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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
1. Obchodní firma:     METAL PRODUCT s.r.o.  
2. IČO :    475 36 829 
3. Sídlo :    Cyrila Boudy 1444,  272 01 Kladno , okr. Kladno 
4. Oprávnění zástupci oznamovatele: 

jméno, příjmení   Ing. Karel Pejša, jednatel 
sídlo     Cyrila Boudy 1444,  272 01 Kladno , okr. Kladno 
telefon:   +420 312 660 768 
GSM:    +420 602 224 284 
email:    metalproduct@metalproduct.cz 
web:    www.metalproduct.cz 

 
Oznamovatel je zároveň investorem záměru. 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B.I. Základní údaje  
 

I.1. Název záměru :  
Výroba speciálních slitin v průmyslové zóně Kladno - Dříň 

 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru  
Jedná se o výstavbu nového areálu slévárny speciálních slitin firmy METAL 

PRODUCT s.r.o., který bude umístěn ve východní části výrobní zóny, situované na 
severozápadním okraji katastrálního území Buštěhrad v okrese Kladno. Nový areál bude 
umístěn na stávající komerčně výrobní zónu Kladno-Dříň, kde byly v minulosti do roku 
1995 provozovány hutní a zpracovatelské provozy POLDI. V posledních letech dochází 
k revitalizaci této zóny a obnovování jak tradičních ocelářských resp. Kovozpracujících 
výrob, tak nových provozů.  

Nový areál slévárny speciálních ocelí bude sestávat z výrobní haly s navazujícími 
provozními, administrativními a sociálními přístavbami a ze samostatné  budovy skladu. 
Areál bude postupně realizován v období let 2006-2007. Areál slévárny bude umístěn na 
východním okraji stávající komerčně-výrobní zóny Kladno Dříň, kde je již v současné 
době m.j. provozován areál sochorové válcovny Třineckých železáren. Nový areál bude 
využívat stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu zóny. 

 Plocha pozemků nového areálu je zhruba 17 000 m2  (1,7 ha) a na této ploše bude 
umístěna výrobní hala s přístavbami, budova skladu, obslužné objekty, manipulační, 
parkovací a pojezdové plochy a příjezdová komunikace. Podél obvodu areálu jsou 
situovány zelené pásy s izolačními a dekoračními funkcemi, přičemž bude využita 
stávající zeleň. 

Cílem tohoto záměru je výstavba moderního výrobního závodu pro hutní výrobu, 
především pro odlévání speciálních slitin většinově na bázi niklu a kobaltu. Výroba 
speciálních slitin bude založena na progresivní technologii vakuového tavení, která 
hluboko odplyňuje a dezoxiduje taveninu. Proto vakuová metalurgie slouží pro výrobu a 
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užití materiálu pro nejnáročnější součásti z celé oblasti současného strojírenství. Vakuově 
tavené a odlévané materiály jsou využívány pro součásti plynových turbin, spalovacích 
leteckých motorů a kompresorů ze žáropevných a žárovzdorných slitin na bázi Ni, Co a 
Ti, u kterých je tavení a odlévání ve vakuu nezbytnou nutností. Stěžejní částí závodu je 
proto vakuová indukční odplyňovací a odlévací pec typu VIDP 1000 (výrobce ALD 
Vacuum Technologies GmbH Hanau, SRN), určená pro tavení, odplyňování a odlévání 
speciálních slitin a superslitin ve vakuu nebo v ochranné atmosféře inertních plynů. 

 Generelně se jedná o nový hutní výrobní závod, jehož záměrem a cílem je 
obnovení výroby speciálních slitin na Kladensku, která měla v tomto regionu tradici a 
byla utlumena s konverzí POLDI. Kapacita závodu je 3000 t výrobků (tj. ingotů 
speciálních slitin) ročně.  

Záměr je umístěn  v souladu s územním plánem města Buštěhrad v zóně určené 
pro průmyslovou výrobu a sklady. 
 

I.3. Umístění záměru: 
Kraj:   Středočeský 
Okres:   Kladno  (kód 3203) 
Obec:   Buštěhrad (532169) 
Katastrální území: Buštěhrad (kód 616397) 
Parc.č.:  1897/120, 1897/121, 1897/37, 1897/39, 1897/40 
 
Obrázek 1 : Situace záměru v katastrálním území 
 

 
 
* hranice katastrálních území jsou vyznačeny červenofialovou čarou, pozice záměru červeně 
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I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými 
záměry  

Jedná se o výstavbu nového areálu pro výrobu speciálních slitin , který je umístěn 
ve východní části komerční a výrobní zóny, situované na východním okraji průmyslové 
zóny Kladno-Dříň, která byla do roku 1995 součástí komplexu POLDI. Zájmové území 
leží již mimo katastrální území města Kladna na katastru města Buštěhrad, má však 
silnou technologickou návaznost na zmíněnou průmyslovou zónu Kladno – Dříň, která je 
situována v katastrálních územích Dubí u Kladna a Buštěhrad. Technologická návaznost 
představuje zejména napojení na inženýrské sítě ve správě Energetického centra Kladno-
Generating (ECKG). V zóně Kladno-Dříň jsou v současné době situovány objekty s 
průmyslovým využitím, které byly součástí komplexu POLDI II Dříň a v současné době 
jsou provozovány jinými subjekty. Nejvýznamnější jsou kovozpracující provozy, na 
východě a jihovýchodě vznikly i provozy odlišného charakteru. Jedná se zejména o 
závod firmy Martin Peroutka- papírenská a polygrafická výroba, který se zabývá 
zpracováním a potiskem papíru, výrobou a potiskem etiket, výrobou papíru do 
počítačových tiskáren a vinutou kartonáží. Jihovýchodně se nachází skladový areál firmy 
AGA-Linde, který slouží pro skladování a distribuci technických plynů. 

Navrhovaný nový areál slévárny bude umístěn v areálu bývalého komplexu 
POLDI II-Dříň na současně nevyužívaných pozemcích, kde byly v minulosti obslužné 
provozy. Tyto pozemky jsou již z části vybavené infrastrukturou (komunikace a napojení 
na inženýrské sítě). Nový areál slévárny proto nepředstavuje rozšíření průmyslové zóny 
ani zábor zemědělsky využívaných pozemků a svým charakterem i výrobním programem 
navazuje na stávající již zavedenou kovozpracující výrobu v zóně, která pro tyto účely 
sloužila od roku 1972 a po konverzi a útlumu výroby POLDI v roce 1995 se opět začíná 
revitalizovat. 

Areál slévárny bude sestávat z výrobní haly situované v jižní polovině pozemku, 
kde bude umístěna tavicí pec a navazující výrobní technologie. Na výrobní halu pak 
navazují obslužné a související přístavby – sociální část, pomocné provozy finální úpravy 
výrobků, chladicí věž, dále expediční a skladové prostory, sociální přístavba a  
administrativa a řízení závodu (kancelářská přístavba). V severní části pozemku se počítá 
s výstavbou skladové haly (expediční a konsignační sklad). Plocha pozemků areálu je 
zhruba 17 000m2 , z čehož zhruba polovina bude využita pro budovy, manipulační, 
parkovací a pojezdové plochy a obslužné komunikace. Na  obvodu areálu jsou navrženy 
zelené pásy, navazující a z části nahrazující stávající zeleň. 

Cílem tohoto záměru je výstavba moderního výrobního závodu, jehož nosným 
výrobním programem je výroba speciálních slitin s využitím pro výrobu součástí pro 
v automobilový a letecký průmysl. Jako vstupní materiály se využívají čisté kovy (tzv. 
panenský materiál), nebo se využívá vratný materiál (nálitky odlitků, třísky po obrábění 
odlitků, pásky po lisování výrobků nebojný recyklovaný kovový materiál z kovovýroby). 
Dalším materiálovým vstupem jsou materiály na bázi žáruvzdorných silikátů pro 
výdusku tavicích kelímků. Výrobní postup spočívá prakticky pouze v indukčním tavení 
vsázky v peci a v odlévání taveniny do kokil v prostředí vakua či inertních plynů (argon, 
dusík). Výsledným produktem jsou kovové ingoty, které jsou následně upraveny 
soustružením, broušením pro odstranění povrchových vad, finálně zařezány na obou 
koncích a označeny výrobní šarží.  
 Generelně lze výrobu označit za nerušivou s minimálními výstupy do prostředí. 
Hlučnost technologie je nízká a celý provoz bude umístěn v akusticky izolovaném 
prostředí výrobní haly. Vakuová indukční pec je uzavřený systém s integrovanou filtrační 
jednotkou, která zachytí pevné částice a emise tuhých i plynných látek do ovzduší jsou 
tak velmi nízké až zanedbatelné. Technologie vakuového odlévání neprodukuje 
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průmyslové odpadní vody ani nebezpečné odpady a do výrobního procesu nevstupují 
žádné nebezpečné chemické látky. 

Orientační bilance využití ploch dotčených pozemků p.č. 1897/121 v k.ú. 
Buštěhrad je uvedena v následujících tabulkách. První z tabulek ukazuje bilanci ploch 
zastavěných stavbami (výrobní haly, obslužné objekty). Ve druhé tabulce je znázorněna 
cílová bilance v členění zastavěné plochy, ostatní plochy (tj. komunikace, manipulační 
plochy, parkoviště, jiné zpevněné plochy) a plochy izolační a dekorační zeleně.  
 
Tabulka 1 : Bilance stavbami zastavěných ploch v m2 
Areál Plocha 

pozemků 
celkem 

Výrobní hala a 
související 
přístavby 

Skladová hala Celkem zastavěno 
stavbami 

Výměra (m2) 17 000 2915 1785 4700 
Tabulka 2: Orientační bilance využití ploch v m2 - cílový stav  
Areál zastavěné 

stavbami 
ostatní 

zpevněné 
volná plocha – 

zeleň 
Celkem 

Výměra 4700 (27,6%) 4000 (23,5%) 8300 (48,9%) 17 000 (100%) 
 

Posuzovaný areál slévárny je umístěn v průmyslové zóně a není v kontaktu 
s obytnou zástavbou. V okolí jsou pouze objekty výrobního charakteru a v blízkosti se 
nachází i strusková halda (tzv. „buštehradská halda“¨) klasifikovaná jako ekologická 
zátěž. Nejbližší obytnou zástavbu tvoří převážně rodinné domy a nízkopodlažní bytové 
domy na severozápadním okraji města Buštěhrad, vzdálené kolem 700 m. Situaci 
ilustruje obrázek: 

 

Obrázek 2: Situace záměru území s vyznačením významných okolních objektů 
 

 
1- polygrafický výroba Peroutka Martin, 2 sochorová válcovna TŽ a.s., 3 sklad technických plynů 
AGA 

Průmyslová zóna D říň 

„buštěhradská 
halda“ 

1. 

2 
3 
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 Jedná se o samostatný areál napojený na stávající dopravní infrastrukturu a 
inženýrské sítě v průmyslové zóně Dříň. Ze všech základních aspektů vstupů (nároky na 
půdu, vodu a energie) i z hlediska výstupů (vlivů na ovzduší, akustických vlivů a odpadů) 
je provedené hodnocení v tomto oznámení pojato jako souhrnné, kumulativní působení 
celé investice. Zohledněna byla i kumulace vlivů se stávajícím provozem podniků v zóně, 
zejména pokud se týká dopravní obslužnosti a s ní spojených vlivů. Stavba je v souladu 
se schváleným územním plánem města Buštěhrad. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr výroby s minimálními výstupy do 
prostředí a s poměrně malými nároky na zdroje, a rovněž stávající objekty v zóně mají 
průmyslový – výrobní či skladový charakter, nelze předpokládat významnou kumulaci 
synergických účinků vlivů. Polygrafická a papírenská výroba v sousedícím areálu firmy 
Peroutka je spojena s odlišným charakterem vlivů, stejně jako skladová činnost firmy 
AGA-Linde. Teoreticky srovnatelná hutní a kovozpracující výroba je provozována 
v sochorové válcovně TŽ, zde jsou však charakter i aspekty vlivů rovněž odlišné a 
v řádově jiných dimenzích (produkce sochorové válcovny se blíží k 300 000 t/rok, což je 
100x více jak předpokládaná produkce posuzovaného záměru). V blízkosti se nachází i 
významná ekologická zátěž území – tzv. „buštěhradská halda“ i významný regionální 
zdroj znečišťování ovzduší – kogenerační jednotka ECKG Kladno. Lze konstatovat, že 
z hlediska kvality i kvantity vlivů má posuzovaný záměr oproti stávajícím provozům 
řádově nižší dimenze a hodnotit kumulaci vlivů s velkými provozy je proto neúčelné. 
Uvažována je proto kumulace vlivů s nejbližšími objekty v zóně. 

 Jako komparativně nejvýznamnější lze označit emise oxidů dusíků z vytápění 
objektů, a dále hlukovou zátěž vlivem stacionárních zdrojů hluku a obslužné dopravy. 
Z kvalitativního i kvantitativního hlediska se však ve srovnání se stávajícími zdroji v 
území jedná o komparativně málo významné zdroje s nízkou produkcí, jak je popsáno 
v následujících kapitolách. 
 
 

I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně 
přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich 
výběr či odmítnutí. 
 

