněném venkovním prostoru rodinného domu v ulici Za Balonkou (výpočtové body 

č. 10 a 11) dojde ke zvýšení hlukového zatížení z výchozích cca  45,7 dB až 47,9 dB na 46,1 dB, 

resp. 49,2 dB. Při maximální dopravní zátěž se mohou hodnoty zvýšit až na 53,3 dB (limit činí 

55 dB). V daném případě není stará hluková zátěž uplatněna. Výsledné hodnoty zůstávají pod 

hlukovým hygienickým limitem. 

Zvýšení hlukové zátěže v ulici Obecnická (referenční body 2 a 3) bude v rozmezí 1,0 

až 1,1 dB pro max. denní produkci. Při průměrném provozu betonárny bude změna v rozmezí 

0,1 – 0,2 dB. 

Ulice Obecnická (referenční body 2 a 3) je jedinou přístupovou trasou do průmyslové 

zóny. V územním plánu je území vymezeno pro funkce komerčně – industriálních zón. Snížení 

akustické zátěže v chráněném venkovním prostoru dotčených staveb není v zásadě žádným 

opatřením s ohledem na konfiguraci uličního prostoru dosažitelné. Jediným možným 

opatřením je regulace dopravy, jež je však prakticky neproveditelná: i v případě, že by nebyl 

realizován předkládaný záměr, bude docházet ke změnám v akustické zátěži vlivem 

růstu/poklesu celkové dopravy po dotčené komunikaci.  

Oproti roku 2000 došlo v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Obecnická 

k významnému poklesu hlukové zátěže o 3,4 až 3,6 dB (z hodnot okolo 70,5 dB na 

výhledových ve variantě nulové cca 67,0 dB).  

I přes mírný nárůst hlukové zátěže v ulici Obecnická pro celoroční průměrné denní 

intenzity dopravy, a krátkodobý zvýšený  nárůst pro období zvýšené produkce, zůstanou 

výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku bezpečně pod hodnotami staré 

hlukové zátěže, přičemž od roku 2000 v této oblasti nedošlo k nárůstu ale naopak k poklesu 

hlukové zátěže a to o  

Hluk v okolí silnice I/18 – Evropská a Husova – výpočtové body 4, 7, 6 

V referenčních bodech situovaných v okolí silnice I/18, ulice Evropská a Husova 

(referenční body 4, 7, 6) jsou vypočtené hodnoty hluku z dopravy ve variantě projektové 

v době denní  pod limitní hladinou hluku při uplatnění staré hlukové zátěže. Toto platí pro 

maximální i průměrný denní výkon hodnocené betonárny. 

Z tabulkového přehledu je zřejmé, že vlivem realizace záměru dojde k navýšení 

ekvivalentních hladin akustického tlaku pro denní dobu v chráněných venkovních prostorech 

staveb v okolí ulice Evropská (domu v ulici Podskalí) v rozmezí 0,0 až 0,2 dB. U výpočtového 

bodu č. 6 v ulici Husova může dojít k navýšení o 0,1 dB. 

Hluk v okolí silnice I/18 – Husova – výpočtové body 8, 9 

V referenčních bodech situovaných v okolí silnice I/18 u napojení ulic Husova a 

Rožmitálská na náměstí Hynka Kličky (referenční body 8, 9) je při předpokládaném dopravním 

zatížení a vyvolané dopravě predikován nárůst ekvivalentních hladin akustického tlaku 

v denní době o 0,1 dB. Území je v současné době nadlimitně zatěžováno. V rámci realizace 

záměru bude z této oblasti vyloučena přeprava kameniva pro zásobení betonárny, uvedené 

teoretické navýšení by bylo způsobené dodávkami betonu pro výstavbu v této části města.  

Žádné praktické opatření ke snížení hluku v souvislosti s dopravní obslužností části města 

Březové Hory není možné. Ke snížení hluku v území může dojít v souvislosti s dokončením 

obchvatu města a vyloučením tranzitní dopravy ze zastavěného území města. Doprava 
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betonu však není mezi tranzitní dopravu zahrnuta a nadále zůstane (za předpokladu využití 

betonu ve výstavbě) součástí běžné dopravní zátěže území. 

Kumulace vlivů dopravy 

Aktuálně je jediný příjezd do průmyslové zóny ulicí Obecnickou. Právě v ulici Obecnické se 

nejvíce projeví zvýšená dopravní zátěž související s dalším rozvojem průmyslové zóny. Pro 

vyhodnocení vlivů kumulace s dalšími záměry v průmyslové zóně byl zvolen přístup odlišný 

od hodnocení kumulace vlivů v rozptylové studii (v ní je hodnocena kumulace s konkrétním 

záměrem další betonárny v průmyslové zóně). Zpětným dopočtem v programu Hluk+ bylo 

zjišťováno množství vozidel, která mohou po Obecnické ulici projet, než dojde k překročení 

limitní hodnoty 70 dB (tedy hodnoty při uplatnění staré hlukové zátěže) v denní době. Byla 

tedy v podstatě zjišťována únosnost komunikace v Obecnické ulici z hlediska hlukové zátěže. 

K intenzitě dopravy ve Varianta 1 = výhledový stav 2021 se záměrem při maximální denní 

produkci betonu byly připočteny navíc hypotetické nákladní automobily a nákladní soupravy, 

které v modelovém případě představují dopravu generovanou dalšími hypotetickými záměry 

v průmyslové zóně (kumulaci záměrů). 

V tabulce jsou uvedeny výhledové dopravní intenzity v roce 2021 se záměrem a jejich 

další možné navýšení až na úroveň, kdy by došlo k překročení hlukového hygienického limitu 

staré hlukové zátěže.  

Tabulka 22: Intenzity dopravy na komunikační síti - výhledový stav 2021 při potenciální kumulaci 

záměrů 

Intenzity dopravy 2021 (sč.úsek: 1-2771 ) – ulice OBECNICKÁ, III/11811 

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní 

výpočty  

OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den (06-22)  3 625     531+225=756 135+225=360  4 741    

Roční průměr intenzit, noc (22-06)  263      38      7      308     

Z hlediska aplikace nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – splnění hlukových hygienických limitů 

je možné silnici č. 11811 ulice Obecnická na výjezdu z průmyslové zóny Balónka zatížit 

přibližně dalšími 225 nákladními automobily a 225 nákladními automobily s přívěsem. Jedná 

se o kapacitu, která umožní např. provoz další betonárny v průmyslové zóně vč. krátkodobých 

maxim provozu, aniž by došlo k překročení hlukového hygienického limitu při uplatnění staré 

hlukové zátěže v soulad s platnými právními předpisy. 

Tabulka uvádí výpočet hluku v referenčních bodech 2 a 3 pro případnou kumulaci záměrů. 

Jedná se o hypotetické navýšení dopravních intenzity o cca 450 nákladních vozidel a souprav 

(225 NA a 225 NS) proti Variantě 1 (výhledový stav 2021 se záměrem při maximální denní 

produkci betonu).  

Tabulka 23: Hluk z provozu na pozemních komunikacích - výhledový stav 2021 při kumulaci záměrů 

Referenční 

bod  

výška 

[m] 

denní doba – 

vypočtená 

LAeq,16h [dB] 

dle ČSN ISO 

1996-2 

denní doba – 

limitní hodnota 

LAeq,16h [dB] 

noční doba – 

vypočtená 

LAeq,8h [dB] 

dle ČSN ISO 

1996-2 

noční doba – 

limitní hodnota 

LAeq,8h [dB] 

2 3 69,6 70,00 - - 

2 3 69,6 70,0 - - 

3 3 69,9 70,0 - - 

3 3 70,0 70,0 - - 
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V ulici Obecnické je tedy možné navýšit dopravní intenzity až o cca 450 nákladních vozidel 

a souprav (225 NA a 225 NS), než dojde k navýšení hladin hluku z dopravy v denní době do 

limitní hodnoty. Uvedené počty vozidel představují předpokládanou rezervu v dopravní 

obslužnosti pro  další kumulaci záměrů. Tzn. realizaci nových záměrů a související 

generovanou dopravu je možné do navýšení k limitní hodnotě možné považovat za 

akceptovatelnou. Uvedený závěr je platný i pro případnou realizaci další výše zmíněné 

betonárny v průmyslové zóně s oznámenou kapacitou 30 000 m3 výroby betonu ročně. 

Nicméně, jak bylo výše popsáno, skutečný případný provoz obou záměrů na výrobu 

betonových směsí bude probíhat jiným způsobem a ve skutečnosti nelze očekávat popsané 

navýšení intenzit dopravy. 

Pozn.: uvedená hodnota a podíl nákladních vozidel a nákladních vozidel s přívěsy je jedna 

z více možných kombinací kategorií vozidel.  

Poznámka k popisovanému nárůstu akustické zátěže 

Provoz hodnocené betonárny lze při realizaci záměru hodnotit spíše podle průměrných 

výkonových hodnot. Maximální kapacita představuje rezervu pro špičkové odběry 

betonových směsí, které nastanou pouze výjimečně a krátkodobě. Pokud uvážíme i samotnou 

variabilitu dopravy v rámci dní v týdnu a ročních období (sezónní práce), bude navýšení hluku 

způsobené dopravou vstupních surovin i hotových směsí vzhledem k celkové dopravě na 

ulicích Evropská, Husova a Obecnická nevýznamné. Z pohledu metodického není možné 

přičítat vypočtené změny akustické zátěže pro maximální produkci s hodnotami pozadí 

pro průměrnou celoroční zátěž. 

Popsané změny v akustické zátěži na silniční síti odpovídají stávající i výhledové vysoké 

dopravní zátěži dotčených silnic. Při takto vysokých intenzitách dopravy se další zatížení 

projevuje velmi málo a změny v akustické zátěži jsou sice vypočitatelné, ale jsou - v souladu 

s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. – označeny jako nevyhodnotitelné. Vypočtené změny 

nejsou přístrojovým měřením hluku prakticky ověřitelné - vypočtená změna akustické zátěže 

je řádově nižší než udávaná celková nejistota měření komunálního hluku (pro zvukoměr třídy 

přesnosti 1 je udávána celková nejistota měření ±1,8 dB  (jedná se o parametr, který rozšiřuje 

naměřenou hodnotu na oblast, v níž se nachází s 95% pravděpodobností správná hodnota)).  

Hluk z provozu záměru (STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU) 

V hlukové studii byly v roce 2017 posouzeny samostatnými výpočty dvě výpočtové 

varianty: 

 Varianta nulová = výhledový stav 2013 bez záměru 

 Varianta Projektová = výhledový stav 2013 se záměrem 

Žádný ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem hodnoceného záměru, není 

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

s hodnoceným záměrem realizován. 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtového modelu v referenčních bodech 

pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku (stacionární zdroje včetně areálové dopravy) pro 

posuzované varianty. 
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Tabulka 24: Hluk ze stacionárních zdrojů (včetně areálové dopravy) – porovnání variant, korekce dle 

ČSN ISO 1996-2 

bod výška 

V1 

prum.prov. 

rok 2021 

V1 

max.prov. 

rok 2021 

Limitní 

hodnota 

Splnění 

limitu? 

Splnění 

limitu? 

 
[m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

1 3,0 27,9 34,5 50,0 splněn splněn 

1 6,0 33,9 39,6 50,0 splněn splněn 

5 15,0 37,7 44,7 50,0 splněn splněn 

10 3,0 29,8 37,7 50,0 splněn splněn 

11 3,0 31,0 38,9 50,0 splněn splněn 

11 6,0 34,3 42,4 50,0 splněn splněn 

12 3,0 33,8 41,0 50,0 splněn splněn 

Souhrnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku (včetně 

areálové dopravy) splňují povolené limitní hodnoty pro stacionární zdroje hluku v denní 

době. Vlivem provozu stacionárních zdrojů hodnoceného záměru by tedy nemělo dojít 

k nadlimitnímu ovlivnění nejbližších chráněných venkovních prostor (staveb pro bydlení) 

v denní době. 

V okolí záměru, ležícího v průmyslové zóně, se nenachází žádná souvislá obytná zástavba. 

Nejbližší osamocený obytný objekt se nachází cca 250 m od středu betonárny západním 

směrem (dům v ulici Za Balonkou, výpočtový bod č. 12). Souhrnné ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku (včetně areálové dopravy) vzhledem k velké 

vzdálenosti nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb s rezervou splňují povolené 

limitní hodnoty pro stacionární zdroje hluku v době denní. Provozem stacionárních 

zdrojů hluku hodnoceného záměru by nemělo dojít k negativnímu (nadlimitnímu) ovlivnění 

nejbližších chráněných venkovních prostor staveb pro bydlení. 

Provoz dalšího záměru jakožto stacionárního zdroje hluku nebyl s ohledem na bezpečné 

splnění limitní hodnoty hodnocen. Jak je možné odvodit z dokumentace vlivů pro záměr 

výroby 30 000 m3 v roce 2012 (Bělohlávek 2012) souběžný provoz dvou betonáren by 

nezpůsobil překročení limitní hodnoty pro stacionární zdroje hluku pro denní dobu. Tento 

předpoklad musí v případě vstupu dalšího zdroje hluku do území měřením hluku v rámci 

zkušebního provozu. 

Hluk při výstavbě 

Samostatný výpočet hluku v etapě výstavby posuzovaného záměru proveden nebyl. Ve 

fázi výstavby dojde ke krátkodobému zvýšení hlučnosti v blízkém okolí a k nevýraznému 

zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno stavbou a dovozem 

stavebních dílů na výstavbu objektů (obvykle se bude jednat o montovaná zařízení). 

V rámci výstavby záměru nebudou prováděny významné přesuny hmot mimo areál 

záměru. 

Vlivy - vibrace 

V rámci provozu záměru nebudou využívána zařízení, jež by byla zdrojem vibrací. 
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4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Vlivy na povrchové vody 

Změny kvality povrchových vod 

Potenciální negativní vlivy mohou být spojeny se znečištěním povrchových vod. Zdrojem 

znečištěných odpadních vod bude: 

 provoz hygienického zařízení – produkce splaškových odpadních vod. Tyto vody 

budou splaškovou kanalizací odvedeny na městskou čistírnu odpadních vod,  

 provoz vnitroareálové dopravy, vč. dopravy v klidu – dešťové vody z parkovišť a 

dalších zpevněných ploch budou odváděny do areálové dešťové kanalizace, kterou 

budou přes odlučovače lehkých kapalin zaústěny do retenční nádrže. 

Z hlediska kvalitativního se jako nejrizikovější jeví ropné látky, pocházející 

z technologických strojních mechanismů a z přijíždějících motorových vozidel. Za tím účelem 

bude vypracován havarijní plán, řešící následné kroky při případné havárii.  

Žádný z výše uvedených zdrojů není spojen, za předpokladu funkčnosti zařízení 

odlučovačů lehkých kapalin, s významnými negativními vlivy na životní prostředí.  

Vliv na povrchový odtok 

Vlivy na povrchové vody jsou potenciálně spojeny s nárůstem povrchové odtoku ze 

zájmového území.  

Pozemkem neprochází žádná vodoteč. Nejbližším recipientem je východně od pozemku 

Příbramský potok. Vznik nepropustných ploch výstavbou způsobí změnu odtokových poměrů 

na lokalitě. Dojde k navýšení objemu povrchového odtoku (výpočet viz příloha 3). Nakládání 

se zachycenými vodami povrchového odtoku bude řešeno přímo na pozemku a nedojde tak 

k ovlivnění nejbližší vodoteče Příbramského potoka. Zjištěné nízké propustnosti hornin 

a vysoká úroveň hladiny podzemní vody ale limitují možnost soustředěné likvidace 

srážkových vod vsakem do horninového prostředí. Primárně bude zachycená srážková voda 

použita jako užitková voda pro výrobní a provozní účely betonárny, nadměrné množství bude 

likvidováno s využitím mělkého odpařovacího/vsakovacího objektu (předběžně je navržena 

velikost 40 m2, rozměr bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace). 

Do zasakovacího objektu budou vedeny pouze čisté dešťové vody ze střech. Vody čištěné 

na odlučovači ropných látek budou dále využívány pro výrobu betonu. 

V urbanistické studii Průmyslová zóna Příbram – Balonka se uvažovalo s odvodem 

srážkových vod do recipientu Příbramského potoka. Ve studii je uvedeno posouzení stavu 

vodního toku-Příbramský potok-ve vztahu k odtokovým poměrům: 

Tok:                                                  Příbramský potok 
Hydrologické číslo povodí:            1-11-04-008 
Profil:                                               Příbram u ČOV 
Plocha povodí:                                28,5 km2 

Plocha dotčené lokality Balonka:    30,0 ha 

Prům. dlouhodobá roční výška srážek (P):   610 mm 
100-letý průtok Q100=40 m3/s 
Q1=30 ha . 450 l/s/ha . 0,1 = 1350 l/s  … průtok v dané oblasti-Balonka-současný stav 
Q1=A . C . r  (l/s) 
p=0,01; N=100; t=15 min; q=450 l/s/ha 
rS= 5,4.1,0 + 4,0.0,8 + 20,6.0,05 
                        30,0 
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rS= 0,32 
Q2=30 ha . 450 l/s/ha . 0,32= 4320 l/s .. průtok v dané oblasti-Balonka-navrhovaný stav 
Q= Q2- Q1 = 4320-1350 = 2970 l/s = 2,97 m3/s 

Na základě výpočtu je v urbanistické studii uvedeno, že „v porovnání se stoletým 

průtokem (40 m3/s) v Příbramském potoku, je navrhované přitížení vodního toku danou 

oblastí zanedbatelné a nemá vliv na hydrologické poměry toku. Jedná se o přitížení vyjádřené 

procentuelně 7,4%.“ 

Pozn.: Přestože investorem není toto řešení navrhováno, z výše uvedeného vyplývá i 

možnost řešit převod nadměrného množství srážkových vod do vodoteče.  

Ovlivnění povrchových vod v Příbramském potoce čerpáním z vrtů se nepředpokládá. 

Vlivy na podzemní vody 

Vliv výstavby 

Na základě údajů z okolních vrtů V1 a V2 bylo v rámci hydrogeologického posouzení  (viz 

příloha 4B) uváděno, že „Vrty zastihly při odvrtání dne 1.3.2011 hladinu vody v úrovni 2,45 m 

(V1) resp. 2,00 m (V2) pod terénem. Ustálená hladina byla 5.3.2011 změřena v hloubce 1,05 m 

(V1) resp. 0,45 m (V2) od terénu. […] hladina podzemní vody je minimálně v části plochy 

pozemku napjatá. Tj., že díky nadložním špatně  propustným jílům, jež fungují pro tuto 

zvodeň jako tlakový artézský nepropustný strop, se voda nachází v nižší úrovni, než je tlaková 

výška její hladiny a v případě proražení nebo odstranění izolační vrstvy dochází během 

krátkého časového intervalu k nástupu hladiny.“  

Soukup (2011) uváděl:  „V případě, že základové prvky objektu betonárny budou spuštěny 

do hloubky větší, než cca 2 m, může dojít již k zasažení hladiny podzemní vody, která je na 

pozemku napjatá a může nastoupat blízko k povrchu. Pokud budou základové prvky v 

hloubce větší než cca 2 m, je nutné uvažovat s účinky vztlaku podzemní vody, a objekty 

založit tak, aby vzestup hladiny podzemních vod nad úroveň základů neovlivnil jejich 

stabilitu.“ 

Z dokumentace průzkumných vrtů B-1 a B-3 vyplývá, že u vrtu B-1 byla hladina vody 

naražená v 5,5 m, ustálená 4,24, u vrtu B-3 naražená v 8 m, ustálená v 5 m.  

Ve srážkově vydatnějším období dochází ke stoupání hladiny podzemní vody, přičemž 

nadložní štěrkovité jíly, popř. jíly tvoří méně propustnou vrstvu.  Výše uvedená informace o 

způsobu založení stavby je nadále platná. 

Jakost a množství podzemních vod může být negativně ovlivněna i v rámci výstavby 

betonárny díky rychlejší infiltrace do horninového podloží a následně do podzemních vod, 

(odstranění půdního krytu tzn. snadnější zavlečení potenciálního kontaminantu do 

zvodněného prostředí, případné čerpání vody z výkopů či stavebních jam). Vzhledem 

k dočasnosti hloubení výkopů bude i ovlivnění režimu a příp. jakosti podzemních vod, 

plynoucí ze stavebních prací, rovněž dočasné. 

Vliv jímání podzemní vody 

V rámci provozu betonárny bude pro výrobu betonu využívána podzemní voda. 

Současný stav zásobování vodou v okolí posuzované lokality, stávající jímací objekty 

Blízké okolní objekty průmyslové zóny jsou zásobovány vodou z městského vodovodu. 

V blízkosti pozemku byly evidovány dva jímací objekty podzemních vod. Cca 250 m 

jihozápadně od lokality se v areálu firmy Gieneger Bohemia nachází vrtaná studna o hloubce 
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cca 15 m, pracovně označená jako HV-2. Voda z vrtu je využívána pouze výjimečně jako 

užitková. Druhý objekt se nachází 100 m jihovýchodně od hranice pozemku, v areálu 

společnosti PBtisk, v příloze č. 2 hydrogeologického posouzení (příloha 3 oznámení) je 

pracovně označen jako HV-3. Dle informace zaměstnance společnosti je hloubka vrtané 

studny cca 80 m, voda je upravována v přidružené úpravně vody a využívána pro potřeby 

vzduchotechniky. Odběr ze studny je malý (desetiny až nižší jednotky m3 za den).  