K výstavbě areálu v dané lokalitě vedly investora zejména tyto důvody: 
• požadavek  revitalizace a obnovení tradiční výroby ušlechtilých speciálních slitin, 

která byla v POLDI Kladno koncem devadesátých let v důsledku politicko-
ekonomických změn utlumena, reálné možnosti realizace odbytu na tuzemském i 
zahraničním trhu  

• situace areálu v zavedené komerčně - výrobní zóně, avšak  pro provoz 
komunikačně dostupného, s možností dobrého napojení na zdroje energií a na 
stávající místní i regionální dopravní infrastrukturu  

• pozice areálu v regionu se zavedenou strojírenskou a hutní výrobou  v dosahu 
metropolitního regionu hlavního města Prahy a středočeského kraje, který se 
vyznačuje poměrně vysokým ekonomickým potenciálem a nabízí dobré možnosti 
odbytu výrobků, zejména s ohledem na předpoklad nárůstu poptávky zejména 
v automobilovém a leteckém průmyslu   

• dostupnost kvalifikovaných pracovních sil v regionu s tradicí průmyslové 
kovozpracující a metalurgické  výroby, postiženého konverzí 
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• lokalizace areálu v souladu s  územně plánovací dokumentací v zóně určené k 
rozvoji průmyslové výroby a komerční aktivity mimo stávající obytnou zástavbu 
s předpokladem minimálního ovlivnění prostředí vlivem výstavby i provozu 

• využití stávajících volných  nevyužívaných pozemků dříve sloužících 
k průmyslové  výrobě v rámci POLDI v návaznosti na již fungující zónu se 
zavedenou výrobou  a  možnost napojení na stávající většinou kapacitně 
postačující distribuční rozvody energií, vody ap. 

• požadavek konsolidace stávajících kapacitních a dispozičních  možností pozemků 
v  zóně s maximálním možným stupněm využití jejich plochy při respektování 
regulativů a charakteru území 

 
Posuzované  území se nachází ve východní části průmyslové zóny Dříň na 

severozápadním okraji  katastrálního území obce Buštěhrad a je vymezeno: 
� na jihu – stávající zástavbou a příjezdovou komunikací průmyslové zóny, 

zejména areálem sochorové válcovny TŽ a.s. 
� na severu – trasou železniční vlečky a jejím náspem a dále zástavbou v zóně 

(areál Chladicí věže Praha) 
� na západě – stávajícími t.č. nevyužitými pozemky v průmyslové zóně s bývalými 

skladovými objekty s předpokladem využití pro výrobní a skladovou činnost 
� na východě – areál s polygrafickou a papírenskou výrobou firmy Peroutka 

 
Pozice areálu je zřejmá z mapové části,  příloh 1 a 2. 
 

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu slévárny speciálních 
slitin v dosud nevyužité části průmyslové zóny Dříň v návaznosti na stávající 
infrastrukturu zóny,  byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i 
projektantem akce sledována jediná územní varianta v podobě, jak je prezentována a 
hodnocena tímto oznámením. Posuzování jiných variant umístění není proto nutné ani 
účelné. 

S ohledem na charakter posuzované výstavby (závod se speciální výrobou 
niklkobaltových slitin za použití nejmodernější vakuové technologie), dosažený stupeň  
poznání v této oblasti u nás a vyspělých zemích Evropy, a  know-how v oblasti 
metalurgie speciálnících slitin, je navržena a řešena, a tudíž i posuzována jediná 
optimální technologická varianta i varianta logistického zabezpečení včetně systému 
dopravy, expedice a skladování materiálu i hotových výrobků. 
 
 

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Posuzovaný areál slévárny se nachází ve výrobní zóně situované na východním 

okraji průmyslové zóny Dříň v katastru obce Buštěhrad. (viz  mapovou část F oznámení). 
Pozemky navržené k využití se rozkládají na východním  okraji  průmyslové zóny, a byly 
v minulosti využívány k průmyslové výrobě v rámci komplexu POLDI II-Dříň.  Dotčené 
pozemky  1897/120 1897/121 jsou současně vedeny v katastru nemovitostí na LV 1273 
v katastrálním území Buštěhrad jako ostatní plocha (manipulační plocha) a v současnosti 
se zde nenachází žádné stavby. Dřívější přízemní budovy na parc.č. 1897/37, 1897/39 
(vedeny jako zastavěná plocha) a 1997/40  byly již odstraněny. Předpokládá se, že dojde 
k oddělení pozemku areálu. Celá tato zóna je dopravně obsluhována samostatnou 
příjezdovou komunikací napojenou na silnici III/00719 a jejím prostřednictvím na 
komunikaci I/61. Silnice I/61 je páteřní komunikací umožňující napojení města Kladna 
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jednak na rychlostní komunikaci I/7-R7 Praha-Slaný, jednak na tzv. aglomerační okruh 
II/101  s vazbou na významné radiální tahy I/6-R6 Praha - Karlovy Vary a  I/5-D5 Praha 
Plzeň. Popsané dopravní spojení bude využívat i posuzovaný záměr. 

Stěžejní objekty výrobní haly s administrativně-sociálním zázemím a haly 
s expediční a skladovou částí  budou situovány v centru areálu lichoběžníkového tvaru 
(viz mapová část příloha č.3 a 4) o celkové výměře cca 1,7 ha. Obě haly mají 
obdélníkový půdorys, přičemž samotná výrobní hala má rozměr zhruba 69x51 m (bez 
přístaveb) a skladová hala tvoří podlouhlý obdélník o rozměrech 110x18 m. Obslužné 
plochy pak zahrnují manipulační plochy před vstupní a expediční částí hal (situována 
v prostoru mezi oběma halami), parkoviště pro osobní vozy (12-14 stání) při severním 
okraji a přístupovou komunikaci, napojenou na příjezdovou komunikaci do zóny. Do 
areálu je tedy navržen jeden vjezd z jižní strany. Dopravní řešení zohledňuje potřeby 
materiálových toků a logistiky výroby a expedice. Zásobování vstupním materiálem, 
který tvoří převážně kovový materiál či kovové odpady do vsázky , je navržen vjezdem a 
výjezdem v severozápadním rohu haly. Ten bude sloužit, vzhledem k poměrně velmi 
malé intenzitě obslužné dopravy i jako expediční vjezd a výjezd pro odvoz finálních 
produktů. Vjezd do výrobní haly bude propojen s vjezdem do skladové haly. Jako 
přístupová bude využita stávající komunikace uzpůsobená pro těžký provoz. Součástí 
objektu je oplocení, terénní a sadové úpravy, spočívající ve výsadbě okrajových zelených 
pásů s dekoračními a izolačními funkcemi s maximálním  využitím stávajících dřevin. Do 
zelených pásů bude tedy dle dispozičních možností zakomponována  stávající zeleň podél 
okrajů pozemku na základě projektu sadových úprav. 

Nosným výrobním programem závodu je výroba speciálních slitin Ni-Co pro 
automobilový a letecký a speciální průmysl odléváním v indukční vakuové peci. 
Finálními produkty jsou kovové ingoty, roční kapacita výroby se bude pohybovat kolem 
3000 tun. Stručný popis výroby je uveden dále. 

 
Situace všech popisovaných objektů je zřejmá z příloh 1 (širší vztahy) a 2 (užší 

územní vztahy a zastavovací situace) v mapové části F. 
 
6.1. Stavebně - technické řešení 

Pro optimalizaci výrobních procesů s jednoznačným výrobním tokem, skladování 
vstupních surovin a výsledného produktu je koncipováno využití jednotlivých ploch  
areálu. Je navrhována úprava systému dopravní obsluhy a expedice včetně zajištění 
parkovacích míst pro management, zaměstnance a návštěvníky areálu. Je určena plocha 
pro výstavbu nových výrobních hal s jasně vymezenými výrobními, skladovými a 
expedičními prostory s cílem vybudovat výrobní prostory pro nová technologická 
zařízení, a skladových prostor pro výrobky s cílem optimalizovat logistickou část – tj. 
skladové procesy s urychlením expedice výrobků i materiálového toku. Administrativní a 
sociální část bude přistavěna k výrobní hale.  

Stěžejními stavebními objekty jsou výrobní hala A (jižní). a skladová hala B 
(severní), s podélnými osami orientovanými ve směru západ-východ. Areál je 
komunikačně napojen na stávající příjezdovou komunikaci zóny Dříň samostatným 
vjezdem v jižní části pozemku. Obě haly budou jednopodlažní, zastřešené sedlovými 
střechami s mírným sklonem. Provozní vjezd do skladové haly budou situovány ve středu 
podélné fasády, vjezd do výrobní haly bude v severozápadním rohu směrem na nádvoří, 
podružný vjezd bude i z čela jižní fasády. Přístup zaměstnanců bude z východního strany 
výrobní haly, kde bude v návaznosti na vstupní prostory umístěno sociální zázemí. 
Administrativní zázemí je přistavěno na severní průčelí výrobní haly. 
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Výrobní (jižní) hala má obdélníkový půdorys 69x51 m, skladová severní hala 
rovněž obdélníkový půdorys o rozměrech 110x18 m. Kolmá vzdálenost obou hal je 
zhruba 55 m. Mezi halami jsou navrženy zpevněné komunikační plochy dimenzované 
pro pojezd těžkých nákladních vozidel s využitím stávající vozovky. Mezi oběma halami 
je manipulační plocha, která navazuje na přístupovou objízdnou komunikaci. Provoz 
v areálu bude obousměrný. Na jihovýchodní roh výrobní haly navazuje sociální zázemí, 
dále je v tomto sektoru umístěna chladicí věž. Na severní fasádu výrobní haly navazují 
prostoru pro údržbu a provozní skladové prostory, na které dále na západ navazuje 
administrativní část závodu (prostory pro vedení závodu, administrativu, zasedací a 
klidová místnost apod.). Provozní vjezd a výjezd do výrobní haly je z nádvoří z západní 
strany. Na nádvoří jsou větší zelené plochy s navrženou výsadbou vzrostlých stromů. 
Zelené pásy jsou navrženy i podél okrajů areálu. Zde bude využita stávající zeleň.. Ve 
severní části je parkoviště pro osobní automobily o kapacitě 14 stání  

Stavebně technické řešení obou hal je obdobné, jedná se o nosnou ocelovou 
konstrukci opláštěnou sendvičovými hliníkovými profilovanými panely s izolační 
vrstvou z PUR pěny. Nosná konstrukce je montovaná z ocelových vazníků osazených na 
železobetonových sloupech v šestimetrovém modulu. V opláštění je kladen důraz na 
náležité tepelně – izolační vlastnosti a akustickou izolaci, čímž bude dosaženo úspor 
energie a eliminace přenosu vnitřního hluku. Obě haly mají sedlovou střechu s mírným 
spádem a odvodem dešťových vod u obvodových stěn. Ve hřebeni je navržen akrylátový 
světlík obloukového nebo sedlového tvaru. Založení hal se předpokládá na patkách a 
pasech dle doporučení inženýrskogeologického průzkumu. Administrativní a sociální 
přístavby se předpokládají zděné. 

Osvětlení výrobních s skladových prostor je zabezpečeno pásovými okny na  
fasádě, střešními pásovými světlíky a prosklenými vraty a dále umělým osvětlením 
zářivkovými a výbojkovými tělesy. Vně hal je navrženo venkovní stožárové výbojkové 
osvětlení. Větrání hal je přirozené otvíravými sekcemi střešních světlíků a vraty. 

Architektonické řešení obou hal odpovídá průmyslovému charakteru stavby. 
Haly jsou jednopodlažní, celková výška podélných fasád je 11 m, výška hřebene střechy 
je 15 m. Fasády obou hal jsou shodné, členění barevnými pásy podporuje horizontální 
charakter. Ve výrobní a skladové části obou hal je umístěn pás oken vysokých 1800 mm 
umístěný 2,1 m nad podlahou 

V návrhu barevného řešení jsou po dohodě s investorem použity kombinace 
firemních barev. V barevném řešení jsou použity vhodné nereflexní barevné odstíny a 
jsou zdůrazněny horizontální linie, což přispívá k potlačení optického vjemu velkých 
hmot obou hal. 

Součástí skladové i výrobní  haly budou mostové jeřáby, a to ve výrobní hale dva 
o nosnosti 30 t a 10t, ve skladové hale jeden o nosnosti 10t.. Do vnitřního prostoru jsou 
zakomponována technologická zázemí tavicí pece. Která je sama o sobě umístěna 
v jihovýchodním kvadrantu haly. Technologická zařízení s hlučností nad 75 dB 
(kompresor, broušení) jsou umístěna v akusticky izolovaných prostorech.  

Vytápění je řešeno plynem – etážové vytápění lokálním plynovým kotlem 
v administrativní části a přímotopná plynová tělesa a sálavé agregáty ve výrobních 
halách. V hale  bude využito odpadní teplo z technologie. Odvětrání je řešeno přirozeně 
okny a světlíky i nuceně vzduchotechnickými jednotkami (v pomocné hale kde probíhá 
finální úprava výrobků a ve výrobní hale pro výměnu vzduchu). 

Vjezdy, zpevněné a manipulační plochy budou živičné a bude využita stávající 
betonová vozovka, komunikace mezi parkovacími stáními pro osobní vozy budou 
z betonových dlaždic, parkovací stání ze zámkové dlažby. Ostatní plochy areálu budou 
ozeleněny.  
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Odvodnění splaškových a dešťových vod je řešeno jednak do stávající kanalizace 
v průmyslové zóně z části se uvažuje i s  přímým zasakováním do podloží (vody ze 
střech a ploch bez rizika znečištění). 
 