Návrh jímacích zařízení 

V rámci oznámení záměru byl uveden návrh jímacích objektů: 

„Po zhodnocení místních geologických a z nich vyplývajících hydrogeologických poměrů 

je předpokládán celkový odběr ze dvou vrtů (každý o hloubce 60 – 80 m) v množství 1 – 2 

l/sec a to při současném dodržení podmínek odst. 4.3.9 ČSN 75 5115 Studny individuálního 

zásobování, v jehož smyslu musí být jímací zařízení vybudováno tak, aby jímáním podzemní 

vody z něho nebylo podstatně sníženo využitelné množství vody okolních existujících 

jímacích zařízení (tj. v tomto případě především studní HV-2 a HV-3, popř. vzdálenějších 

jímacích objektů).  

Plánované jímání vody z hlubokých jímacích objektů neovlivní mělký odtok. Ovlivněn 

bude režim podzemních vod, vázaných na hlubší zónu puklinového rozpojení hornin a 

tektonických poruch. Z hlediska celkového režimu odtoku podzemních vod může mít odběr 

z objektů dopad na bilanci podzemních vod v okolí a tudíž i na vydatnost blízkých jímacích 

objektů. Za účelem zjištění těchto vlivů je v rámci hydrogeologického průzkumu (vrtných 

prací a čerpacích zkoušek) navrženo zabezpečovací pozorování (měření úrovně hladiny 

podzemní vody) existujících blízkých studní a vrtů (Pourová a kol. 2011). Míra velikosti vlivu 

musí být dle výsledků tohoto pozorování řádně posouzena. Návrh na odběr podzemní vody, 

který je nutným podkladem pro vodoprávní povolení k nakládání s podzemními vodami ve 

smyslu § 8 zákona č. 254/2001 Sb., bude limitovat velikost odběru z těchto objektů na 

základě zhodnocených pozorování.“ 

Uvedený požadovaný odběr v maximu ve výši 3 l/sec představuje je okamžitý odběr pro 

výrobu betonových směsí (2,6 l/sec) plus pro další místa spotřeby vody v rámci provozu. 

Nejedná se však o odběr přímo z vrtů. Za nutné je pro životnost betonárny považováno 

zabezpečení čerpání podzemní vody v průměrném množství v rozmezí 0,23 l/sec (odpovídá 

průměrné produkci 20 m3
 betonu/24 hod) až 1,08 l/sec (odpovídá max. produkci 560 m3 

betonu/24 hod.) vztaženo k době průměrování za 24 hod.  

 

V rámci provedené čerpací zkoušky (zpráva viz příloha č. 4D) byl hodnocen vliv na 

hladinu podzemní vody a okolní zdroje podzemní vody. Koroš ve zprávě uvádí: 

„V průběhu čerpání byly kromě čerpaných vrtů B-1 a B-3 sledovány následující objekty: 

 vrt B-2 (výstroj PVC 140 mm bez poklopu, OB: okraj výstroje 0,7 m, hladina před 

zahájením čerpací zkoušky 3,68 m od OB, hloubka 9,0 m od OB) 

 vrt HV-1 (výstroj PVC 100 mm, ocel 160 mm, poklop, OB: okraj výstroje 0,55 m, hladina 

před zahájením čerpací zkoušky 3,24 m od OB, hloubka 6,1 m od OB) 

 využívaná studna PBtisk (OB: okraj výstroje 0,15 m, hladina před zahájením čerpací 

zkoušky 8,0 m od OB, hloubka cca 80 m). Během čerpací zkoušky docházelo k odběru vody ze 

studny. 
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Z grafů je patrné, že vývoj úrovní hladin podzemní vody byl velmi podobný v čerpaných 

vrtech B-1, B-3, a v pozorovacím vrtu B-2, který je oběma čerpaným vrtům situovaný  nejblíže 

(téměř v prostoru mezi nimi). Zahájení čerpání vody v některém z vrtů znamenalo vždy 

okamžitý pokles hladiny v ostatních jmenovaných vrtech. Naopak, při snížení vydatnosti 

čerpání, resp. ukončení čerpání, došlo bezprostředně k vzestupu hladin v okolních vrtech. 

Rozdíl mezi čerpanými vrty a vrtem B-2 je v tom, že míra celkového rozkyvu hladiny v B-2 (1,6 

m) nebyla tak vysoká, jako v čerpaných vrtech. Pozorování potvrdilo velkou míru 

hydraulického propojení horninového prostředí na posuzovaném pozemku. Pozorovaný vrt 

HV-1 také mírně reagoval na čerpání. Ale vývoj kolísání hladiny zde byl odlišný. Když bylo 

čerpáno vydatností 3 l/s, docházelo ve vrtu k plynulému poklesu úrovně hladiny vody. Při 

snížení vydatnosti čerpání na 1 l/s nedošlo ke skokovému vzestupu hladiny, ale k jejímu 

ustálení, resp. k velmi pozvolnému zvyšování. Celkový rozkyv hladiny ve vrtu HV-1 během 

čerpací zkoušky byl relativně malý (0,7 m). Dle předpokladu bylo sledování vrtané studny v 

areálu podniku PBtisk ovlivněno častými odběry. Z přílohy č. 6 je patrný velmi mírný celkový 

pokles střední úrovně hladiny během čerpání ve vrtech B-1 a B-3. Viditelný mírný pokles 

hladiny byl ovšem zaznamenán již v úvodu pozorování, ještě před zahájením čerpání, tj. ještě 

za neovlivněného stavu ! Další období poklesu je možné na křivce vysledovat ve dnech 2.5. a 

5.5., tj. více než 4 dny od ukončení čerpání ve vrtech B-1 a B-3, kdy se již hladina v ostatních 

pozorovacích objektech ustálila na mírně vyšších hodnotách oproti období před zahájením 

čerpání. Z daných výsledků proto nelze jednoznačně vyvodit závěr, že vrtaná studna PB tisk 

byla čerpáním ve vrtech B-1 a B-3 přímo ovlivněna. Připustíme-li možnost ovlivnění při 

maximální vydatnosti čerpání 3 l/s, jedná se o míru snížení střední úrovně hladiny vody max. 

o 4 m. Vzhledem k hloubce studny PBtisk (cca 80 m) je to možné považovat za nepodstatné 

ovlivnění, jež provoz areálu PBtisk neohrozí.“ 

Čerpací zkoušky na vrtech B-1 a B-2 prokázaly dostatečnou vydatnost pro zásobení 

betonárny, možný bezpečný odběr (z hlediska vlivů na podzemní vody) je následovný:  
Vrt B-1 

průměrně:  0,17 l.s
-1

  maximálně: 3,0 l/s 

maximálně:  100,0 m
3
/den   700,0 m

3
/měsíc  5 500 m

3
/rok 

 

Vrt B-3 

průměrně:  0,10 l.s
-1

  maximálně: 2,0 l/s 

maximálně:  50,0 m
3
/den   500,0 m

3
/měsíc  3 000 m

3
/rok. 

 

Celkový odběr B1+B3 

průměrně: 0,17 l.s
-1

  maximálně: 3,0 l/s 

maximálně:  100,0 m
3
/den   700,0 m

3
/měsíc  5 500 m

3
/rok. 

Vrty je možné využívat jednotlivě či souběžně, podle potřeby technologie betonárny, 

přičemž souhrnné čerpané množství nepřekročí překročit výše uvedené objemy. 

Voda ze studní bude jímána do retenční nádrže o objemu 100 m3, odkud bude zásobena 

technologie.  

Z uvedeného je patrné, že souhrnná vydatnost vrtů s rezervou vystačuje na plánovaný 

odběr vody. Ročně bude pro výrobu betonu zapotřebí 4 300 m3 z toho 3 400 m3 přímo pro 

výrobu směsí.  

Případný nedostatek vody by samozřejmě vedl k omezení produkce betonu, což je však 

s ohledem na provedené testy málo pravděpodobné. 
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Závěr: V případě, že vydatnost vrtů neumožní využít maximální výrobní kapacitu 

betonárny, bude produkce betonu přizpůsobena možnostem dodávky vody pro jeho 

výrobu. 

Potřeba vody (pro mytí domíchávačů, mytí míchačky betonu a ke snižování prašnosti) v 

celkové odhadované výši 0,4 l/sec bude kryta ze zachytávané srážkové vody s tím, že voda 

pro mytí je znovu využívána v uzavřeném cyklu.  

Vliv na šíření kontaminace podzemních vod 

Na základě požadavku zjišťovacího řízení pro původní záměr s kapacitou výroby betonu 

30 000 m3 bylo provedeno vyhodnocení vlivu čerpání podzemní vody na šíření ekologické 

zátěže (viz příloh č. 4A). Následující text byl uveden již v oznámení záměru a ani po provedení 

čerpacích zkoušek a vyhodnocení šíření kontaminace podzemních vod není nezbytné jej 

měnit: 

Dílčí kapitoly „posudku shrnují závěry jednotlivých dosud provedených průzkumů 

znečištění, které se soustředily na areály průmyslové zóny Příbram-sever. Pozemek 

p.č. 3102/133, na němž se plánuje stavba betonárny, se nachází severně vůči těmto areálům 

s identifikovaným znečištěním, na okraji zájmové oblasti. Případné jímací objekty, které zde 

vzniknou […] budou vyhloubeny v proterozoických horninách prachovců, břidlic a drob. 

Nejbližší oblast identifikované kontaminace podzemních vod se nachází ve vzdálenosti > 

cca 400 m od pozemku projektovaných studní, a to v bývalém vojenského areálu Balonka, 

kde bylo bodově identifikováno znečištění podzemní vody benzenem, migrace této 

kontaminace v podzemních vodách se předpokládá do vzdálenosti v řádu jednotek až 

prvních desítek metrů od zdroje. V podzemní vodě blízké hluboké studny podniku areálu 

PBtisk ani ve vrtu HV-1 nebyla v rámci ověřovacích rozborů tato látka detekována. 

Jako zdroje významné kontaminace, především látek ClU, byly identifikovány průmyslové 

areály Karsit a Pratex, které jsou vzdálené > cca 550 m od místa projektovaných studní. Tyto 

areály se vůči pozemku betonárny nacházejí za probíhající tektonickou poruchou. Jejich skalní 

podloží je tvořeno především hrubozrnnými kambrickými horninami charakteru drob, 

drobových pískovců až arkóz. Hydraulické vlastnosti jsou oproti proterozoickým horninám 

mírně odlišné, lze předpokládat jejich mírně vyšší propustnost a transmisivitu. V areálu Karsit 

probíhaly v období 1994 až 2006 sanační práce, k dispozici však nemáme žádné archivní 

materiály, které by vypovídaly o míře účinnosti této sanace, a proto v rámci našeho posouzení 

(abychom zůstali na straně bezpečnosti) považujeme tento areál za existující zdroj znečištění. 

V areálu Pratex k žádným sanačním pracím doposud nedošlo, kontaminace je zde stále 

přítomná. Migrace kontaminantů z těchto areálů se na základě výsledků provedených 

průzkumů předpokládá převážně sv. směrem, tj. k vodoteči Příbramského potoka do míst, 

kde vodoteč protéká v blízkosti areálu Masny Příbram. Vzhledem k charakteru skalního 

podloží lze předpokládat, že také preferovaný směr proudění hlubších podzemních vod bude 

probíhat jz.-sv. směrem, přednostně kambrickými horninami. 

Původ znečištění vod, které se objevilo během zkušebního provozu v některých studních v 

areálu Masny Příbram, není v současnosti vyjasněný. Může se jednat buď o místní zdroj (tj. 

pocházející z nejbližšího okolí masny), nebo sem mohla být kontaminace zavlečena z větší 

vzdálenosti v důsledku poměrně vydatného dlouhodobějšího čerpání. Maximální dosah 

depresního kužele, vzniklého vlivem čerpání při provozu masny, byl na základě 

hydrodynamických zkoušek vyhodnocen na 130 m. Dosahuje tudíž od vrtů zhruba k vodoteči 

Příbramského potoka. V případě, že došlo k pohybu kontaminace vlivem proudění 

podzemních vod od areálů Karsit a Pratex směrem k vodoteči, není vyloučené, že vlivem 
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čerpání podpořeným existencí preferenčních cest proudění puklinovým prostředím 

kambrických hornin došlo k zachycení kontaminace některými vrty. 

Jak je vidět z mapy, poloha pozemku betonárny leží zcela mimo hlavní migrační směr a  je 

od této oblasti značně vzdálený (> 550 m). Při přijatém filtračním koeficientu exploatovaného 

horninového prostředí okolí studny v hodnotě kf=1.10-6 m/s, uvažovaném maximálním snížení 

(při čerpání z navržených studní) 50 m, můžeme dle vztahu Sichardta odvodit dosah 

depresního kužele R (v metrech):  

   R = 3000 . s . kf 

s = snížení hladiny podzemní vody (od současné hladiny) 

kf = koeficient filtrace (m/s) 

Takto odvozený dosah deprese R je cca 150 m. Připomínáme, že se jedná o případ 

poměrně velkého uvažovaného snížení. Předpokládaný odvozený dosah je schematicky 

zobrazen v citované studii (viz příloha č.4A). Jak je vidět, dosah deprese zdaleka nezasahuje k 

prostoru hlavního proudu kontaminace. Domníváme se proto, že pravděpodobnost, že by 

vlivem zahájení čerpání došlo ke změně směru pohybu tohoto hlavního migračního proudu, 

je nízká. Nevylučujeme zcela, že vrty čerpáním zachytí okrajovou oblast znečištění s nižšími 

obsahy kontaminantů, pravděpodobně však podstatněji neovlivní současný stav, tj. intenzitu a 

rozsah ekologické zátěže. 

Pro toto stanovisko svědčí i fakt, že při ověřovacím odběru vody z využívané hluboké 

studny v areálu PBtisk nebyla v podzemní vodě analýzami detekována přítomnost 

potenciálních kontaminantů (ClU, BTEX). Odběry vody v areálu PBtisk jsou sice o 1 až 2 řády 

nižší oproti případným odběrům navržených studní betonárny, na druhou stranu je však tato 

studna umístěna podstatně blíže kritické oblasti možné migrace.“ 

Ze závěru této zprávy (přílohy odkazují na vlastní zprávu): 

„Předkládaná zpráva hodnotí možné vlivy uvažovaného čerpání podzemních vod v areálu 

projektované betonárny na pozemku p.č. 3102/133 na existující ekologickou zátěž zjištěnou 

v areálech průmyslové zóny Příbram-sever, která se nachází při severním okraji Příbrami 

na levém břehu Příbramského potoka. 

Posouzení bylo zpracováno především na podkladě závěrů, vzešlých z archivní 

dokumentace průzkumných (popř. sanačních) prací, prováděných v minulých letech 

v jednotlivých areálech v této oblasti. Použita byla také archivní dokumentace hlubokých 

hydrogeologických vrtů v areálu Masny Příbram, nacházejícím se na pravém břehu 

Příbramského potoka. Kontrolně byl proveden odběr vzorku podzemní vody ve stávající 

hluboké studni v areálu blízké tiskárny PBtisk Příbram. 

Z provedených průzkumů lze vyvodit, že převládající směry šíření znečištění 

z průmyslových areálů nejsou k pozemku, kde je projektovaná betonárna. Hydrogeologická 

situace naznačuje, že areál betonárny je v pozici, jež může být kontaminací zasažena pouze 

okrajově. Při plánovaném čerpání podzemní vody je teoreticky možné zachycení nízkých 

koncentrací polutantů. Čerpáním by však nemělo dojít k významnějšímu pohybu stávajícího 

znečištění vyvolaného ekologickou zátěží.  

Případné odstranění zachycených nízkých nebo kolísavých obsahů těkavých organických 

látek z čerpané vody bude možné technicky řešit, např. instalací stripovací soupravy. 

V rámci projektovaného využívání podzemních vod pro betonárnu bude vhodné čerpané 

množství optimalizovat (tj. pokud možno redukovat tak, aby nedocházelo k nadměrným 
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odběrům) i s ohledem na ekologickou zátěž. Důvodem je snaha, aby nedocházelo 

k nadměrnému čerpání a vyvolání širší deprese, než je orientačně vyjádřeno v příloze č. 2. 

Toto doporučení může být konkrétní až po provedení průzkumného vrtu a poloprovozní 

čerpací zkoušky v trvání nejméně 21 dnů, a při níž budou odebrány alespoň 3 vzorky na 

stanovení těkavých organických látek.  

Z výsledků posouzení vyplývá, že s velkou pravděpodobností bude možné projektovaný 

jímací objekt pro betonárnu realizovat s tím, že teprve výsledky hloubení průzkumného 

hydrogeologického vrtu a jeho testování umožní nalézt přijatelné provozní řešení. 

Stoprocentní prognózu nevýskytu výše uvedených kontaminantů ovšem za současného stavu 

poznání lokality předložit nelze.“ 

 

Výše uvedené předpoklady jsou ve shodě se závěry „Analýzy rizik staré ekologické zátěže, 

Příbram – sever, okolí Příbramského potoka“. Vyjádření hydrogeologa (viz příloha 4C) 

k problematice ovlivnění šíření ekologické zátěže v návaznosti na citovanou analýzu rizik 

zahrnuje tento závěr: 

„Starší i novější průzkumné práce a posouzení dospěly k obdobným závěrům. Tj., že 

kontaminace podzemních vod v areálech jižně od projektované betonárny je kvantitativně 

rozsáhlá. Omezuje využívání podzemních vod v prostoru areálu „Příbramská uzenina“ (odběr 

cca 2,5 l/s), kde je nutné provádět jejich úpravu. Šíření znečištění je usměrněno průběhem 

poruchové linie směru SV-JZ, jež usměrňuje podzemní odtok k SV, a zároveň omezuje postup 

kontaminace k severu, tj. do zájmového území betonárny.  

Vybudování projektovaného jímacího objektu (objektů) pro betonárnu výrazně neovlivní 

uvedený režim proudění podzemních vod a směr šíření kontaminace chlorovanými 

uhlovodíky. Zachycení okraje znečištěné oblasti při dlouhodobém čerpání ale zcela vyloučit 

není možné. Nejsou pro to k dispozici data ze zájmového prostoru betonárny. Jedině 

vyhloubení průzkumného vrtu v prostoru betonárny, stanovení propustnosti hornin, ověření 

využitelné vydatnosti, výpočet dosahu vlivu čerpání a zjištění jakosti podzemní vody může 

přinést více informací k dané problematice. Stanovení míry vlivu na šíření znečištění bude 

možné provést z údajů, získaných z navrhovaného průzkumného vrtu.“ 

Další podrobnosti viz příloha 4C dokumentace EIA. 

NOVÉ SKUTEČNOSTI NA ZÁKLADĚ PROVEDENÍ HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

A ČERPACÍCH ZKOUŠEK 

V návaznosti na závěr zjišťovacího řízení byly provedeny dva průzkumné 

hydrogeologické vrty. Zpráva (viz příloha 4D) zpřesňuje dřívější předpoklad dosahu 

depresního kužele a uvádí výpočty dosahu vlivu čerpání.  

Tabulka 25: Výpočet dosahu vlivu čerpání podzemní vody 
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Výpočtem bylo zjištěno, že čerpání ve vrtech nárazovou vydatností 3 l/s bude mít dosah 

vlivu cca 260 m od čerpaných objektů, neměl by tím pádem iniciovat migraci kontaminace ze 

znečištěného území. 

Výsledky chemických rozborů vod nepotvrdily přítomnost polutantů v podzemní vodě, a 

to jak v úvodu čerpání, tak také v jeho závěru, a nepotvrzují tak domněnku možné migrace 

znečištění z oblasti staré ekologické zátěže, způsobenou odběrem vody z vrtů B-1 a B-3.         

Z čerpaných vrtů byl při zahájení zkoušky a v závěru čerpání odebrán vzorek vody na krácený 

chemický rozbor. Z důvodu přítomnosti staré ekologické zátěže v širším okolí byla ve vzorcích 

kontrolně ověřena přítomnost těkavých organických látek (TOL) a ropných látek (NEL). Ve 

stejném rozsahu byly analyzovány také vzorky z využívané studny v areálu  podniku PBtisk, 

kde byl první vzorek odebrán bezprostředně před zahájením čerpání ve vrtu B-1, a druhý 

vzorek o týden později, v době ukončení čerpání ve vrtu B-3. 

Rozbory vody ukázaly na vyšší koncentrace některých ukazatelů základního 

chemismu. Obsahy železa, manganu a síranů převyšují limity pro pitnou vodu dle Vyhl. 

252/2004 Sb. Zjištěna byla zvýšená tvrdost vody. Část vzorků při záměrně vydatném 

čerpání nevyhověla limitům pro pitnou vodu v ukazatelích barvy a zákalu. Voda ale 

nebude používána pro pitné účely, pouze pro účely technologie provozu, kde uvedené 

složky nejsou na závadu. Ve vzorcích vody z vrtů nebyla potvrzena přítomnost žádné ze 

stanovovaných těkavých organických látek. Ve vzorku z vrtu B-1 byla při zahájení 

čerpání zjištěna nízká koncentrace ukazatele ropných látek NEL, ve vzorku odebraném v 

závěrečné fázi čerpání nebyla přítomnost ropných látek potvrzena. Výsledky 

chemického rozboru nepotvrdily domněnku, že by čerpáním docházelo k migraci 

znečištění ze staré ekologické zátěže, jejíž okraj se nachází se cca 400 jjz. od 

posuzovaných vrtů. Hydraulický dosah čerpání při maximální uvažované nárazové 

vydatnosti 3 l/s (jež však může být pouze krátkodobá a výjimečná) byl na základě 

výsledků čerpací zkoušky stanoven na 260 m. Nepředpokládáme proto, že by čerpáním 

vody z vrtů B-1 a B-3 ve výši navrženého odběru (Koroš, 2017) docházelo k migraci 

kontaminace ze znečištěného průmyslového areálu Pratex a Karsit směrem k vrtům. 