6.2. Technologické řešení, výrobní postup 

Stěžejním výrobním programem závodu bude výroba speciálních vysokojakostních 
převážně Ni-Co slitin pro automobilový, letecký a speciální průmysl. Výchozím 
materiálem jsou kovy, a to jak ve formě „čisté“ tak ve formě vratné (odpady s obrábění, 
nálitky, pásky). Dalším vstupním materiálem jsou žáruvzdorné materiály na bázi silikátů 
pro výdusku  tavicích kelímků. Vlastní výrobní technologie spočívá v indukčním tavení 
vsázky v indukční peci v prostředí vakua či inertních plynů a v následném odlévání 
taveniny do kokil. Výsledným produktem jsou ingoty, které se dále upravují 
soustružením, broušením a zařezáním na koncích pro označení výrobní šarže. Jedná se o 
výrobu polotovaru, který je určen pro další zpracování ve slévárnách přesného lití a 
strojírenství s využitím pro letecký průmysl a energetiku. 

Materiálové vstupy předpokládáme 3300 t/rok, kapacita produkce je 3000 t 
výrobků za rok. Výrobní sortiment bude následující: 

• ingoty v litém stavu – přesné polotovary o rozměru  stanoveném zákazníkem 
• ingoty elektrostruskově přetavené  - kooperace s Metalurg a.s., Wyman-Gordon 

s.r.o., Metal Ravne d.o.o.  
• kované profily – kooperace s POLDI Hütte , ŠKODA Plzeň , ŽDAS a.s. 
• válcované profily – kooperace NOVAL, Železárny Hrádek 
Typy výrobků jsou : ingoty Ø 80 -100mm, délka min. 1000 mm, povrch soustružený, 

broušený a tryskaný. 
Materiál: IN 713C, IN 713LC, IN 738LC, U 500, MAR M247, FSX 414, STELLITE 

6, Vitalium, atd 
 
Podle požadavku jsou ingoty odlévány ze vstupní suroviny (vsázky): 

1. Přetavený 100% vratný 
2. 70% vratný 30% nové komponenty tzv. „panenský“ 
3. 50% vratný 50% „panenský“ 
4. 100% „panenský“ 
 

Stěžejní částí výrobní technologie je vakuová indukční pec, od předního 
světového výrobce ALD Vacuum Technologies AG. Další součástí výroby jsou  
pomocná zařízení – odsávací zařízení, tryskací zařízení, žíhací pece, manipulační a 
skladovací technika, laboratoř. Jedná se o  8.0 tunovou vakuovou indukční, odplyňovací 
a odlévací pec, typu VIDP 1000 Vybavenou  1.0, 3.0 a 8,0 tunovými pecními tělesy a 
s elektrickým příkonem pro 8 tun. Pec je určená pro tavení, odplyňování a odlévání 
vysoko-jakostních slitin, speciálních slitin a super-slitin ve vakuu nebo v atmosféře 
inertních plynů.  

Předmětný model vakuové indukční pece VIDP representuje novou generaci pecí 
pro výrobu ultra-čistých kovů a slitin založených na tradiční VIM technologii. Výrobce 
ALD Vacuum Technologies GmbH získalo patent na princip VIDP pece v roce 1985. 
První takový systém byl uveden do provozu v roce 1988. Od té doby, VIDP jednotky 
téměř úplně nahradily starší pecní konstrukce na světovém trhu a to zejména vakuové 
indukční pece nad tavící kapacitu 1 tuny. Základní koncept těsné vakuové pece vybavené 
posuvnou mezi-pánví byl pečlivě vyvinut ALD konstruktéry a je dnes považován za 
vůdčí technologii v designu vakuových indukčních pecí. 
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Hlavní výhody vycházející z koncepce VIDP pece: 
 

• Standardní velikost pece VIDP 1000 je uzpůsobena k propojení s pecními tělesy 1,0 
– 8,0 metrických tun. 

• Všechny fáze výrobního procesu, od sázení vstupních materiálů až po operace 
odlévání jsou prováděny ve vakuu nebo v kontrolované atmosféře a to za pomoci 
izolačních ventilů usnadňujících a urychlujících jednotlivé fáze procesu. Ventily 
jsou umístěny mezi sázecí a tavící komorou, mezi tavící a odlévací komorou a mezi 
odlévací a mezipánevní komorou. 

• Posuvná mezipánev zajišťuje mnohem lepší čistotu finálních výrobků. 
• Kompaktní konstrukce a minimální prostor vakuových komor zvyšují efektivnost 

procesu a to díky redukované spotřebě inertních plynů nutných pro ventilaci komor, 
vetší efektivnosti vakuových jednotek, výrazně zmenšené celkové výšce zařízení a 
podstatně menším požadavkům na instalační prostor. 

• Spodní součást pece, neboli indukční část, může být na kolejích vysunuta a to pro 
ušetření času při její výměně z důvodů změny slitiny nebo obnovení vyzdívky či 
údržbu. Konstrukce vně umístěného sklopného mechanizmu a spojů pro elektrický 
příkon a pomocných medií je řešena s ohledem na velmi snadnou přístupnost pro 
obsluhující personál. 

• Nabízí nejnovější poznatky  v oblasti elektromagnetického míchání, čištění 
inertními plyny, automatické kontroly frekvencí a systémů automatizace kontroly 
výrobního procesu 

• Předehřev tavících kelímků se může provádět ve vakuu, což má za následek snížení 
přítomnosti nežádoucích plynů a zajišťuje tak nejnižší náklady na udržování 
vakuových podmínek. 

• Zařízení je modulární koncepce, která připouští propojení k různým variantám 
odlévacích procesů. 

 
Základní technická Data 
Údaje finálních výrobků: 

Materiálová třída:    Ni-Co slitiny 
Typické značky:    převážně Inconel (např. IN 718) 
Hustota v tekutém stavu:   7.5 kg/dm3  
Hustota v tuhém stavu:   8.0 kg/dm3  
Odlévané jako:    ingoty / elektrody / tyče 
Tavící a odlévací údaje:   ref. v Sekci 2.3 

Údaje vstupních materiálů:  
Materiál:    vratný a panenský, 
     Ni, Co, Cr 
Skupenství:    pevné nebo tekuté 
Typický kompaktní poměr:  0.6 
Průměrná hustota vsázky:  0.6 x 7.8 kg/dm3  
Provozní podmínky:   suché, bez vaseliny a oleje a bez odpadových 
šupin a keramických materiálů 
Průměrná hustota vsázky pro optimální indukční převod:  4.7 kg/dm3  
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Základní technické údaje výrobního  procesu 

• Tavení Bod tavení je 1300 – 1600 ºC v závislosti na třídě slitiny, Atmosféra 
vakuum, inertní plyn nebo vzduch, typický tlak procesu 10-1 - 10-3 mbar odvislý 
na vakuovém sytému a třídě slitiny 

• Sázení 
 Sázecí metoda  materiál vkládaný za pomoci nádob, nebo vstupní ingoty a to pod 

vakuem, inertními plyny nebo do vzduchu 
• Měření teplot: Měřící rozpětí  1200 1750 ºC bimetalický termální senzor pro 

jedno použití typu  
• Odebírání vzorků 
 Princip: kelímek na odběr vzorků připevněný k jeřábu sázecí komory. (kelímky 

na jedno či více použití spouštěné buď prostřednictvím sázecí komory nebo 
speciálním odběrovým zařízením 

• Odlévací operace: metoda odlévání  s možností horního i spodního odlévání, 
umístění kokil na základové desce rotačního stolu,  odlévací rychlost: 200 – 500 
kg/min pro přetavované výrobky,  500 – 1000 kg/min pro ingoty,  podmínky 
prostředí vakuum / inertní plyn nebo vzduch 

• Tavící / odlévací kapacity 
 Maximální tavící teplota vsázky: 1600 ºC, váha vsázky (pro typ. slitinu IN 

718):3000 kg  nebo 1000 kg (s dalším tavícím tělesem 8 T) 8000 kg 
• Provozní tlak Typ. provozní tlak v tavící komoře: 10-1 - 10-3 mbar, (odvislý na 

vakuové jednotce a třídě slitiny) 
• Přibližné rozměry zařízení 
 Celková délka 18,0 m, celková šířka 16,0 m, celková výška 9,5 m 

 

Technologickou  část výrobního procesu lze dělit následovně: 
a) vstupní materiál (panenský či vratný)  a jeho příprava a doprava k peci 
b) vakuové indukční tavení vsázky a odlévání výrobků 
c) finální manipulace a úprava (tryskání, soustružení, žíhání, broušení, řezání, označení) 

a skladování výrobků 
d) doplňková technologická zařízení - mostové jeřáby, údržba, vysokozdvižné (VZV) 

vozíky, skladování technických plynů, skladování (shromažďování) odpadů 
e) kompresorová stanice a rozvod stlačeného vzduchu 
f) chlazení 
g) elektroinstalace motorická  

Stlačený vzduch vyrábí kompresorová stanice. Od kompresoru je stlačený vzduch 
veden do vzdušníku a dále přes uzavírací klapku do výstupního potrubí. Odtud je veden 
trubními rozvody k technologii. Požadovaný přetlak je zhruba 6 barů spotřeba 1m3/hod.  

Chlazení je uzavřený systém  napojený na chladicí věž o akumulaci cca 100 m3 a 
má několik technologických okruhů:  

• Chladící voda pro komory, hybné jednotky a vakuové pumpy (max 32 ºC,35 
m3/h) 

• Chladící voda pro indukční cívku (max.32 ºC,  35 m3/h) 
• Chladící voda pro tavící příkonovou jednotku (32 ºC, 20 m3/h) 
• Chladící voda pro nouzový stav  10 m3/h pro indukční cívku, 7 m3/h pro pecní 

víko a sázecí ventil  



Výroba speciálních slitin v průmyslové zóně Dříň 

 14

Elektrorozvody jsou používány pro napájení jednotlivých technologických okruhů, 
chladicího okruhu, rozvodů a výroby stlačeného vzduchu a ovládání mostových  jeřábů. 
Údaje pro elektrický příkon  
Slaboproudá distribuce:  Příkonové napětí: 3-fázové   400 VAC ± 5%, 50 Hz, energetická 
spotřeba  300 kVA 
Tavící elektrický příkon (6-pulsového typu):  Příkonové napětí 3-fázové, 12 kVAC ± 5%, 
50 Hz, výkon měniče 850 kW, nominální frekvence / napětí 500 Hz / 600 V, výkon 
transformátoru cca 1250 k VA 

Dodávka provozních plynů  používají se pro zpětné plnění  - inertní plyny (Ar 
nebo N2), tlak plynu 4 – 8 bar, kvalita 99.9 % a pro  čištění filtru  dusík, tlak plynu 6 bar 
 
6.3. Kapacitní údaje  

Nároky na materiálové vstupy a vstupní komponenty jsou souhrnně uvedeny 
v následující tabulce.  Základní vstupní materiál jsou kovy –nikl a kobalt- v čistém stavu 
(tzv. „panenský“ materiál) nebo tzv. vratný materiál, což jsou kovy ve formě odpadu 
(třísky z obrábění apod.). Pro výdusku tavných kelímků se používají materiály na bázi 
silikátů.  Jako nejdůležitější provozní kapaliny lze označit strojní a hydraulické oleje a 
maziva.  Jako chladicí kapalina se používá voda a v chladicím systému nejsou látky 
poškozující ozónovou vrstvu. 

 
Tabulka  3a: Kapacitní údaje výroby – materiálové vstupy 
 

 Areál Denní potřeba kg/den Roční potřeba t/rok 
Kovy Fe-Co-Ni 10 000 3300 
Silikáty 1000 300 
Oleje a maziva - 0,1 
Odmašťovadla, barvy, ředidla - 0,05 
 

Roční produkce výrobků (převážně ingoty) bude činit 3000 t, expedice bude 
probíhat nákladními automobily.  
 
Tabulka  3b: Kapacitní údaje výroby – potřeba médií 
 

Expedice m3/den m3/rok 
Chladicí voda 1 250 
Inertní plyny (Ar, N2) 15 3750 
Stlačený vzduch 24 6000 
 
6.4. Organizace závodu 

V tabulce jsou uvedeny počty zaměstnanců závodu, a to výhledový stav po 
kompletním náběhu výroby. 
 

Tabulka 4: Počet zaměstnanců 
 

Kategorie Závod celkem 
Dělníci 80 
THP 20 
CELKEM 100 
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Z hlediska fondu pracovní doby se předpokládá třísměnný provoz zhruba 250-260 
pracovních dní v roce. 
 
6.5. Úroveň technického řešení 

Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných 
předpisů, zejm. úplného znění stavebního zákona č.50/1976 Sb. a vyhlášek k jeho 
provedení ve vztahu k ochraně ŽP  a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a 
vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP. V opláštění hal je kladem důraz 
na tepelné a hlukové izolace, a tím i úspory energií a maximální neprůzvučnost pláště. 
Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž případná 
likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání (nebezpečné odpady - např. 
stavební materiály a izolace s obsahem azbestu). 