Řešení zásobování betonárny technologickou vodou v případě zjištění komunikace jímacího 

území se starou ekologickou zátěží 

Do 1 roku od zahájení trvalého odběru vody bude vrtů B-1, B-2 a studny PBtisku 

proveden odběr vzorků vody a ověřena přítomnost těkavých organických látek.  

Zásobení betonárny by se ani v případě málo pravděpodobného zjištění přítomnosti CLU 

nezměnilo. Případné odstranění zachycených nízkých nebo kolísavých obsahů těkavých 

organických látek z čerpané vody by bylo možné technicky řešit, např. instalací stripovací 

soupravy. Náklady na čištění by se odvíjely od množství čištěné (čerpané) vody a míře jejího 

znečištění. Náklady na provoz dekontaminačního zařízení jsou velmi hrubě odhadovány na 

cca 10 Kč/m3. 

5. VLIVY NA PŮDU 

Záměr není spojen s negativními vlivy na zemědělskou půdu nebo pozemky určené 

k plnění funkcí lesa. Záměr je realizován na pozemku druhu ostatní a je určen k zastavění 

v rámci průmyslové zóny. 

Při případném využití přebytečných zemin mimo pozemek stavby je nezbytné věnovat 

pozornost jejich znečištění. Podle informací dostupných na internetových stránkách města 

jsou „půdy severozápadního kvadrantu města včetně přilehlého okolí až po Obecnici a 
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Bratkovice silně kontaminovány těžkými kovy z minulého provozu Kovohutí Příbram, které do 

roku 1983 neměly žádné čištění kouřových spalin. Kontaminace půdy silně překračuje 

doporučené limity obsahu olova a kadmia pro zemědělské půdy. […] Půdy kontaminované 

oblasti obsahují 0,4 - 15,0 mg kadmia a 400 - 5000 mg olova v 1 kg půdní sušiny.“ Z tohoto 

důvodu je předpokládáno vzorkování přebytečných zemin z hlediska přítomnosti 

zmiňovaných těžkých kovů. V případě překročení limitních hodnot bude se zeminou 

nakládáno jako s nebezpečným odpadem a bude uložena na skládku nebezpečného odpadu. 

6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Kromě vlivu výstavby betonárny na dotčeném pozemku (zemní práce, založení stavby), je 

se záměrem spojen vliv na podzemní vody. Podzemní vody budou využívány pro výrobu 

betonu. Tento vliv je specifikován v předchozích kapitolách. 

Nepřímým vlivem záměru – jímž je výroba stavebních hmot – je těžba surovin na jiných, 

vzdálených lokalitách. Spotřeba neobnovitelných zdrojů ve formě nerostných surovin – hornin 

-  je přímo úměrná produkci betonu. Nároky na výrobu jednoho kubického metru jsou 

popsány v příslušné kapitole Vstupy. 

Kromě nerostných surovin pro výrobu betonu bude spotřebováván zejména zemní plyn a 

nafta.  

7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Ze srovnání s potenciální přirozenou vegetací vyplývá, že záměr je situován do člověkem 

silně pozměněného území. Mimo zastavěné plochy se v území vyskytují zejména druhově 

chudé travní porosty s nízkou biologickou hodnotou. Rovněž dle výskytu bioindikačních 

druhů se jedná o běžný typ prostředí, v němž silně převažují eurytopní druhy. V dotčeném 

území nebyl zaznamenán výskyt žádného zvláště chráněného druhu.  

Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň, záměr nevyžaduje kácení zeleně.  

V blízkosti areálu neleží žádné přírodní nebo přírodě blízké biotopy. 

Podíl nové zeleně v areálu betonárny bude cca 30% z celkové plochy dotčeného 

pozemku. 

8. VLIVY NA KRAJINU 

V dotčené oblasti krajinného rázu Příbramsko je dle Vorla o kol. (2009) třeba dbát o 

minimalizaci zásahů a zachování významu znaků krajinného rázu, které jsou zásadní nebo 

spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci státu či regionu jedinečné nebo 

význačné. Jedná se o následující (pro zájmové území relevantní) zásady ochrany krajinného 

rázu: 

 Ochrana vegetačních prvků liniové zeleně podél vodních toků a vodních ploch jakožto 

důležitých prvků prostorové struktury a znaků přírodních hodnot. 

Komentář: vegetační prvky nebudou záměrem dotčeny. 

 Dbát při výstavbě na zachování významu kulturních dominant v krajinné scéně (kostely, 

kaple, zámky).  

 Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby měst a obcí. 

Komentář: Výstavba betonárny nebude mít negativní vliv na siluetu kulturních dominant 

(např. Svatá hora) a historickou zástavbu města. 
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Zákonem definované předměty ochrany krajinného rázu (odstavec 1, § 12 zákona č. 

114/1992 Sb. v platném znění) – významné krajinné prvky, zvláště chráněná území či kulturní 

dominanty krajiny se v zájmovém prostoru nenacházejí a nebudou dotčeny. Nejblíže leží niva 

Příbramského potoka, v jejíž blízkosti se již v současné době nachází plošně a hmotně 

rozsáhlé stavby.  

Charakter plošného uspořádání a struktury krajiny v prostoru vymezeném ulicí Evropskou 

(jakožto limitou obytné funkce území) na jihu, železniční tratí Příbram – Zdice na západě, 

tokem Příbramského potoka a vrchem Květná na východě a konečně tokem Litavky na severu 

se výstavbou betonárny významně nezmění. Samozřejmě s tím, jak je areál průmyslové zóny 

zaplňován novým objekty, je nadále posilován průmyslový charakter území a potlačován nyní 

již jen okrajově patrný charakter zemědělské krajiny. 

Navržená výška tří sil betonárny je 20 m. V plochém území se takto vysoká stavba již 

uplatní, např. při pohledu ze směru od Trhových Dušníků, v dálkových pohledech však 

nebude působit v porovnání s hlavními dominantami území rušivě – viz fotodokumentace 

(příloha 6 oznámení), kde je zařazen pohled na zájmové území od jihovýchodu od zelené 

turistické trasy vedoucí pod bývalou hvězdárnou (Šibeniční vrch) a od východu od silnice 

II/118 – Jinecká pod vrchem Květná. 

9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

Realizací záměru nebudou přímo dotčeny žádné objekty sloužící k trvalému bydlení.  

Zájmové území je místem s potenciálními archeologickými nálezy. 

Dotčená lokalita leží mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení §14 odst. 2 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná 

stavba však je na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 

20/1987 Sb., a proto musí být příslušné organizaci umožněno provedení archeologického 

výzkumu.  

V případě realizace záměru budou vlivy na hmotný majetek nulové.  

 Vliv na kulturní památky je v případě realizace záměru nulový. 
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II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A 

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Vlivy na obyvatelstvo: se záměrem nejsou spojeny významné negativní vlivy na veřejné 

zdraví. Tento výrok je platný za podmínky, že zásobování betonárny bude probíhat 

po komunikacích mimo část Příbrami Březové Hory.  

 Změny v akustické zátěži podél předpokládaných přepravních zásobování betonárny 

a expedice betonu jsou akusticky nevýznamné. Změny v ekvivalentní hladině 

akustického tlaku (vycházející z průměrných intenzit dopravy) se v okolí silničních 

komunikací pohybující se v intervalu od 0,0 do 0,2 dB, přičemž velikost této změny je 

považována z hlediska vlivů na lidské zdraví za  nevyhodnotitelnou. Výjimkou je 

předpokládaný nárůst hlukové zátěže u ojedinělé nemovitosti v průmyslové zóně (o 

až o 2,5 dB), přičemž výsledná hodnota je bezpečně pod hodnotou limitní. 

 Obdobné konstatování o nevýznamnosti vlivů platí pro vlivy na akustickou situaci 

v případě dosažení maximální denní produkce betonu. Vyjádřeno v ekvivalentní 

hladině akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb (u zvolených 

výpočtových bodů) podél komunikací Evropská a dalších komunikací mimo 

průmyslovou zónu dosahuje (krátkodobě) nárůst pouze 0,2 dB. V rámci průmyslové 

zóny v ulici Obecnické může dojít k nárůstu v rámci jednotlivých dní o 1,1 dB. 

Celková zátěž v ulici Obecnické bude však nadále nižší než tzv. stará hluková zátěž 

v roce 2000. 

 Při dodržení plánované roční kapacity záměru nedojde k významnému zhoršení 

akustické situace tak, aby se změny projevily na lidském zdraví.  

 Změny v kvalitě ovzduší, spojené s provozem záměr, jsou nevýznamné. 

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost: pozitivní 

    zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká  

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:    trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný* 

 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: 

*Platí pro hodnocení vlivu hluku. Z hlediska kvality ovzduší jsou zjištěné vlivy zanedbatelné. 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

- viz vyhodnocení vlivů na akustickou situaci a ovzduší 

 

Vlivy na ovzduší 

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 
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Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká  

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:    trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: 

Z hlediska kvality ovzduší jsou zjištěné vlivy zanedbatelné.  

 

Vlivy na akustickou situaci 

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká  

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:    trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný* 

 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: 

*Vliv vyvolané dopravy je zanedbatelný (resp. nevyhodnotitelný) – jedná se o nárůst ekv. hladin 

akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech staveb podél dotčených komunikací mimo 

průmyslovou zónu do 0,2 dB). V rámci průmyslové zóny jsou predikovány větší změny, přičemž 

budou splněny limitní hodnoty. 

 

Vlivy – vibrace 

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká 

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:    trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: - 
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Vlivy na vody: se záměrem nejsou spojeny významné negativní vlivy na povrchové vody. 

Vlivem záměru nedojde ke změně kvality povrchových vod.  

 Vlivem jímání podzemních vod pro zásobování betonárny nedojde k negativnímu  

ovlivnění režimu podzemních vod. Čerpací zkouška prokázala využitelnost 

vybudovaných vrtů a jejich akceptovatelný vliv na okolní vodní zdroje. 

 Srážkové vody ze střech objektů budou zasakovány a odpařovány.  

 Záměr neovlivní povrchové vody v Příbramském potoce.   

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   až negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká 

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:    trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný* 

 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka:  

*Podmínkou je splnění podmínek max. odběrů a instalace odlučovačů ropných látek. 

 

Vlivy na půdy 

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká  

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:    trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: - 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy: vlivy na faunu a flóru jsou omezeny na dotčený 

pozemek. Záměrem bude dotčeno člověkem již v minulosti silně pozměněné území. 

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká 

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:    trvalý Výsledná významnost vlivu: 
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   dlouhodobý 

   krátkodobý 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: 

-  

 

Vlivy na krajinu: záměr není spojen s negativními vlivy na krajinný ráz. Vizuální dosah stavby 

je řádově stovky metrů.  

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu  

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká  

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:    trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Poznámka: - 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

 Opatření nejsou navrhována. Doporučeno je nerušící barevné řešení sil na cement. 

 

Vlivy na přírodní zdroje: záměr není spojen se zábory lesní nebo zemědělské půdy. Záměr 

bude využívat k vytápění plyn a to i pro ohřev vody a kameniva pro výrobu. Záměr 

bude místem spotřeby vody – více viz vlivy na vody. S produkcí betonu, jakožto 

stavební hmoty, je spojena spotřeba neobnovitelných zdrojů – písku, kameniva, 

cementu. Míra spotřeby těchto zdrojů je přímo dána produkcí betonu, nepřímo je 

vyvolána mírou stavební činnosti v širším okolí. 

 

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH 

STÁTNÍ HRANICE 

S ohledem na geografickou polohu zájmového v rámci ČR a rozsah předpokládaných 

vlivů, jsou významné přeshraniční vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví vyloučeny. 

 

III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI 

MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

V areálu betonárny  bude provozována čerpací stanice pro neveřejný výdej nafty. 

V oznámení byl uveden objem nádrže o objemu 5 m3, aktuálně je zvažováno využití nádrže o 

objemu 8 m3. Uvedená změna nemá vliv na níže uvedené hodnocení. 
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Nafta je klasifikována jako nebezpečná chemická látka - karcinogenní látka 3. kategorie, 

zdraví škodlivá. 

Symbol: Xn 

R-věty: 40-65-66 

Hustota při 15 °C:  800 až 845 kg/m3 

Kapacita skladování: 4,2 t  v nádrži na naftu pro výdej (6,72 t v případě nádrže o objemu 8 

m3). 

Množství nebezpečných látek umístěné v zařízeních bude menší než 2 % množství 

nebezpečných látek uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II. 

Z toho vyplývá, že se na společnost nevztahují povinnosti navrhnout zařazení objektu 

nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B podle zákona.  

Únik látek do kanalizace není možný, neboť kanalizační vpusti se v objektu ani v areálu 

nenacházejí. 

Riziko znečištění podzemních vod je spojeno (obdobně jako u všech areálů v průmyslové 

zóně) s nakládáním s ropnými látkami (paliva strojních mechanismů a z přijíždějících 

motorových vozidel, mazadla, oleje).  

Zasakovány budou pouze neznečištěné srážkové vody ze střech objektů.  

Srážkové vody ze zpevněných ploch v areálu budou jímány v retenční nádrži, kam budou 

svedeny přes odlučovač lehkých kapalin. 

Obecný postup při úniku látek závadných vodám spočívá v jejich zachycení (do doby 

utěsnění místa úniku, zachycení např. hydrofobními rohožemi), zacelení místa úniku (je-li to 

možné, např. v případě úniku oleje k hydraulické hadice), ohraničení úniku (pro zabránění 

šíření jsou položeny např. rohože nebo místo ohraničeno sypkým sorbentem, likvidace uniklé 

látky (zasypání sypkým sorbentem nebo položení hydrofobní rohože na únik kapaliny a její 

nasátí), likvidace použitých sorbentů (jako nebezpečného odpadu). 

Z hlediska nakládání s látkami nebezpečnými vodám se jedná o běžný a málo rizikový 

provoz. Havarijní postupy v případě havarijních situací (požár, únik nebezpečných látek) se 

budou řídit havarijními dokumenty schválenými orgány státní správy. 
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IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A 

SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JSOU 

VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ  

Uvedený výčet opatření odpovídá identifikovaným potenciálně negativním vlivům na 

životní prostředí. Výčet nelze chápat jako přehled požadavků právních předpisů. Výčet pouze 

indikuje nezbytné kroky vedoucí k tomu, že záměr lze označit za přijatelný z hlediska vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví.  

Navržena jsou následující opatření – řazeno z  hlediska složek životního prostředí a fáze 

realizace projektu: 

OPATŘENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ LIDSKÉHO ZDRAVÍ - KVALITA OVZDUŠÍ 

Posuzovaná betonárna bude pravděpodobně zařazena jako stacionární zdroj znečišťování 

uvedený v příloze č. 2 k zákonu, kód 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných 

nerostných surovin, zpracování kamene, paliv, nebo jiných nerostných surovin (především 

těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého 

kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky 

stavebních hmot, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den.  

Kompenzační opatření podle §11 odst. 5 nejsou pro posuzovaný stacionární zdroj 

vyžadována (není označen sloupec B). 

Pro fázi přípravy 

 Po celou dobu výstavby omezovat prašnost, doporučena jsou tato opatření ke 

snižování prašnosti: 

 u výjezdu ze staveniště umístit plochu pro mechanické dočištění vozidel 

vyjíždějících ze stavby, 

 zajistit techniku pro čištění komunikací (kropicí vůz a vozidlo s kartáči)  

a v případě potřeby odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět 

vnitrostaveništní komunikace, 

 za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho, vítr) provádět skrápění deponií, 

 zabezpečit převážený sypký materiál a stavební suť proti úsypům. 

Pro fázi provozu 

Ke snižování prašnosti z provozu posuzovaného záměru budou používána následující 

opatření (podrobný popis bude uveden v provozním řádu stacionárního zdroje, který bude 

v rámci žádosti o povolení provozu posuzované betonárny předložen na Krajský úřad 

Středočeského kraje ke schválení): 

 odprášení cementových sil přes vysoce účinný látkový filtr (maximální výstupní 

koncentrace TZL do 10 mg/Nm3) 

 uzavřené dopravníkové cesty, 

 skrápění zpevněných ploch, 

 skrápění skládek kameniva, 

 skrápění vozů s kamenivem na příjezdu. 
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OPATŘENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ LIDSKÉHO ZDRAVÍ - VLIVY NA AKUSTICKOU 

SITUACI 

Pro fázi provozu 

 Ověření výstupů modelových výpočtů po uvedení záměru do provozu (ve zkušebním 

období) měřením hluku u vybrané obytné zástavby (místa měření stanoví orgán 

ochrany veřejného zdraví). 

 Vyloučení zásobování betonárny po ulici Rožmitálská a Husova. 

OPATŘENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ VOD 

Pro fázi přípravy: 

 Zpracovat projektovou dokumentaci stavby studní v místě vrtů B-1 a B-3. 

 Požádat místně příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí ve věci 

umístění stavby studní (územní řízení). 

 Požádat místně příslušný vodoprávní úřad o stavební povolení vodních děl 

a povolení odběru podzemní vody (stavební a vodoprávní řízení) podle §8 zákona 

č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách).  

Pro fázi provozu: 

 Odběr ze studní nepřekročí následující maximální hodnoty: 

Vrt B-1 

počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 

průměrně:  0,17 l.s-1  maximálně: 3,0 l/s 

maximálně:  100,0 m3/den   700,0 m3/měsíc  5 500 m3/rok. 

 

Vrt B-3 

počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12  

průměrně:  0,10 l.s-1  maximálně: 2,0 l/s 

maximálně:  50,0 m3/den   500,0 m3/měsíc  3 000 m3/rok. 

 

Celkový odběr B1+B3 

počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 

průměrně: 0,17 l.s-1  maximálně: 3,0 l/s 

maximálně:  100,0 m3/den   700,0 m3/měsíc  5 500 m3/rok. 

 Pravidelně bude 1x ročně kontrolována přítomnost chlorovaných uhlovodíků 

v čerpané podzemní vodě. Výsledek hodnocení bude předkládán vodoprávnímu 

úřadu. 

 Srážkové vody potenciálně neznečištěné ropnými látkami (tzn. ze střech objektů) 

budou likvidovány kombinací zasakování a odparu. Předběžně stanovená min. plocha 

zasakovacího zařízení je 40 m2, plocha odpařovací nádrže je 40 m2. 

 Vody ze zpevněných ploch budou do retenční nádrže svedeny přes odlučovače 

lehkých kapalin. Jejich kapacita bude stanovena v rámci projektu odvodnění (pro 

stavební povolení vodního díla – vodoprávní řízení).  

 Odlučovač ropných látek bude zabezpečen proti vyplavení látek intenzivním deštěm.  
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 Na odlučovači bude pravidelně (každých 6 měsíců) prováděna údržba v souladu s 

ustanoveními normy ČSN EN 858-2. Rozsah této údržby mj. zahrnuje kontrolu 

řádného fungování automatického uzavíracího systému (plováku) a koalescenční 

jednotky v odlučovači, měření tloušťky a objemu vrstvy ropných látek odloučených v 

horní části odlučovače, měření výšky vrstvy kalů v lapači kalů (v prostoru pro 

sedimentovaný kal), podle potřeby vyprázdnění a vyčištění odlučovače. 

 Nádrž na naftu bude umístěna na nepropustné ploše, odvodněné přes odlučovač 

lehkých kapalin. Nádrž bude zastřešena. 

Podrobně podmínky provozu může stanovit vodoprávní úřad v navazujících správních 

řízeních. 

OPATŘENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

Pro fázi přípravy záměru: 

 V rámci výstavby budou provedeny sadové úpravy na ploše tvořící 30% z celkové 

výměry pozemku. 

 Opatření ve vztahu k ochraně krajiny nejsou navrhována. Doporučeno je nerušící 

barevné řešení sil na cement. 

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY 

Nakládání s nebezpečnými odpady se bude řídit platnou právní úpravou. 

  

V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A 

VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI VLIVŮ 

K vyhodnocení významnosti vlivů byla využita následující škála: 

Velikost vlivu - velikost vlivu je hodnocena na základě porovnání s příslušnými limitními 

hodnotami danými právními požadavky. Zvoleno bylo jednoduché třístupňové hodnocení: 

1. pozitivní – zlepšuje současný stav 

2. neutrální 

3. negativní - signalizuje překročení limitních hodnot, potenciální nesoulad právními 

požadavky 

Pravděpodobnost - očekávatelnosti výskytu jevu. Událost, která nemůže nastat, má 

pravděpodobnost 0 (0%), a naopak jistá událost má pravděpodobnost 1 (100%). Pro účely 

klasifikace vlivů použita stupnice (krajní poloha 0% je vyloučena) 

1. velmi malá (výskyt vlivu není očekáván, např. havarijní stav) 

2. malá 
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3. vysoká 

Trvání  - doba, po kterou je předpokládán výskyt vlivu v závislosti na trvání podnětu, např. 