V technologickém řešení byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů 
do prostředí. Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody, 
protože se jedná z většiny o montované konstrukce. Odpady z výroby je možno z větší 
části recyklovat (kovové odpady se vrací do procesu) a produkci lze proto označit za 
téměř bezodpadovou. Produkce nebezpečných odpadů je minimální a omezuje se pouze 
na pyroforický prach zachycený na filtrech. Rovněž technologický proces tavení a 
odlévání probíhá automatizovaně prakticky bez emisí škodlivin do prostředí (pevné 
částice jsou zachycovány na filtrech). Při výrobě nedochází k produkci škodlivých plynů  
a výroba produkuje pouze oteplený vzduch bez obsahu škodlivin. Technologie z vyšší 
hlukovou zátěží (kompresorová stanice,  chlazení) jsou umístěny v akusticky izolovaném 
prostředí.  Produkce odpadních vod je omezena pouze na vody splaškové a technologické 
odpadní vody areál nebude produkovat, neboť technologická voda je pouze v uzavřených 
okruzích (chlazení). Emise do ovzduší jsou de facto pouze ze zdrojů vytápění objektu, 
technologie produkuje pouze oteplený vzduch bez obsahů škodlivin. Zařízení 
vzduchotechniky, chlazení  a výroba stlačeného vzduchu a technologické línky  jsou 
konstruovány a umístěny tak, aby hlukové emise byly minimální a vyhověly požadavkům 
předpisů na ochranu zdraví. V chladicích agregátech nebudou používány látky 
poškozující ozónovou vrstvu. Odpady z výroby jsou převážně recyklovatelné (kovy)  a 
jsou odděleně shromažďovány podle druhů a odváženy k recyklaci či využity zpětně ve 
výrobním procesu. Výstupy do prostředí jsou tak eliminovány nebo minimalizovány. 
Skladování látek škodlivých vodám (hydraulické oleje a maziva) je prováděno za 
podmínek, kdy je minimalizováno riziko havárie. Látky škodlivé vodám a škodlivé 
zdraví se nepoužívají nebo pouze v omezeném rozsahu v provozně nezbytných 
množstvích jako náplně strojů a zařízení a v uzavřených okruzích. V maximální možné 
míře bude využita možnost regenerace těchto látek.  

 
V koncepci technického ani technologického řešení nebyly shledány postupy, 

neodpovídající současnému stavu technického pokroku. Firma METAL PRODUCT patří 
k zavedeným firmám na trhu ČR a je certifikována v systému řízení a kontroly jakosti 
ISO 9001. 

 
Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o výrobky v nejvyšším standartu kvality, k 

jejichž výrobě se  používají moderní technologie šetrné k životnímu prostředí. Výrobní  
technologie lze označit jako nejlepší dostupné (BAT). 
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I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 
dokončení 
 Předpokládané zahájení stavby  06/ 2006 
 Předpokládané ukončení stavby  06/2007 
 
 

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
  

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají  pouze územně 
samosprávného celku obce Buštěhrad, z hlediska technologických i historických 
souvislostí lze jako dotčený celek považovat i město Kladno. 
 
 

I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 
zákona č.100/2001 Sb. 
 

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařadit do příslušné 
kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízen) a to do bodu 4.1. Provozy na 
zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování, 
provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných 
kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití – sloupec 
B – záměry v kompetenci posuzování orgány kraje. 



Výroba speciálních slitin v průmyslové zóně Dříň 

 17

 

B. II. Údaje o vstupech  
 

II.1. PŮDA 
 
Zemědělský půdní fond. Realizace stavby  bude probíhat na pozemcích katastrálního  
území Buštěhrad, obec Buštěhrad, okres Kladno. Výstavba se dotýká pozemků parc.č. 
1897/120, 1897/121, 1897/37, 1897/39, 1897/40, které jsou vedeny v katastru 
nemovitostí na listech vlastnictví 1273 a 1107 jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha 
a nádvoří. Dotčené pozemky tedy nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). 
 Posuzovaný záměr tedy nemá nároky na vynětí půdy ZPF. Zemědělské 
pozemky se nenacházejí ani v okolí v dosahu vlivů stavby a zemědělský půdní fond 
nebude nijak dotčen. 
 
Lesní půdy a pozemky . Výstavbou  areálu nebudou dotčeny pozemky určené k plnění 
funkcí lesa ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb. Ani nebude dotčeno 50 m (§ 14 odst. 2 zák. 
č. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo lesa. Takové pozemky se nenacházejí ani ve 
vzdálenosti, kde by mohly být záměrem jakkoliv ovlivněny. 
 
Chráněná území a ochranná pásma 
 Zvláště chráněná území 
 
Chráněná území přírody. Ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny jsou vymezeny některé základní pojmy a to především územní systém ekologické 
stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně 
žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, 
chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky). Posuzovaný záměr 
nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území (ZCHÚ) přírody ve smyslu 
ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Nejbližší objekt tohoto typu je chráněná krajinná 
oblast (CHKO) Křivoklátsko, jejíž hranice se nachází zhruba 12,5 km jihozápadně od 
areálu závodu. Hranice přírodního parku „Džbán“ se nachází rovněž v dostatečné 
vzdálenosti zhruba 6 km západně, stejně jako hranice přírodního parku „Okolí Okoře“ 
zhruba 4,5 km východně. V širším okolí nejsou ani malopošná chráněná území (přírodní 
rezervace, přírodní památky apod.). Nejbližší objekt tohoto typu je přírodní památka 
Žraločí zuby, která se nachází přibližně 600 m severně od hrany oplocení areálu.  
V širším okolí areálu leží přírodní památka Vinařická hora, jejíž hranice se nachází 
zhruba 6 km severně, a přírodní památka Kovárské stráně 6 km severovýchodně. 
Všechny tyto objekty jsou vůči posuzované aktivitě v takové pozici, že jejich ovlivnění 
nepřichází v úvahu. Situace chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze 
č.1 v mapové části oznámení. Z pohledu tohoto zákona jsou hodnoceny základní 
skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna.  

Oblasti začleněné do soustavy evropsky významných lokalit systému 
NATURA 2000 se v dosahu vlivů záměru nenacházejí. 

 
Chráněná území ložisek nerostných surovin. Chráněná území dále vymezuje zákon č. 
44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon). Jedná se o chráněná ložisková 
území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP). Žádná taková chráněná území nebudou 
posuzovaným záměrem dotčena. Nejbližší CHLÚ a DP jsou vymezena na následujících 
obrázcích: 
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Obrázek 3a,b: Situace chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů a ložisek 
 

 
 

 

 

k.ú.Buštěhrad 
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Území je v blízkosti již z větší části zrušeného dobývacího prostoru ložiska 
černého uhlí (dobývací prostor Dubí). Těžba uhlí byla ukončena a poddolované území je 
již stabilizováno. Blízké okolí Vrapic se nacházelo na výchozu uhelné sloje a těžba zde 
započala na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Následky důlní činnosti jsou sice 
v území patrné, staré důlní odvaly i důlní díla však již splynuly s okolím. Poddolovaná 
území leží na sever a severozápad od zájmového území a souvisí z dřívější těžbou 
černého uhlí. V této části je rovněž vymezeno CHLÚ ložiska černého uhlí Dubí 
(vyznačeno zeleně). Jižně od areálu je vymezeno ložisko cihlářských hlín Buštěhrad 
(vyznačeno fialově), ložisko je nevýhradní a mimo bilanci zásob ČR.  
 

Vodohospodářská chráněná území. Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 
vymezuje v §18 pojem chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v §66 
pojem záplavová území. Posuzované území není součástí CHOPAV ani není 
v záplavovém území.  

Vyhláška Mze č.470/2001 Sb. stanovuje seznam významných vodních toků, mezi 
které není Buštěhradský potok, v jehož dílčím povodí (č.h.p.1-12-02-029) se záměr 
nachází, zařazen. Významným tokem  je  Zákolanský potok, do kterého se Buštěhradský 
potok vlévá. Významným vodním tokem je Dřetovický potok (č.h.p.1-12-02-031) do 
jehož sousedícího dílčího povodí budou převáděny odpadní vody prostřednictvím 
kanalizace. Pozice hodnoceného areálu vůči těmto objektům je znázorněna na výřezu z 
vodohospodářské mapy v části C tohoto oznámení. 

 
Chráněná území s významem pro obranu státu. Záměr se nedotýká vojenských 

újezdů ani jiných chráněných území s významem pro obranu státu. 
 
Ochranná pásma (OP) 
 Zákon č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vymezuje ochranná pásma 
energetických zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná zařízení, zařízení na výrobu 
tepla a rozvody tepelné energie a plynárenská zařízení a rozvody. Stavba slévárny 
nekoliduje s ochrannými pásmy nadzemních elektrických vedení připojuje se na stávající 
vedení, lokalizovaná na energomostu ve správě ECKG podél příjezdové komunikace do 
zóny. Společnost ECKG zajišťuje dodávky elektřiny, horké vody a páry, zemního plynu, 
vzduchu, pitné a průmyslové vody. Záměr se napojí samostatnými přípojkami na stávající 
rozvody ve správě ECKG. 

Stavba nekoliduje s ochranným pásmem dráhy (zák.č.266/1994 Sb. o drahách). 
V severozápadním sousedství pozemku je trasa průmyslové vlečky. 

Ochranná pásma telekomunikačních vedení (zák.č.151/2000 o 
telekomunikacích) nejsou se stavbou v kolizi. 
 Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemních komunikací ze silničního 
zákona (zák.č.13/1997 Sb.). Žádná z okolních komunikací nebude stavebně dotčena, 
stavba využívá stávající dopravní infrastrukturu. Nově zřízeny budou pouze 
vnitroareálové objízdné komunikace s napojením na stávající příjezdovou komunikaci do 
zóny  samostatným vjezdem. Využity budou stávající komunikace na pozemku. 
 Areál se nedotýká ochranných pásem kulturních památek  (zák.č. 20/1987 o 
státní památkové péči).  
 Nejsou dotčena ochranná pásma lázní a přírodních léčivých zdrojů (zák.č. 
164/2001 Sb- - lázeňský zákon), stejně jako ochranná pásma vodních zdrojů dle vodního 
zákona. Vodní zdroje v pramenné oblasti Buštěhradského potoka nejsou provozovány a 
jejich OP je mimo dosah záměru (viz část.C). 
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 Záměrem budou tedy dotčeny pouze stávající rozvody, které jsou vedeny většinou 
na energomostu podél příjezdové komunikace, na které se stavba napojuje samostatnými 
přípojkami. Jejich ochranná pásma  stavba respektuje. Situace stávajících sítí je zřejmá 
z obrázku: 
 
Obrázek 4: Situace inženýrských sítí 
 

 
 
 Staveniště se nenachází v žádných ochranných pásmech technických zařízení 
(vojenská letiště, vojenská telekomunikační či jiná zařízení, vojenské újezdy či zařízení 
s významem pro obranu státu). Areál je ve vnějším ochranném pásmu mezinárodního 
letiště Praha–Ruzyně (výškové omezení staveb, ornitologické OP, pásmo proti 
nebezpečným a klamavým světlům apod.).  
 V souvislosti s výstavbou a provozem areálu slévárny  nebude nutno vyhlašovat 
žádná ochranná pásma vně areálu, která by mohla omezit či ztížit užívání sousedních 
pozemků.  
 
 

II.2. VODA 
 
Bilance potřeby vody 
Potřeba vody při výstavbě. Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště ze 
stávajících zdrojů v areálu průmyslové zóny a její množství bude záviset na počtu 
pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho 
pracovníka je 601 za směnu. 

Charakter výstavby (montované haly) nemá zvýšené nároky na potřebu vody. 
Dále se předpokládá, že betonové směsi do podlahových a základových konstrukcí budou 
vyráběny v betonárně mimo posuzovaný areál a na místo budou dopraveny domíchávači. 
Potřeba vody během výstavby se tak omezí pouze na hygienické účely pro potřeby 
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stavebních dělníků. Počítáme - li z dobou výstavby cca 200 dní a počtem pracovníků cca 
30, lze potřebu vody pro tyto účely stanovit kolem 360 m3.  
Potřeba vody při  provozu. Za provozu se předpokládá potřeba vody pro hygienické účely 
(pitná a užitková voda pro zaměstnance, výroba TUV a ostatní potřeba). Provoz má 
nároky i na potřebu vody pro technologické (průmyslové) účely. Technologická voda je 
používána v uzavřeném chladicím okruhu napojeném na chladicí věž. Voda pro chlazení 
je v uzavřených okruzích  a doplňuje se pouze odpar či technologické ztráty. Jedná se 
tedy o jednorázový nárok při plnění chladicího systému, nebo o pravidelnou obměnu 
média při odstávce či údržbě chladicího systému. Chladicí voda bude akumulována 
chladicí věži v jihovýchodním rohu areálu v objemu 100 m3. 

Bilance spotřeby vody pro hygienické účely vychází z konečného výhledového 
stavu, kdy uvažujeme 80 zaměstnanců v dělnické kategorii v čistém provozu ve třech 
směnách a dále celkem 20  technicko - hospodářských pracovníků (THP) a 
administrativy. Pro orientační bilanci dále uvažujeme s potřebami pro zaměstnance 
v dělnické kategorii 120 l na osobu a den, v kategorii THP 60 l na osobu a den. Potřebu 
požární vody lze odhadnout zhruba na 2,5 – 3,0 l/s.Z uvedených předpokladů vychází 
předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické účely zhruba následovně: 
 
Tabulka 5: Bilance potřeby vody pro hygienické účely 
 
areál slávárny celkem 
průměrná denní Qd (m

3) 10,8 
maximální denní Qd max (m

3) 16,2 
maximální hodinová Qh (l/s) 0,39 
průměrná roční  Qr(m

3)  2808 
 
Technologická voda je nárokována pro potřebu chladicího systému. Chladicí 

systém je uzavřený, napojený na chladicí věž a má několik technologických okruhů:  
• Chladící voda pro komory, hybné jednotky a vakuové pumpy (max. teplota 32 ºC, 

průtok 35 m3/h) 
• Chladící voda pro indukční cívku (max.32 ºC,  35 m3/h) 
• Chladící voda pro tavící příkonovou jednotku (32 ºC, 20 m3/h) 
• Chladící voda pro nouzový stav  10 m3/h pro indukční cívku, 7 m3/h pro pecní víko 

a sázecí ventil  
Voda do chladicího systému je dodána jednorázově a doplňuje se pouze odpar a 
technologické ztráty, a to v množství zhruba 1 m3/den. Roční potřebu technologické vody 
tak lze stanovit na Qr = 250-260 m3.  
 
Zásobování vodou 

Stávající zdroje zásobování vodou v rámci průmyslové zóny Dříň se 
předpokládají k využití bez větších změn. Pitná voda se bude i po rozšíření odebírat z 
vodovodního řadu podél příjezdové komunikace, na který se napojuje samostatná 
vodovodní přípojka  přes vodoměrnou šachtu na hranici pozemku. Výrobní haly jsou pak 
zásobovány vnitroareálovým rozvodem, který zásobuje přes hlavní uzávěr vody odběrná 
místa v sociálních zařízeních a požární hydranty. Rozvody vnitřního vodovodu jsou 
plastové s cirkulací TUV. Rozvod požární vody je z pozinkovaných trub DN 25 -50. 
Ohřev TUV je zajištěn ohřívákem 325 l. 

Využití jiných zdrojů vody (podzemní, povrchová) se neuvažuje.  
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II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 
 
Potřeba hlavních surovin a médií 

Fáze výstavby. Vzhledem k tomu, že posuzovaná stavba je v ranných stadiích 
projektové přípravy (zpracovávána je dokumentace pro územní řízení) není zatím možné 
stanovit exaktně množství základních materiálů surovin. Předběžně však lze předpokládat 
následující suroviny: 

Násypový materiál, skrývka. Vzhledem k poměrně příznivým 
inženýrskogeologickým poměrům (konsolidovaná navážka, horniny svrchní křídy, 
zakleslá hladina podzemní vody) se předpokládá plošné zakládání na patkách a pasech.. 
Konfigurace stávajícího terénu (rovina) nevyžaduje zásadní úpravu pláně (zářezy, 
násypy). Předpokládá se sejmutí svrchní vrstvy zemin a úprava – a výkopy pro základové 
konstrukce (základy budov, instalační jáma pece, příprava pláně pro manipulační plochy 
komunikace apod.) celkový objem zemin se předpokládá kolem 2000 m2. Předpokládá 
se, že materiál z úpravy pláně a z výkopů  bude z menší části (25%) možno využít při 
terénních úpravách a zbytek bude nutno uložit na deponii zemin (předpoklad odvoz na 
blízkou skládku Buštěhrad) , či využít při rekultivačních pracích mimo areál. Skrývková 
bilance se tak předpokládá vyrovnaná nebo pouze mírně přebytková. Charakter výstavby 
a konfigurace terénu nemá nároky na dovoz zeminy do násypů ap. 

Kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky, 
parkovací a manipulační plochy vzniknou podél objízdné komunikace, zřízením 
manipulačních plochy mezi halami a vybudováním parkovacích stání podél v severní 
části areálu. Pojezdové a manipulační plochy se předpokládají v živičném či betonovém 
provedení s využitím stávající komunikace, parkovací stání pro osobní automobily a 
komunikace mezi parkovacími stáními a chodníky ze zámkové dlažby. Množství 
stavebních materiálů lze odvodit z příslušných ploch - celkem cca 400 m2 zpevněných 
ploch. Pro pojezdové plochy s nároky na stabilitu se předpokládá před položením živičné 
vrstvy hutněná pláň s podkladní vrstvou betonu. Výroba betonových směsí se 
předpokládá mimo posuzovaný areál. Odhadem lze stanovit cca 1100 m3 betonu, zhruba 
800 m3 kameniva a štěrkopísku  a 250 m3 živičných či asfaltobetonových směsí. 

Nové výrobní haly jsou navrženy jako ocelové skelety se sendvičovým 
opláštěním, splňujícím nároky na tepelnou izolaci a neprůzvučnost. Jedná se o 
montovanou typovou konstrukci bez větších nároků na stavební materiály. Při výstavbě 
předpokládáme nároky na betonovou směs do základových konstrukcí a podlah. 
Odhadem lze počítat  cca 1400 m3 betonové směsi. V menší míře (administrativní, 
sociální a provozní í přístavby a vestavby) lze počítat s nároky na běžný stavební materiál 
pro vyzdívky a finální úpravy (cihly, tvárnice, maltové směsi atd.) 
   Suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.   
 
Fáze provozu - potřeba  surovin a ostatních medií, skladování.  

Jako základní vstupní materiál lze označit kovy – převážně nikl a kobalt. Ty se 
dodávají buď v čistém stavu (tzv. panenský materiál) jako odlitky či ve formě vratného 
materiálu (odpady z obrábění apod.) ve formě třísek apod. Kromě obvyklých médií 
(elektrická energie, zemní plyn, pitná voda) jejichž očekávaná potřeba je specifikována v 
příslušných subkapitolách části BI, se ve výrobě používá hlavně stlačený vzduch (výroba 
na místě kompresorovou stanicí) a chladicí medium (voda). Pro provoz a údržbu 
technologických zařízení jsou potřeba strojní a hydraulické oleje a maziva. Pro čištění 
prachových filtrů  se používá dusík. Pro vytváření inertní atmosféry se používají 
technické plyny – převážně argon a dusík. Pro pohon VZV vozíků se používá propan - 
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butan, dodávaný ve standardních láhvích.  Potřeba základních vstupních surovin a médií 
je shrnuta v následující tabulce: 

 
Tabulka 6 : Bilance hlavních vstupních surovin a médií 

 
Surovina – médium Celkem za rok 
Kovy – Co, Ni (t/rok) 3300 
Silikáty do vystýlky kelímků 300 
Strojní a hydraulické oleje a maziva (kg/rok) 60 
Odmašťovadla, barvy, rozpouštědla (kg/rok) 12 
Technické plyny (m3/rok) 4000 
Stlačený vzduch ( m3/rok) 300  

 
Výchozí surovinu dodává zákazník nebo se standardně nakupuje. Technické 

plyny jsou skladovány v určeném skladu v tlakových láhvích – předpokládá se dodávka 
z blízkého skladu AGA-Linde. Stlačený vzduch se vyrábí na místě kompresorovou 
stanicí. Strojní a hydraulické oleje, maziva a ostatní preparáty se používají v malém 
množství a dodávající ve standardních obalech výrobce.  

Nakládání s nejvýznamnějšími chemickými látkami, které mohou mít potenciálně 
nebezpečné vlastnosti,  je uvedeno dále. 

 

Skladování a manipulace se  škodlivými látkami 

Ropné látky (oleje a maziva) budou skladovány v provozním skladu. Ten bude 
umístěn v samostatné místnosti v výrobní hale. Sklad bude vybaven nepropustnou 
podlahou a zabezpečen proti úniku škodlivé látky. Strojní a hydraulické oleje a maziva  
se skladují původních obalech dodaných výrobcem. Podobně se předpokládá skladovat 
odmašťovadla, barvy a rozpouštědla. Současně skladované množství jsou zhruba první 
jednotky kg.  Strojní a hydraulické oleje a maziva se doplňují pravidelně dle provozních 
potřeb a mazacího režimu strojních zařízení. Ředidla, barvy a odmašťovadla se používají 
v malých množství zejména v údržbě.  

Sklad propan - butanu pro pohon VZV vozíků bude umístěn v samostatné místnosti 
v hale a je dodáván a skladován v běžných  typizovaných tlakových lahvích. 

Nároky na používání a skladování škodlivých látek jsou v hodnoceném případě 
velmi malé. Ve výrobním procesu se škodlivé látky nepoužívají (jedná se o 
automatizované tavení, odplynění a odlévaní kovů) bez nároku na chemikálie či jiné látky 
škodlivé zdraví.  

 Škodlivé látky na bázi ropných látek se proto vyskytují pouze v uzavřených 
technologických okruzích či jako provozní náplně strojů a zařízení (kompresory, jeřáby, 
technologické linky, hydraulické plošiny apod.). 

Technické plyny- argon a dusík – se používají pro vytvoření inertní atmosféry a pro 
čištění filtrů zachycujících pyroforický prach.  

 
Potřeba skladování škodlivých látek je tak minimální a bude se jednat o 

pohotovostní množství olejů a maziv, skladovaných v provozním skladu v množství 
zhruba prvních jednotek kg v originálních obalech. 
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Elektrická energie 
Potřeba elektrické  energie. Elektrická energie se využívá kromě běžných účelů 

(osvětlení, malospotřebiče) pro pohon strojů a technologických zařízení a výrobu 
stlačeného vzduchu. Podrobný soupis instalovaných příkonů je pro účely oznámení 
samoúčelný.  
 Uvádíme pouze souhrnné instalované příkony nejvýznamnějších technologických 
zařízení, z nichž nejvýznamnější jsou pec, technologické linky, kompresorová stanice, 
chlazení vody a vzduchotechnika. 
 
Tabulka 7 : Souhrnné instalované příkony 
 
elektrická energie instalovaný příkon Pi 

(kW) 
Tavicí pec 850 
Ostatní technologie 450 
Chlazení, VZT, kompresory 100 
Ostatní – osvětlení, malospotřebiče 20 
Celkem 1420 
  
Roční odběr elektrické energie odhadujeme s ohledem na nově instalované příkonové 
kapacity na 5 MWh.. Areál bude připojen přes areálovou trafostanici na stávající rozvody 
v průmyslové zóně. 
 
Potřeba tepla  a zemního plynu, vzduchotechnika, chlazení 

Potřeba  tepla a zemního plynu. Potřeba tepla bude zajištěna dvěma samostatnými 
topnými systémy zvlášť pro administrativně - sociální a výrobní část. Tepelná bilance 
vychází z ČSN 060210 pro vnější teplotu -15 stupňů. V administrativní části bylo 
počítáno s teplotou 20 stupňů, ve výrobní 17 stupňů. 
 
Tabulka 8 : Tepelná bilance, potřeba tepla a zemního plynu 
 
Tepelná bilance v kW Tepelná ztráta 

(kW) 
Potřeba tepla 

MWh/rok 
Spotřeba  
plynu tis. 
m3/rok 

administrativní a sociální část 68 151 14, 4 
výrobní část 742 1 481 141,1 
Celkem  810 1 632 155,4 
 

Zdrojem tepla pro administrativní část bude teplovodní kotel na zemní plyn o 
instalovaném výkonu zhruba 100 kW, umístěná v samostatné místnosti. Spaliny jsou 
odváděny samostatným komínovým průduchem po fasádě objektu nad střechu budovy. 
Topný systém je teplovodní s nuceným oběhem.  

Zdrojem tepla pro výrobní část budou sálavé keramické přímotopy o souhrnném 
instalovaném výkonu 742,8 kW, zavěšené pod střechou výrobní i pomocné haly. Spaliny 
budou odváděny vzduchotechnickými jednotkami (výška haly 15 m) tak, aby 
nedocházelo k zpětnému nasávání spalin (předpoklad 16 m). Předpokládá se instalace  
cca 33 ks přímotopů - typ B24SX 4 ks po 10,2 kW, typ B32SX 6ks po 13,5 kW a typ 
B64-2SX 23 ks po 27 kW. Při vytápění hal bude využito i odpadní teplo z technologie.  
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Teplá užitková voda (TUV) bude připravována v elektrickém ohříváku GSX 
s objemem 325 l a instalovaném výkonu 38,7 kW.  Spotřeba tepla pro ohřev TUV je 
zhruba 120 kWh/den t.j. cca 31,2 MWh/rok. 

Z roční  spotřeby tepla je ve výrobní a administrativní části vychází spotřeba 
zemního plynu 155 tis. m3/rok.. Uvedené hodnoty jsou maximální, skutečná spotřeba 
tepla a zemního plynu bude zřejmě nižší zhruba na 75% maximálních hodnot (využití 
odpadního tepla). 

Větrání  zajišťuje výměnu vzduchu v zimním i letním období v souladu 
s podmínkami ČSN 730560. Větrání prostorů hal je uvažováno přirozeně, v topné sezóně 
nuceně VZT jednotkami pro odvod spalin, větrání pracoviště pro výměnu výdusky 
tavicích kelímků a opracováním povrchu ingotů bude nucené pomocí  samostatné VZT 
jednotky vybavené filtračním zařízením. Předpokládaný souhrnný výkon zařízení je 10 
m3/ instalovaný kW, tj. 7428 m3/hod. 