činnosti, stavby nebo technologie, která je příčinou vzniku vlivu. Pozn.: Není rozlišováno, 

zda-li je vliv bezprostřední nebo nastává s určitým časovým odstupem od podnětu. Škála: 

4. vliv trvalý 

5. vliv dlouhodobý  

6. vliv krátkodobý 

Frekvence – z hlediska četnosti a opakovatelnosti výskytu vlivu zde rozlišujeme: 

1. vliv s ojedinělým výskytem (např. havarijní událost) 

2. vliv s občasným výskytem (např. zvýšený odtok povrchových vod při intenzivní 

srážce) 

3. vliv s běžným výskytem četný (např. vlivy na akustickou situaci v souvislosti s 

dopravou) 

Vratnost – vliv může mít trvalé působení i po té, co přestal působit podnět daný vliv 

vyvolávající. Vliv, který je přímo spjatý s podnětem, jež ho vyvolává (např. akustické 

působení při demoličních pracích) je dočasný. 

Významnost - míra závažnosti účinku (vlivu). Škála: 

1. potenciálně pozitivní vliv významný 

2. potenciálně pozitivní vliv 

3. zanedbatelný až nulový vliv, 

4. potenciálně negativní vliv 

5. potenciálně negativní vliv významný 

Opatření - aktivita (čin) prováděná za účelem snížení až zamezení nepříznivého vlivu na 

životní prostředí 

Vyhodnocení významnosti je provedeno na základě expertního úsudku. Podkladem pro 

vyhodnocení velikosti dílčích vlivů byly použity různé postupy. V případě potenciálně 

významných vlivů na akustickou situaci a kvalitu ovzduší bylo použito matematické 

modelování pomocí speciálního software: 

PREDIKCE ZMĚN V KVALITĚ OVZDUŠÍ 

Příspěvky maximálních hodinových a denních imisních koncentrací škodlivin byly ve všech 

referenčních a výpočtových bodech vypočteny pro všechny kombinace tříd stability a 

rychlosti větru (pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, 

s příspěvky po úhlových krocích 1°). Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové a denní 

maximum, které je prezentováno v tabulkové a grafické podobě.  

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/referenční bod). 

Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím již respektují četnost výskytu tříd 

stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice) a také roční využití zdrojů. 



Dokumentace EIA Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – snížení kapacity 

112 

 

METODIKA VÝPOČTU AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE 
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 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 11.51profi11X. 

VLIVY NA VODY 

Pro zpracování hydrogeologického posouzení byly k dispozici geologické a 

hydrogeologické mapy v měřítku 1 : 50 000 a archivní údaje provedených hydrogeologických 

a inženýrsko-geologických průzkumů. Další údaje bylo možné odvodit z topografických map 

1 : 10 000. Nedostatkem v souboru informací je skutečnost, že zvodněné prostředí v okolí 

pozemku je puklinově propustné, nehomogenní. Projevy jímání vody z hlubokých vrtů na 

vodní režim se budou šířit po poruchových liniích nepravidelně. Jeho vliv bude moci být 

řádně vyhodnocen a popsán na základě výsledků projektovaného hydrogeologického 

průzkumu.  

S ohledem na rozsah podkladů, které se týkají problematiky odběru podzemních vod a 

šíření znečištění v rámci zájmového území, odkazuji na přílohy č. 4A až 4D, kde jsou použité 

metody popsány. 

VLIVY NA ŠÍŘENÍ KONTAMINACE PODZEMNÍCH VOD CHLOROVANÝMI 

UHLOVODÍKY 

Predikce vlivů čerpání podzemních vod na šíření kontaminace podzemních vod 

chlorovanými uhlovodíky byla založena na závěrech hydrogeologického posouzení (Pourová 

a kol., 2011 – viz příloha č. 3) a rešerše archivní dokumentace průzkumných (popř. sanačních) 

prací, prováděných v minulých letech v jednotlivých průmyslových areálech v této oblasti. 

Použita byla také archivní dokumentace hlubokých hydrogeologických vrtů v areálu Masny 

Příbram. Kontrolně byl proveden odběr vzorku podzemní vody ve stávající hluboké studni 

v areálu tiskárny PBtisk Příbram. Predikce byla doplněna informacemi na základě výsledků 

analýzy rizik (Novák 2012) (viz příloha č. 4B). Další informace pak poskytla čerpací zkouška – 

viz příloha č. 4D.  

SPECIFIKACE VLIVŮ NA FAUNU A FLÓRU 

Popis výskytu fauny a flóry na dotčeném pozemku vychází z výsledků průzkumů v blízkém 

okolí (Honců 2007, Bubák a kol. 2009). Na základě závěrů citovaných průzkumů a vlastní 

obhlídky lokality v roce 2015 a v roce 2017 je předpokládáno, že se v dotčeném území žádné 

zvláště chráněné druhy a jiné význačné druhy stabilně nevyskytují. 
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VI. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH 

NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ 

SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  

Nejsou známy technické nedostatky, které by byly spojeny s přípravou a realizací záměru. 

Z hlediska technického se jedná o prověřené postupy a řešení. Výčet nedostatků ve 

znalostech je členěn podle vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.  

NEDOSTATKY SPOJENÉ S ODHADEM DOBY ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU 

Pro hlukovou a rozptylovou studii byl stanoven výpočtový rok 2021. Skutečný termín 

zahájení provozu betonárny může být odlišný. Oznamovatel předpokládá další problémy 

spojené s činností konkurence (viz vyjádření advokátní kanceláře Levora v zjišťovacím řízení). 

Případná odvolání a další obstrukce v projektové  přípravě mohou termín realizace oddálit. 

Posun termínu zahájení provozu (resp. výpočtového roku) by neměl zásadní vliv na závěry 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SPOJENÉ S HODNOCENÍM VLIVŮ NA VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ 

Nejistoty hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví jsou popsány na str. 40 přílohy č. 6. 

Tyto nejistoty jsou úzce spojeny s nejistotami hodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší a 

hlukovou situaci. Další nejistoty, popř. nedostatky ve znalostech ohledně působení 

jednotlivých zdravotních faktorů jsou popsány v textu Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. 

NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SPOJENÉ S HODNOCENÍM NA KVALITU OVZDUŠÍ 

Nejistoty výpočtového modelu jsou popsány v kapitole Nejistoty na str. 53 rozptylové 

studie.  

Pro hodnocení vlivů na zdraví obyvatel je výchozím podkladem informace o stávajícím 

znečištění ovzduší.  

Základním zdrojem dat pro tvorbu map znečištění ovzduší jsou koncentrace znečišťujících 

látek naměřené na jednotlivých měřicích stanicích. Tato primární data jsou doplněna 

informacemi z modelů transportu a rozptylu znečišťujících látek. V ČR je využíván zejména 

Eulerovský chemický disperzní model CAMx, doplňkově též Gaussovský model SYMOS a 

evropský Eulerovský model EMEP. Podrobněji je postup tvorby map znečištění ovzduší 

Českým hydrometeorologickým úřadem popsán na internetových stránkách: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/14groc/gr14cz/XII_mapovani_CZ.ht

ml.  

NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SPOJENÉ S HODNOCENÍM VLIVŮ NA HLUKOVOU 

SITUACI 

Vlivy na akustickou situaci byly hodnoceny pomocí modelového výpočtu. Standardní 

nejistoty výsledků výpočtu jsou ± 2,0 dB. 

Do výpočtu vstupuje více proměnných, z nichž pro výpočet hluku z dopravy je zásadní 

intenzita dopravy. Model pracuje s celoročními průměrnými denními intenzitami dopravy, 

přičemž existují odchylky od tohoto průměru v rámci variability dopravního proudu. Intenzity 

dopravy byly stanoveny s využitím Technických podmínek TP 189 „Stanovení intenzit na 

pozemních komunikacích“ (II.vydání). 
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Podstatným faktorem, ovlivňujícím výsledek výpočtu je hodnota koeficientu F3 (v 

programu Hluk plus), což je faktor specifikující různé druhy krytu povrchu vozovek. Do 

výpočtu v programu Hluk+ byl zadán povrch kategorie Aa podle TP 219 Dopravně inženýrská 

data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí. Sem patří tyto kryty: 
- Kryt z asfaltového betonu ACO 8 (dříve ABJ), ACO 11 (dříve ABS) 

- Kryt z asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy BBTM 5 (dříve AKTVJ), 8 (dříve 

AKTJ), 11 (dříve AKTS) 

- Kryt z asfaltového koberce mastixového SMA 4, 5 (dříve AKMVJ), 8 (dříve AKMJ), 

11 (dříve AKMS) 

- Litý asfalt MA 8 (dříve LAJ) 

- Kryt z asfaltového koberce drenážního PA 8, PA 11, PA 16 

Některé z těchto typů patří mezi nízko-hlučné, což nemusí odpovídat reálnému 

budoucímu stavu povrchů komunikací, který je závislý na více faktorech. 

Ohledně dalších podmínek vstupujících do výpočtu odkazuji na dokument „Výpočet hluku 

z automobilové dopravy - Manuál 2011“, dostupný na internetových stránkách programu 

Hluk plus: www.hlukplus.cz/manual/Metodika2011.pdf. 

NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SPOJENÉ S HODNOCENÍM VLIVŮ NA VODY 

V předchozích fázích procesu EIA panovala nejistota ohledně vydatnosti nově navržených 

studní a jejich vlivu na podzemní vody. Tyto nejistoty byly zásadním způsobem sníženy na 

přijatelnou úroveň provedení hydrogeologických průzkumných vrtů B-1 a B-2  a čerpacích 

zkoušek na těchto vrtech. Zároveň byl vyhodnocen vliv čerpání vody na šíření znečištění 

podzemních vod v území těkavými organickými látkami.  

NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SPOJENÉ S HODNOCENÍ VLIVŮ NA FAUNU A 

FLÓRU 

Případný další biologický průzkum by mohl přinést další faunisticko-ekologická zjištění 

týkající se lokality. Předpokládáno je, že by jeho závěry nebyly v rozporu s předloženým 

popisem lokality a nezměnilo by se hodnocení vlivu záměru na faunu a flóru. 

 

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD 

BYLY PŘEDLOŽENY) 

Záměr je předkládán v jedné projektové variantě, další varianty nejsou zvažovány.  
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ČÁST F – ZÁVĚR 

Předkládaná dokumentace popisuje záměr výstavby betonárny firmy BERGER BETON spol. 

s r.o. s roční výrobní kapacitou 20 000 m3 v průmyslové zóně Balonka v Příbrami a hodnotí 

jeho vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Způsob výroby betonu se nebude odlišovat od běžných v současné době užívaných 

postupů.  

Stěžejními aspekty záměru, vyplývající z popisu technického a technologického řešení, 

jsou: 

- umístění v průmyslové zóně ve shodě s územním plánem města, 

- doprava kameniva a písku po silnici I. třídy – ul. Evropská, , 

- zásobování betonárny z dostatečně vydatných zdrojů podzemní vody, bez 

negativního vlivu na šíření znečištění podzemních vod v území, 

- situování na pozemku bez zvýšené ochranářské nebo biologické hodnoty, 

- nevýznamný vliv na kvalitu ovzduší, 

- splnění hlukových hygienických limitů.    