Chladicí systém je uzavřený, napojený na chladicí věž o akumulaci 100 m3 a má 
několik technologických okruhů : Chladící voda pro komory, hybné jednotky a vakuové 
pumpy (max. teplota 32 ºC, průtok 35 m3/h), dále  pro indukční cívku (max.32 ºC,  35 
m3/h),  pro tavící příkonovou jednotku (32 ºC, 20 m3/h),  pro nouzový stav  10 m3/h pro 
indukční cívku, 7 m3/h pro pecní víko a sázecí ventil  

 
Zabezpečení tepla a ZP. Vytápění bude zajištěno spalováním zemního plynu, 

přičemž se předpokládají dva oddělené topné systémy, jak bylo uvedeno výše. Zemní 
plyn bude dodáván ze stávajícího řadu v průmyslové zóně, na který se areál připojí 
samostatnou přípojkou. NTL přípojka bude vedena do kotelny, kde bude napojen kotel a 
ohřívák TUV. Dále budou plynové rozvody vedeny do výrobní haly, kde budou napojeny 
plynové přímotopy. 
 
 

 II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Komunikační napojení 
  Komunikační napojení areálu na stávající infrastrukturu je znázorněno  
schématem na následujícím obrázku. Areál bude komunikačně napojen příjezdovou 
komunikací, která obsluhuje i komplex průmyslové zóny Dříň, která ústí na silnici 
III/00719. 
 Silnice III.třídy č. 00719 umožňuje jednak na jihu napojení na silnici II/61 
Kladno - Lidice, jednak na severu průjezdem městskou části Vrapice na silnici II/101, 
tzv. akumulační okruh. . Komunikace 61 umožňuje převod dopravních vztahů jednak do 
směru Kladno, jednak na silnici I/7 Praha - Chomutov. Silnice II/101 je v podstatě okruh 
kolem Prahy, její funkčnost je však velmi omezena stavem a šířkou komunikací a 
komplikována průjezdem mnoha obcemi. V popisovaném dopravním sytému slouží pro 
spojení Kladno - Kralupy. Městu Kladno se vyhýbají celostátní tranzitní tahy – rychlostní 
komunikace  I/6 Praha – Karlovy Vary i I/7 Praha – Chomutov, které leží na jih resp. 
sever od města. Základní komunikační systém v okolí Kladna tak představují silnice 
II/118 (Slaný – Beroun) a II/101 (Kladno Kralupy) s vazbou na silnici I/61, která 
umožňuje napojení na obě  zmíněné rychlostní komunikace. Tyto komunikační systémy 
obsluhují i město Buštěhrad, které se napojuje komunikacemi III/00719 a III/00718. 

 
Popsaný stávající páteřní komunikační systém v regionu Praha – Kladno včetně 

výhledových řešení ukazuje obrázek: 
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Obrázek 5 a,b : Silniční síť regionu Praha – Kladno a výhledová napojení 
 

 
 
Výhledový dopravní systém v okolí Kladna  předpokládá zklidnění dopravy v centru 
města vybudováním nových komunikací, které umožní převod dopravních vztahů v okolí 
Kladna bez průjezdu centrem města a obytnými zónami. Výhledová situace je naznačena 
na následujícím obrázku: 
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Naznačené řešení předpokládá obchvat centra města ze směru Rozdělov přes areál 
Poldi s napojením na silnici I/61 u Buštěhradu (vyznačeno modře) a dále propojení 
silnice I/6 R6 s městem (na MÚK Fialka s návazností na průtah komunikace II/101 na 
Rudnou a sinici I/5) bez průjezdu obcemi (červeně) . Tyto výhledové dopravní systémy 
zásadně ovlivní i obsluhu průmyslové zóny Dříň a tedy i posuzovaného areálu. 
 
Doprava a její intenzita 
 Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které 
bude způsobeno dovozem stavebních materiálů a konstrukcí a v poslední fázi 
technologických zařízení slévárny. Přesun hmot se bude provádět prostřednictvím výše 
popsaného dopravního napojení. V časově omezeném období výstavby (cca 12 měsíců) 
se počítá s provozem TNV při přípravě staveniště a budováním základových konstrukcí. 
Vzhledem k mírně přebytkové skrývkové bilanci se počítá s odvozem přebytkové zeminy 
na blízkou skládku Buštěhrad. Frekvence dopravy bude nepravidelná, zpočátku (cca 
první dva týdny) lze očekávat vyšší frekvenci kolem 10 TNV denně, v rámci montážních 
prací a vlastní výstavby haly pak frekvenci kolem 3-5 TNV denně. V rámci finálních 
prací a montáže technologie pak zátěž TNV klesne na úroveň jednotek aut za den a bude 
srovnatelná se zátěží při provozu.   
 S ohledem na rozsah výstavby posuzovaného areálu a předpokládanou mírně 
přebytkovou bilancí  zemin s ohledem na způsob zakládání se bude jednat o dovoz 
betonových směsí a konstrukčních materiálů do základových konstrukcí a podlah, 
nosných konstrukcí a opláštění hal a technologické celky či soubory se střední dopravní 
náročností. 
 Vzhledem k lokalizaci odbytišť výrobků slévárny v rámci celé ČR i zemí EU  je 
zřejmé, že uvedené dopravní spojení prostřednictvím silnice I/61 bude pro převedení 
dopravních vztahů prioritní. Napojení na silnici II/101 směr Kralupy průjezdem obcí 
Vrapice je podružné, a bude zřejmě minimálně využíváno. 
 Frekvence dopravy při provozu byly odvozena spolu s projektantem  a investorem 
z předpokládaných odbytových a výrobních možností. Dopravu za provozu lze rozdělit 
formálně na dovoz vstupních surovin a materiálu, odvoz hotových výrobků a dopravu 
osob do zaměstnání a osobní doprava související s provozem. Dovoz materiálu a odvoz 
výrobků bude realizován hlavně těžkými nákladními vozidly (TNV) – kamiony a 
lehkými nákladními vozidly (LNV). Doprava osobními automobily (OA) zahrnuje 
dopravu zaměstnanců a cesty související s provozem závodu. 
 Podle údajů firmy METAL PRODUCT  bude ve vazbě na pohyb materiálu a 
hotových výrobků bude zatížení dotčených komunikací vyvolanou dopravou následující: 
 
Tabulka 9a: Bilance vyvolané dopravy 24 hodin (cekem obousměrně) 
 

Kategorie 
 

Celkem 
Vozidel za 24 hod 

Doprava vstupních surovin a expedice 
výrobků TNV  

4 

Doprava a expedice LNV 2 
Osobní doprava OA 80 
 

Dovoz vstupních surovin se předpokládá zhruba 1x denně kamionem (22-24 t) 
odvoz výrobků a další doprava se předpokládá denně příjezd a odjezd zhruba jednoho 
kamionu  a jednoho lehkého nákladního vozidla typu Avia. V osobní dopravě se 
předpokládá v rámci dne příjezd a odjezd zhruba 40 osobních vozidel a dodávek. 
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Manipulace s výrobky bude prováděna pomocí jeřábů, vysokozdvižných vozíků (VZV) 
na plynový (propan-butan) pohon.  Počítá se z 1 - 2 VZV. Manipulace s těžšími břemeny 
ve výrobní i skladové hale bude zajištěna jeřáby o nosnosti 30 t. 
 Dopravní obsluha areálu je zajištěna z jižní strany hlavním vchodem, který bude 
využíván jako zásobovací a expediční, i pro příjezd zaměstnanců a zákazníků. Hlavní 
vchod je napojen na manipulační plochu a dále umožňuje příjezd k parkovištím. Provoz 
uvnitř areálu je vcelku jednoduchý a je zřejmý z grafických příloh. Vnitroareálový 
provoz nepředpokládá žádný speciální systém řízení, dopravní signalizace a dopravního 
značení. 

Jiný druh dopravy než silniční se pro dopravní obsluhu závodu neuvažuje. 
 
 Stávající dopravní zátěž zahrnuje zejména obsluhu průmyslové zóny Dříň 
(sochorová válcovna) a firmy Peroutka a skladu plynů GA-Linde. Dále zahrnuje dopravu 
na skládku Buštěhrad a lokální dopravu mezi Buštěhradem a Vrapicemi  s vazbou na 
silnici I/61.  Intenzity dopravy na komunikační sítí dle sčítání ŘSD v roce 2000 ukazuje 
následující obrázek: 
 
Obrázek 6 : Intenzity dopravy dle ŘSD 
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 Sčítání  dopravy na komunikacích III. tříd se neprovádí, bylo proto provedeno 
orientační sčítání dopravy na příjezdové komunikaci do zóny a silnici III/00719. 
Výsledky jsou v tabulce: 
 
Tabulka 9b: Intenzity dopravy dle orientačního sčítání 
 
silnice III třídy 00719 za křižovatkou směr I/61  
čas OA LNA TNV BUS 
6.00 - 7.00 82 5 3 1 
7.00 - 8.00 77 4 10 1 
8.00 - 9.00 75 8 12 1 
13.00 - 14.00 71 6 10 0 
14.00 - 15.00 85 9 14 1 
15.00 - 16.00 75 6 12 1 
silnice III třídy č.00719 za křižovatkou směr Vrapice  
čas OA LNA TNV BUS 
6.00 - 7.00 38 0 0 0 
7.00 - 8.00 33 1 2 0 
8.00 - 9.00 26 3 6 0 
13.00 - 14.00 36 5 3 0 
14.00 - 15.00 50 5 3 0 
15.00 - 16.00 35 3 2 0 
příjezdová komunikace do zóny Dříň  
čas OA LNA TNV BUS 
6.00 - 7.00 54 15 10 1 
7.00 - 8.00 50 8 10 1 
8.00 - 9.00 48 11 17 1 
13.00 - 14.00 55 13 11 1 
14.00 - 15.00 61 15 14 1 
15.00 - 16.00 59 11 10 1 
 

Z tabulky je zřejmé, že ve špičkové hodině se na příjezdové komunikaci do zóny 
Dříň pohybuje kolem 90 vozidel, z toho 15 TNV. To odpovídá 24hodinové zátěži 
v úrovni 900 vozidel. Na silnici I/61 se dopravní zátěž v roce 2000 blížila k 12000 
vozidel za 24 hodin, přičemž podíl TNV se pohybuje kolem 12%. Výchozí intenzity 
dopravy na komunikačním systému v roce 2005 a výhled na rok 2007, kdy 
předpokládáme zprovoznění areálu slévárny, jsou v následující tabulce: 
 
Tabulka 9c: Intenzity dopravy za 24 hodin  
 

 
 
Nároky na inženýrské sítě 
 V rámci výstavby slévárny se nepočítá s nároky na budování či posílení 
distribučních sítí mimo areál. Nová výrobní hala bude napojena na stávající rozvody 

Komunikace Sčítací úsek celk. 
(voz./den)]]]] 

z toho TNV 
(voz/den) 

celk. 
(voz./den)]]]] 

z toho TNV 
(voz/den) 

  Rok 2000  Rok 2007 = 2000*1,14 
I/61 1-3960 11 945 1433 13617 1634 
  Rok 2005 Rok 2007 = 2005*1,05 
III/00719 - 1100 160 1155 168 
příjezdová - 910 150 956 156 
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podél příjezdové komunikace (energomost), které jsou dostatečně kapacitní. Z tohoto 
důvodu se nepočítá s přeložkami ani budováním nových inženýrských sítí vně areálu. 
 
Sadové úpravy  

Předpokládá se úprava volných ploch rozprostřením ornice a vysazením trávníku 
s výsadbou keřů a stromů. Podél hranic areálu se navrhuje osadit převážně listnaté 
dřeviny (javor mléč, javor klen, habr obecný) s využitím stávající zeleně a při 
respektování charakteru stanoviště 

 
Přesné počty a osazení dřevin není v dané fázi přípravy projektu upřesněno, a 

bude řešeno projektem sadových úprav. 
 
V rámci sadových úprav se počítá s odstraněním části stávající náletové zeleně a 

zakomponování stávající zeleně do sadových úprav areálu. 
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B.III. Údaje o výstupech  
 

III.1.  Ovzduší 
 

V rámci tohoto oznámení byla zpracována studie řešící předpokládané znečištění 
ovzduší dané lokality provozem slévárny. Studie řeší znečištění ovzduší vlivem vyvolané 
dopravy, technologických zdrojů a  vytápění objektů.  Přihlíží přitom k celkovému 
znečištění dané lokality.  

 Zdroji znečištění ovzduší bude vytápění haly a administrativních přístavků a  
vyvolaná automobilová doprava. Z ní budou škodliviny vznikat na příjezdové 
komunikaci a pojezdem na parkovišti zaměstnanců. 

Zdrojem tepla pro administrativní část bude teplovodní kotel na zemní plyn o 
instalovaném výkonu zhruba 100 kW, umístěný v samostatné místnosti. Spaliny jsou 
odváděny samostatným komínovým průduchem po fasádě objektu nad střechu budovy 
(výška komína max. 16 m). Topný systém je teplovodní s nuceným oběhem.  

Zdrojem tepla pro výrobní část budou sálavé keramické přímotopy o souhrnném 
instalovaném výkonu 742,8 kW, zavěšené pod střechou výrobní i pomocné haly. Spaliny 
budou odváděny vzduchotechnickými jednotkami nad střechu haly (výška haly 15 m) 
tak, aby nedocházelo k zpětnému nasávání spalin (předpoklad 16 m). Předpokládá se 
instalace  cca 33 ks přímotopů - typ B24SX 4 ks po 10,2 kW, typ B32SX 6ks po 13,5 kW 
a typ B64-2SX 23 ks po 27 kW. Při vytápění hal bude využito i odpadní teplo 
z technologie.  

Teplá užitková voda (TUV) bude připravována v elektrickém ohříváku GSX 
s objemem 325 l a instalovaném výkonu 38,7 kW.   

Technologické zdroje představují výdechy odvětrání pece a prostoru pro úpravu 
výrobků. Oba tyto zdroje jsou vybaveny filtračními jednotkami a jejich emisní produkce 
je proto zanedbatelná. 

Uvedené zdroje lze charakterizovat takto: 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

:Tabulka 10: Stacionární zdroje  

 

Kotelna 

Palivo zemní plyn 

spotřeba plynu  max. 10 m3/hod 

celkový výkon 100 kW 

tepelná vydatnost spalin 8k W 

množství spalin 0,03 m3/s 

obsah NOx ve spalinách*) 200 mg/m3 

obsah CO ve spalinách*) 100 mg/m3 

hmotnostní tok NOx 0,006 g/s 

hmotnostní tok CO 0,003 g/s 

výška komína nad vztažnou rovinou 16 m 
*) hodnoty obsahu byly vzaty na hranici emisních limitů. Skutečné hodnoty u kotelny (podle osazených 
kotlů) lze očekávat cca poloviční 
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Vytápění haly – 33 přímotopných sálavých  jednotek 

Palivo zemní plyn 

spotřeba plynu  max. 78,7 m3/hod 

celkový výkon 742,8 kW 

množství spalin 0,223 m3/s 

obsah NOx ve spalinách*) 200 mg/m3 

obsah CO ve spalinách*) 100 mg/m3 

hmotnostní tok NOx 0,045 g/s 

hmotnostní tok CO 0,022 g/s 

výška komína nad vztažnou rovinou 16 m 

 

Přehled  emisí z bodových zdrojů areálu  jsou uvedeny v následující  tabulce: 

 

Tabulka 11a: Vytápění administrativní budovy a hal 

ZDROJ výkon Spotřeba paliva emise NOx emise CO 

 kW m3/h m3/r g/s kg/r g/s kg/r 

kotelna 100 10 14 400 0,006 31,1 0,003 15,6 

přímotopy 742,8 78,7 141 100 0,045 290,4 0,022 145,2 

celkem 842,8 78,7 155500 0,051 321,5 0,025 160,8 
*) hodnoty obsahu byly vzaty na hranici emisních limitů pro střední zdroje.   Skutečné hodnoty u 
navrhovaných zářičů budou o cca 25 % nižší 

 

Emise oxidu siřičitého závisí na aktuálním obsahu síry ve spalovaném zemním 
plynu. Jeho emise budou však v průměru cca 100 krát nižší než uvedené (nízké) emise 
NOx. Proto jsou u spalování zemního plynu nevýznamné. Obdobně jsou zanedbatelné 
emise pevných látek. 

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 

Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební 
práce a pod., v rámci provozu  areálu slévárny nebudou žádné. Pojezd vozidel na 
parkovišti  je sice počítán jako plošný zdroj, jako zdroj dopravní je však zařazen do 
zdrojů liniových.  

c) hlavní liniové zdroje 

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava, jejíž popis a 
intenzity jsou uvedeny v příslušné části tohoto oznámení. Na kvalitu ovzduší 
v posuzované oblasti má však výrazný vliv stávající doprava. Do hodnocení byl proto 
vzata stávající zatížení na relevantních  komunikacích, které pak přitíží provoz slévárny.  
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 Tabulka 11b: Emisní a imisní hodnoty  ze stávající a vyvolané dopravy 2007 

Komunikace délka 
[m ] 

sklon 
[%] 

m.vyd. 
[mg/s/km ] 

vydatnost 
[mg/s]   

vydatnost 
[kg/r] 

x200 

[m] 

I/61 1500 1,2 557,1 835,7 26355 21,9 

III/00719 1100 3,5 64,2 70,6 2226 -- 

příjezdová 250 1,0 46,8 11,7 369 -- 

Celkem stávající    918,0 28950 -- 

vyvolaná  vše 2650 1 -4 2,2 5,8 183 -- 

CELKEM --- -- -- 923,8 29133 -- 

V tabulce značí:  m. vydatnost. = měrná emisní vydatnost Nox,  vydatnost = emisní vydatnost NOx celého 
úseku   x200 =..vzdálenost od komunikace, ve které je koncentrace  NOx 200 µg/m3, nebo nižší. Hodnoty 
kriteriálního NO2  jsou v této vzdálenosti cca 20 µg/m3. 

 

Tabulka 11c: Emise z pojezdu parkování v areálu     

Zdroj emise  NOx emise CO 

 g/s kg/r g/s kg/r 

areál 0,66 20,8 2,31 72,8 
 
 

III.2. Odpadní vody 
 
Splaškové odpadní vody 

Bilance splaškových vod  Bilance vychází z potřeby vody v části B.I., přičemž 
množství splaškových vod je počítáno jako 90 % nárokované souhrnné potřeby. 
Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace v průmyslové zóně a přes ČOV ve 
správě ECKG do recipientu, jímž je Dřetovický potok.  

Předpokládáme, že znečištění splaškových vod se nevymyká normálu, protože se 
jedná pouze o odpadní vody ze sociálních zařízení. V objektu není zavedena výroba jídel 
ani jiná činnost, jejíž výsledkem by bylo zvýšení některých ukazatelů (např. tuky a 
extrahovatelné látky, povrchově aktivní látky a detergenty a.p) nad rámec znečištění 
obvyklého u splaškových vod (viz tabulka). Není proto instalováno žádné předčisticí 
zařízení před vstupem do kanalizace.  
 
Tabulka 12 : Produkce a znečištění splaškových odpadních vod  
 

Produkce Znečištění 
Celkem areál BSK5 NL RL EL 

m3/d m3/r mg/l t/r mg/l t/r mg/l t/r mg/l t/r 
10,8 2808 350 0,98 275 0,77 500 1,4 5 0,014 

Vysvětlivky: NL - nerozpuštěné látky, BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku, RL - rozpuštěné látky, EL - 
extrahovatelné látky  
 
Technologické odpadní vody 
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Technologické odpadní vody areál neprodukuje, výrobní proces tavení a odlévání 
kovů nemá nároky na potřebu vody. Voda v chladicích okruzích je v uzavřeném cyklu 
s nároky pouze na doplňování ztrát z odparu. Slévárna tedy neprodukuje technologické 
(průmyslové) odpadní vody. 
 
Dešťové vody 

Při výpočtu bilance dešťových vod je postupováno  v souladu s projektem a jeho 
bilancí zastavěných a zpevněných ploch a  ploch nezpevněných. Přehled ploch vychází 
z údajů v části A: 
 
Areál zastavěné stavbami ostatní zpevněné volná plocha – 

zeleň 
celkem 

Výměra 4700 (27,6%) 4000 (23,5%) 8300 (48,9%) 17000 
 

Průtok dešťových vod  Q v l/s je odvozen podle vzorce  Q  =  ψψψψ*A*q  , kde ψ  je 
součinitel odtoku,  A  je odvodněná plocha (ha), q je vydatnost návrhového deště / l/s/ha / 
Součinitele odtoku ψ z různých ploch uvažujeme Zastavěné plochy /střechy / - 0,90  
Zpevněné plochy (živice) - 0,80, po započítání podílu zámkové dlažby  0,75    Zeleň - 
0,05 
 Bilanci odvedených vod při dané bouřkové události ukazuje tabulka: 
 
Tabulka 13 : Bilance odvedených dešťových vod  
 
Způsob zastavění Celková plocha 

(m2) 
ψψψψ Reduk. 

plocha 
(m2) 

Q15 
(l/s) 

M15 
(m3) 

Střechy  4 700 0,9 4230 67,68 60,9 
Zpevněné plochy celkem 4000 0,75 3000 48,00 43,2 
Zeleň 8300 0,05 419 6,70 6,3 
Celkem  17 000 0,62 7649 122,38 110,4 
Pozn: Návrhový déšť byl uvažován v intenzitě 160 l/sec/ha  za předpokladu  doby trvání t=15 minut a 
periodicity   p = 1,0 
 
 Uvažujeme – li roční srážkový úhrn 520 mm, dostaneme roční množství 
dešťových vod odvedených z plochy areálu: 
  
Způsob zastavění Celková 

plocha (m2) 
ψψψψ Reduk. 

plocha 
(m2) 

Roční 
úhrn 

srážek 
(m) 

M365 
(m3) 

Střechy  4 700 0,9 4230 0,52 2200 
Zpevněné plochy celkem 4000 0,75 3000 0,52 1560 
Zeleň 8300 0,05 419 0,52 218 
Celkem  17 000 0,62 7649 0,52 3978 
 

Stanovení průtoku je v této fázi pouze informativní - bylo stanoveno ve spolupráci 
s projektantem pro účely územního řízení a posouzení v rámci tohoto oznámení a bude  
případně upřesněno v dokumentaci pro stavební povolení  na základě stanovení přesných 
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ploch, hodnoty intenzity přívalového deště a povrchu upravených a odvodňovaných 
ploch. 
 
Odvedení  splaškových a dešťových  vod 
  Odpadní vody z areálu slévárny budou svedeny do jednotné kanalizace DN 300 
podél příjezdové komunikace, která odvádí odpadní vody na ČOV ECKG. Na tuto 
kanalizaci bude areál napojen přípojkou, která je na hranicí pozemku zaústěna do revizní 
šachty.  
 
 

 III.3. ODPADY 
Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s hodnocenou stavbou jsou dále 

rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. je jim 
přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení 
způsobu dalšího nakládání s nimi. Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR 
č.381//2001 Sb.  kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. 

V dalších kapitolách jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které 
budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích, a na odpady 
z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.  
 
Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu 

Odpady, vznikající při výstavbě slévárny lze v současné době s ohledem na 
projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě návrhu 
zastavovacího plánu a předpokládaného rozsahu skrývky a charakteru výstavby. 

S ohledem na  charakter terénu a výstavby, zejména předpokládaný plošný způsob 
zakládání objektů  je možno  předpokládat poměrně malý  rozsah terénních úprav a proto 
je předpokládána mírně přebytková bilance zemin. Přesná kubatura hrubých terénních 
úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace pro 
stavební povolení. 

Zde budou vznikat převážně odpady skupiny 17 – Stavební a demoliční odpady 
včetně vytěžené zeminy. Z úpravy pláně a výkopů pro základové konstrukce lze 
předpokládat kolem 2000 m3 skrývky. Tento odpad je charakterizován jako kategorie 
ostatního odpadu s číslem a názvem 17 05 04  - zemina a kameny bez obsahu 
nebezpečných látek. Přesto, že  pozemek byl v minulosti využíván k průmyslové činnosti, 
nepředpokládáme kontaminaci výkopových zemin cizorodými polutanty (ropné látky, 
chlorované uhlovodíky, PCB a pod). Tento předpoklad však doporučujeme ověřit v další 
projektové přípravě stavby (např. v rámci inženýrskogeologického průzkumu provést 
odbět vzorků zemin a anlýzy na obsah nejobvyklejších polutantů) Zemina ze skrývky 
bude zhruba ze 25% využita při terénních úpravách v rámci areálu  a z větší části 
odvezena na skládku zemin či využita mimo areál. Dále budou vznikat odpady z běžných 
stavebních hmot a odpady typické při realizaci výstavby, dále lze předpokládat odpad 
chrakteru komunálního. Pokud se týká nebezpečných odpadů, lze v rámci výstavby 
předokládat pouze velmi malá množství, převážně typu odpadních barev a obalů od nich. 

Demoliční práce nepředpokládáme, pozemek je nezastavěný a není třeba 
odstraňovat žádné stavby ani komunikace. Stávající komunikace budou využity, původní 
starší objekty skladů již byly odstraněny. 

V menším množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro realizaci 
výstavby (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, dřevo, barvy, izolační materiály, 
sklo a plasty, materiál charakteru demoličního odpadu apod.) , které jsou spolu se shora 
uvedeným odpadem uvedeny v následující přehledné tabulce: 
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Tabulka 14 : Bilance odpadů z výstavby  
 

Kód Název odpadu Kategorie Nakládání 

08 01 11 Barva osahující org. rozpouštědla N LOF 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky O SPAL 
17 01 01 Beton O SKL 
17 01 02 Cihly O SKL 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O SKL 
17  02 01  Odpadní dřevo O SPAL 
17 02 02 Odpadní sklo O RECYKL 
17 02 03  Odpadní plast O RECYKL 
17 03 02 Asfalt bez dehtu O RECYKL 
17 04 05 Odpadní železo, ocel O RECYKL 
17 04 11 Odpadní kabely neobs. nebezp. látky O RECYKL 
17 05 04 Zemina a kameny bez škodlivin O SKL 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neznečištěné O SKL 
17 09 04 Směsný stavební demolič. opad bez škodlivin O SKL 
20 03 01 Směsný komunální odpad  O SKL 

Vysvětlivky: LOF = likvidace odbornou firmou, SKL - skládkování, SPAL = spalovna, RECYKL- recyklace, 
 
Odpady vznikající při provozu 

Provoz závodu slévárny není spojen s významnou produkcí odpadů a lze 
konstatovat, že výrobní proces je do značné míry bezodpadový. 