Důležitá opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel jsou součástí záměru. 

Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí 

v dotčeném území jako přijatelný. Záměr nezpůsobí nepřijatelné snížení kvality životního 

prostředí v řešeném území. Na základě provedeného hodnocení je možné konstatovat, že 

záměr může být realizován v projektovaném rozsahu a parametrech. 

 

ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Záměr výstavby betonárny firmy BERGER BETON spol. s r.o. s roční výrobní kapacitou 

20 000 m3 v průmyslové zóně Balonka v Příbrami byl v souladu s požadavky zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí posouzen z hlediska vlivů jeho realizace na životní 

prostředí a lidské zdraví. V rámci dokumentace EIA je doloženo, že výstavba a provoz 

„Betonárny BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – snížení kapacity“ nebude mít 

významný negativní vliv na zdraví obyvatele a životní prostředí. K vyslovení tohoto závěru je 

možné dojít na základě porovnání zjištěných účinků záměru s požadavky (limity) jednotlivých 

právních předpisů (zákonů, vyhlášek ad.). 

STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU 

Záměrem je výstavba a provoz „Betonárny BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram – 

snížení kapacity“. Jak již z názvu vyplývá, dotčená plocha je umístěna ve městě Příbram – zde 

je dotčený pozemek situován v průmyslové zóně Balonka (nedaleko čistírny odpadních vod). 

Dokončení výstavby a uvedení betonárny do provozu je plánováno na rok 2020. Dosažení 

stabilního provozu je předpokládáno v roce 2021.  

Plánována je produkce betonu v maximální výši 20 000 m3/rok, tedy o 10 000 m3 (30%) 

betonu méně, než bylo navrhováno v roce 2011. Tomu odpovídá denní průměrná produkce 

80 m3/den. Při provozu betonárny je zřejmé, že výše denní produkce kolísá v závislosti na 

odbytu. Ve vazbě na hodinový maximální výkon míchačky betonu je denní maximální 
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produkce 560 m3/den. V dokumentaci EIA jsou vlivy dopravy vyhodnoceny jak pro 

průměrnou, tak pro maximální denní produkci. 

 

Betonárna sestává z několika stavebních objektů. Hlavním objektem je vlastní betonárna 

s obchodním názvem Stetter HN2,25, který zahrnuje mj. samočinnou míchačku, velín, 

zásobník kameniva a sila. Objem míchačky pro čerstvý beton je 2,25 m3. 

Dalšími stavebními objekty budou především: 

- Betonové zásobníky písku a kameniva – celkem 6 komor se zásobou 160 m3 

- Recyklační zařízení – mycí plocha 

- Studny – jedná se o dva hluboké vrty pro čerpání vody 

- Nádrž na čerpanou vodu a pro vodu dešťovou 

- Čerpací stanice na naftu (o objemu 5 – 8 m3). 

Administrativní zázemí bude tvořeno smontovanými typovými kontejnery. 

V areálu bude umístěna čerpací stanice na naftu, určená pouze pro vozidla provozovatele 

areálu. 

Předpokládá se celoroční provoz výhradně v denní době.  

Výstavba betonárny v průmyslové zóně Balonka je podle potvrzení stavebního úřadu 

v souladu s územním plánem města (viz příloha 5A dokumentace EIA). 

VSTUPY 

Jak již bylo řečeno, výstavba se odehraje v areálu průmyslové zóny. Výstavbou nedojde 

k záboru nových zemědělských nebo lesních pozemků. 

Plocha dotčeného pozemku  je 8 707  m2, z toho na ploše 2 582 m2 bude zeleň. 

Pro vytápění administrativního objektu a pro ohřev vody do betonu a ohřev kameniva 

v chladnějším období roku budou využívány plynové kotle. 

Spotřeba vody pro hygienické účely je vyčíslena na 166 m3 za rok. Spotřeba vody pro 

betonárnu bude až 3 l/sec. Odběr je navržen ze dvou vrtaných studní na pozemku betonárny 

o hloubce 28 m a 70 m. 

 Při provozu betonárny dojde teoreticky ke změně v dopravě na okolních komunikacích 

ve smyslu navýšení dopravy. Slovo teoreticky je použito z důvodu, že reálně lze spíše 

předpokládat snížení počtu nákladních automobilů souvisejících s provozem jiných betonáren 

(existujících nebo připravovaných) na území města a to vlivem nabídky nové betonárny. I 

v případě, že by veškerá doprava související s provozem betonárny znamenala reálný nárůst 

dopravy, pak se jedná o zvýšení v průměrných 24-hodinových intenzit dopravy, které lze 

označit na velmi malé ve vztahu ke stávající dopravě v území. 

Jedná se celkem o 32 nákladních automobilů (příjezd i odjezd) za den při průměrné denní 

produkci. Denní maximum by krátkodobě představovalo až 214 nákladních automobilů, tj. 

107 příjezdů.  

VÝSTUPY 

Hlavní výstupy – myšleno z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví budou: 

- akustická zátěž způsobená provozem zdrojů hluku v areálu betonárny a dopravou 

na přilehlých silnicích. Změny v hlukovém zatížení v okolí betonárny i v okolí 
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přepravních tras – silnic – budou nevýznamné. Pro dopravu kameniva bude využita 

příjezdová trasa po ulici Evropská.  

Vypočtené změny v hlukové zátěži jsou jen minimální. 

Hluk z provozu betonárny splňuje limit 50 dB (hodnoceno vůči nejbližšímu domu u 

trhových Dušníků). 

- emise znečišťujících látek do ovzduší – tyto emise vyčísluje rozptylová studie. 

Příspěvky záměru k současné míře znečištění jsou vesměs velmi nízké až 

zanedbatelné. 

- Odpady – vyčet předpokládaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě a při 

provozu betonárny je uveden v kapitole B.III.3. 

VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI MOŽNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Níže je uveden přehled hlavních vlivů a jejich rozsah s ohledem na obyvatele v okolí 

záměru a jednotlivé složky životního prostředí. 

Vlivy na obyvatelstvo: ze závěrů hlukové a rozptylové studie vyplývá, že se záměrem 

nejsou spojeny významné negativní vlivy na zdraví obyvatel. Podmínkou pro realizaci 

betonárny bude určení přepravní trasy pro zásobování betonárny kamenivem a to mimo 

Březové Hory. Vlivem výstavby betonárny v průmyslové zóně nedojde k významnému zvýšení 

hlukové zátěže. Míra navýšení akustické zátěže je velmi nízká s ohledem na vzdálenost 

nejbližších domů. Navýšení hlukového zatížení podél dotčených silnic mimo výrobní plochy a 

území komerčně industriální zóny je z hlediska posuzování zdravotních rizik považována za 

přijatelnou. V rámci průmyslové zóny dojde k vyššímu nárůstu hlukové zátěže v ulici V Lukách 

a Obecnická. 

Vlivy na lidské zdraví spojené se změnami v čistotě ovzduší jsou vesměs zanedbatelné. 

Vlivy na vody: se záměrem nejsou spojeny významné negativní vlivy na povrchové vody. 

Likvidace čistých srážkových vod bude prováděna pomocí odparu a vsakování. Srážkové vody 

ze zpevněných ploch budou vyčištěny v lapolu a jímány  v retenční nádrži. Využity budou pro 

výrobu betonu. 

Možné negativní vlivy by mohly být vyvolány neomezeným čerpáním podzemních vod. V 

rámci hydrogeologického průzkumu bylo při čerpacích zkouškách provedeno pozorování 

změn hladin podzemní vody na vrtu HV-1 a studni v areálu PBtisk v okolí. Vydatnost vrtů pro 

následné využití pro zásobení betonárny je dostatečná. Navržen byl maximální možný odběr 

podzemní vody.  

Záměr neovlivní šíření znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky. Hlavním 

důvodem je geologické rozhraní (porucha), kde jsou geologické vrstvy vůči sobě posunuty. 

Tato zóna leží mezi znečištěním podzemních vod a pozemkem betonárny. Ta brání šíření 

znečištění ve směru k betonárně. 

Vlivy na přírodní zdroje: záměr není spojen se zábory lesní nebo zemědělské půdy. 

Záměr bude využívat k vytápění a pro ohřev vody a kameniva pro výrobu plyn. Záměr bude 

místem spotřeby vody – více viz kapitola D - Vlivy na vody. S produkcí betonu, jakožto 

stavební hmoty, je spojena spotřeba neobnovitelných zdrojů – písku, kameniva, cementu. 

Míra spotřeby těchto zdrojů je přímo dána produkcí betonu, nepřímo je vyvolána mírou 

stavební činnosti v širším okolí. 

Vlivy na živočichy a rostliny: s ohledem na charakter pozemku a jeho umístění nejsou 

předpokládány negativní vlivy na rostliny a živočichy.  
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Vlivy na krajinný ráz: záměr není spojen s negativními vlivy na krajinný ráz. Vizuální 

dosah stavby je řádově stovky metrů.  Výstavba bude realizována v ploše průmyslové zóny. 

V přílohách oznámení jsou zařazeny panoramata s vyznačením polohy stavby. 

Při předpovědi vlivů se nevyskytly takové neznalosti nebo nejistoty, které by vyžadovaly 

další zkoumání a které by zpochybňovaly vyslovené závěry.  

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou 

z hlediska jejich významnosti přijatelné. Záměr je možné za předpokladu přijetí 

navržených opatření ke snížení negativních vlivů realizovat.  
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ČÁST H – PŘÍLOHY 

Seznam samostatných příloh oznámení:  

1 Akustická studie  

2 Rozptylová studie 

3  Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví 

4 A Hydrogeologické posouzení zásobování vodou, projekt průzkumného vrtu, Zhodnocení 

možnosti likvidace srážkových vod.  

4 B Hydrogeologické posouzení vlivu provozu navržených vrtaných studní na starou 

ekologickou zátěž 

4 C  Doplňující vyjádření hydrogeologa k riziku ovlivnění jakosti podzemní vody čerpáním z 

projektované vrtané studny pro provoz betonárny 

4D Příbram p.č. 3102/133 - Čerpací zkouška na vrtech B-1 a B-3 

Povinné přílohy: 

5A Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace  

5B Stanovisko orgánu ochrany přírody o vlivu záměru na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti 

6  Fotodokumentace 

7 Situace stavby – upravena poloha zásobníků kameniva (posun o 1 m s ohledem na 

umístění vrtu B-1). 

 Pozn.: v dílčích studiích je použita původní situace bez posunu zásobníků kameniva o    

1 m a bez vyznačení vrtů. 

8 Výřez v územního plánu – koordinační výkres 

 

 

Datum zpracování dokumentace EIA: viz str. 2 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na 

zpracování oznámení: viz str. 2 

Podpis zpracovatele dokumentace EIA: viz str. 2 
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