Z výroby lze předpokládat odpadní kovy ze slévání (podskupiny 10 10 Odpady ze 
slévání neželezných odlitků , odpad z finálního mechanického zpracování kovů – 
podskupina 12 01 ( tj. odpady z broušení, řezání a otryskávání ingotů) a odpad z čištění 
technologických zařízení. Odpadní kovy budou z větší části znovu využity ve výrobě. 
Nepoužitelná odpadní kovy a materiál z jejich mechanické úpravy budou shromažďovány 
a likvidován specializovanou firmou. Dále budou vznikat odpady žáruvzdorných 
materiálu na bázi silikátů – z výdusky tavicích kelímků, které lze zařadit do skupiny 16 
11 Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály. 

Z údržby a obslužných provozů lze předpokládat odpadní tkaninu s čištění strojů a 
zařízení, odpadní kondenzát z kompresoru, odpadní strojní a hydraulické  oleje a maziva, 
odpadní kondenzát z kompresorů, odpad zachycený na filtračních zařízeních (úlet 
železných a neželezných kovů – pyroforický prach). Dále vznikne odpad vyhořelých 
zářivek. Z provozu skladové a expediční části předpokládáme odpadní obalové materiály 
- papír a lepenka, dřevěné palety, odpadní plastová fólie případně kovové vazací pásky 
a.p. Z provozu administrativně-sociální části vznikne de facto pouze odpad charakteru 
komunálního a dále sběrový papír apod., který bude likvidován konvenčním svozem. 

Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat převážně o odpady kategorie ostatní 
(O), z nichž valnou část tvoří odpady recyklovatelné. Odpady nebezpečné (N) se omezí 
pouze na odpadní provozní kapaliny a odpady z filtrů..Tyto odpady budou odděleně 
shromažďovány a odvezeny oprávněnou firmou k likvidaci či regeneraci. Odpady 
z provozu se budou shromažďovat v shromaždišti v kontejnerech ve vyhrazeném místě 
výrobní haly v k tomu určených nádobách odděleně podle druhů a budou pravidelně 
odváženy k likvidaci mimo prostor závodu do zařízení k tomu určených. 
 
Tabulka 15: Bilance odpadů z provozu  
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Kód Název Kategorie Způsob likvidace 
10 10 10 Prach z čištění spalin neobsahující neb. látky O SKL 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O REC 
12 01 04  Úlet neželezných kovů O SKL 
12 01 17 Odpad z otryskávání neobsahující nebezp. látky O SKL 
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály bez 

obsahu nebezpečných látek 
O SKL 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N RECYKL 
13 05 02   Kal z odlučovačů olejů N LOF 
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N RECYKL 
15 01 03 Dřevěný obal O SPAL 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N LOF 

16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály 
z metalurgických procesů bez obsahu nebezpečných 
látek 

O SKL 

20 01 01 Papír a lepenka (sběr. pap.) O RECYKL 
20 01 21 Zářivky N LOF 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O  
20 03 01 Směsný komunální odpad O SKL 
20 03 03 Uliční smetky O SKL 

Odpady z provozu se shromažďují v shromaždišti v halách v k tomu určených 
nádobách odděleně podle druhů a jsou pravidelně odváženy k likvidaci mimo prostor 
závodu do zařízení k tomu určených. 
 
Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby 
V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po 
ukončení fyzické životnosti stavby by investor postupoval podle zásad platného 
stavebního zákona a zákona o odpadech. 
 O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze 
spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však 
nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla 
problematická. Po demontáži technologických celků se jedná de facto pouze o běžné 
montované haly s přístavbami. 
 
 

III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ 
 
Hluk a jeho zdroje 
 Jako zdroje vnitřního i vnějšího hluku v areálu závodu a z jeho provozu lze 
označit: 

• výstupy vytápění (komín kotelny 1x) a odvětrání výrobních prostor (sání a 
výdechy VZT 4x na hale)  cca 65-68 dB  na střeše objektu 

• kompresorová stanice a chladicí věž 
• výrobní a skladová technologie (tavicí pec a manipulační technologie - jeřáby) 
• doprava a provoz automobilů na příjezdové komunikaci, obslužné komunikaci, 

parkovištích a manipulačních plochách 
• nestandardní zdroje hluku - manipulace s výrobky a materiálem v expedičních 

vratech 
 

 Hlučnost výstupu VZT a vytápění je závislá zejména na typu a konstrukci 
zařízení, způsobu umístění a akustickém výkonu zařízení. Tyto parametry nejsou 
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prozatím přesně specifikovány. Předpokládá se pružné osazení a další technická opatření 
ke snížení hlukových emisí přímo na zdrojích (mřížky). Akustický tlak ve vzdálenosti 1 
m od tohoto zdroje nepřekročí 70 dB. Výstupy budou osazeny z podstatné části na střeše 
každé haly a na fasádě objektu. Předpokládají se výstupy z vytápění a výstupy VZT (2x 
sání 2x výduch cca 65-70 dB)  
 Hlučnost technologických zařízení bude eliminována jejich umístěním 
v akusticky izolovaném prostředí uvnitř výrobní haly, kdy u navrženého opláštění 
trapézovým plechem s termoakustickou izolací lze předpokládat neprůzvučnost zhruba 
30-35 dB.  
 Uvnitř výrobní haly jsou nejvýznamnějšími zdroji hluku manipulační zařízení a 
technologie (jeřáby, hydraulická zařízení), samotná tavicí pec není významným zdrojem 
hluku.  . Ze současných podkladů se ekvivalentní hladina hluku v místě obsluhy pohybuje 
kolem LAeq = 60-65 dB(A). Ve strojovně kompresorové stanice lze předpokládat zátěž 
LAeq kolem 75 - 80 dB. Obě tato technologická zařízení jsou však umístěna v stavebně i 
akusticky odděleném prostoru a přenos hluku do prostoru haly se pohybuje kolem 65 – 
70 dB.  
 Vzhledem k tomu, že zařízení s nejvyšším akustickým výkonem budou umístěna 
v akusticky izolovaných prostorech, nepředpokládáme významný přenos hluku přes 
obvodový plášť haly. Přenos hluku z haly lze předpokládat s ohledem na neprůzvučnost 
stěn pouze v úrovni cca 35 -37 dB, tj. v úrovni stávajícího akustického pozadí. 
 Uvažované významnější stacionární zdroje hluku, umístěné převážně na 
střechách, jsou v následující tabulce: 
 
Tabulka 16: Vnější stacionární zdroje hluku 
 
Číslo 

zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
L W v dB(A) 

Hladina akustického tlaku 1 
m od zdroje  dB(A) 

Provoz v noci 

1 Komín kotelny  - LpA10 = 65 dB(A) ano 
2 Chladicí věž  - LpA10 = 75 dB(A) ano 

4-7 Sání a výdech VZT (odvětrání hal)  LpA10 = 65-68 dB(A) ano 
8-10 Nakládka na rampách a v exp vratech  LpA10 = 65 dB(A) nepravidelně 

 
 Hluk z dopravy je i s ohledem na její četnost a akustické pozadí komparativně 
málo významný, neboť předpokládaná intenzita obslužné dopravy je velmi nízká. 
Vstupní parametry jsou uvedeny v části doprava. Pro vstup do hlukového modelu 
uvažujeme v cílovém stavu s obousměrným pohybem (příjezd a odjezd) 4 TNV a LNV, 
80 OA za 24 hodin . Hlukové emise budou vznikat zejména při vnitroareálové dopravě 
(tj. popojíždění vozidel při nakládce, vykládce ap.) na objízdné komunikaci, 
manipulačních plochách a parkovištích, dále lze uvažovat přírůstek imisní hlukové zátěže 
na přístupových komunikacích , který je však s ohledem na stávající intenzitu dopravy 
komparativně nevýznamný. 

Nestandardní zdroje hluku (vlastní nakládka materiálu a výrobků) jsou 
nevýznamné. Expedice zboží probíhá expedičních vratech a  lze je hodnotit jako 
stacionární zdroje hluku (zhruba 60-65 dB).  

Zdroje hluku budou působit v případě třísměnného provozu v denní i noční době. 
 Předpokládá se, že při instalaci strojů a zařízení budou respektovány požadavky 
nařízení vlády č.502/2000 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
  
Zdroje hluku v etapě výstavby: 

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, 
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organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry 
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na 
okamžitém stadiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné 
stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními 
technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá 
se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí 
přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů 
současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní 
vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během 
výstavby, která je časově omezena. 

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího 
staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může být určitý odhad 
nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty 
dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v 
tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na 
staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou 
uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí 
z archivních údajů. 

 Tabulka 17a,b :  Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 

Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
L W v dB(A) 

Hladina akustického tlaku 1 m 
od zdroje  dB(A) 

Doba používání 
stroje (hod/den) 

1 rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 6 
2 rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB(A) 6 
3 nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 

Doprava nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod 

Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 

Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
L W v dB(A) 

Hladina akustického tlaku 1 m 
od zdroje  dB(A) 

Doba používání 
stroje (hod/den) 

1 autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) - LpA10 = 79 dB(A) 7 
2 čerpadlo betonové směsi (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 2 
3 domíchávače betonové směsi (1 kus) 92 dB(A) - 4 
4 stavební míchačky (2 kusy) - LpA7 = 81 dB(A) 4 
5 stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)  LpA1 = 80 dB(A) 6 

Doprava 
nákladní automobily Liaz s návěsem (3 
kusy) 

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod 

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

Z hlediska radonového rizika lze očekávat nízké, vynímečně střední radonové 
riziko. V půdorysech hal bude vyšetřeno radonovým průzkumem v rámci dokumentace 
pro stavební povolení. 
 Instalace ani používání výkonných zdrojů neionizujícího EM záření (vysílače) a 
laserů (včetně výkonných zdrojů světla) se nepředpokládá. Instalace světelných reklam a 
poutačů s vyšším výkonem se rovněž neuvažuje. Trafostanice jako nevýznamný zdroj 
elektromagnetického záření je umístěna ve stavebně izolovaném prostoru tak, že nemůže 
v žádném případě negativně ovlivnit ani pracovníky areálu, ani obyvatelstvo. 
 V provozu nebudou používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) 
radioaktivního záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, 
výkonné zdroje světla). 
 
 

III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a 
technologií 
 
 Rizika vzniku havárií 
 S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností v areálu slévárny nejsou 
rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel příliš  
pravděpodobná. V rámci výroby se nebudou používat látky škodlivé vodám ani škodlivé 
zdraví ve větším rozsahu. Vstupní surovina jsou kovy skupiny železa (Co, Ni), které se 
taví a odlévají na poloautomatických linkách, přičemž nevznikají žádné škodlivé látky ve 
formě emisí do ovzduší, odpadních vod či nebezpečných odpadů v tuhé či kapalné formě. 
Dále pro výdusku tavicích kelímků se používají žáruvzdorné materiály na bázi silikátů. 
Ve výrobním procesu nejsou používány chemické látky (toxické, vysoce toxické, 
oxidující apod.). Dále budou používány ropné látky, ale pouze v uzavřených okruzích či 
jako provozní náplně strojů a zařízení (hydraulické a strojní oleje a maziva).   
 Riziko je sníženo samo o sobe jednak způsoben uložení a nakládání s těmito 
látkami, jednak technickými opatřeními a havarijními organizačními opatřeními, a 
poměrně malým množstvím těchto látek a nízkou mírou nebezpečnosti. Množství 
škodlivých látek v uzavřených okruzích a provozních náplních strojů je zhruba v prvních 
m3 . Množství látek skladovaných ve skladu hořlavin (oleje a maziva) nepřesáhne 200 
litrů.  Jako látky rizikové se uplatňují ropné látky (strojní hydraulické a mazací oleje). 
 Provozní kapaliny na bázi ropných látek budou používány pouze v uzavřených 
okruzích a náplních, a zaměstnanci s nimi proto nepřijdou do styku s výjimkou servisních 
pracovníků (běžná udržba), kteří budou  náležitě poučení. Opravy a výměny náplní 
budou provádět pracovníci specializované firmy (servis výrobce).  
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 Skladování těchto látek bude prováděno pouze v provozním skladu v malých 
nezbytně nutných množstvích nejvýše do prvních stovek litrů. .Na sklad se proto nebude 
vztahovat zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami. 
 Rizikové a havarijní situace mohou vzniknout jednat při úniku ze skladování 
(poškození obalu a postupný únik látky) jednak při manipulaci (havárie v dopravě, 
poškození obalů při nakládce a vykládce, doplňování provozních náplní či jiné 
manipulaci s nimi). 
 Potenciálně největší riziko havarijních  úniků představuje manipulace se 
škodlivými látkami v prostoru manipulační plochy. Vzhledem k navrženým opatřením, 
malým množstvím a nízké četnosti manipulace je riziko úniků těchto látek z prostoru 
skladování poměrně malé až zanedbatelné. Poměrně větší pravděpodobnost úniků je z 
odstavených vozidel, a při vlastním provozu automobilů, zejména rizika spojená s havárií 
v dopravě. Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v 
rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto: 

1. únik škodlivých látek při manipulaci (poškození obalů při pádu nebo nesprávné 
manipulaci, nedbalost při výměně či doplňování provozních kapalin) 
2. riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě 
nebo z odstaveného vozidla  
3. únik látek škodlivých zdraví a škodlivých vodám při mimořádné události (požár 
ap.) 

 Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními 
opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních řádů a 
pokynů výrobců látek pro sladování a manipulaci. Speciální preventivní nebo 
bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná, s výjimkou protipožárních 
opatření (automatická signalizace požáru).  Rizika jsou soustředěna zejména na tyto 
cílové objekty: 

• zaměstnanci závodu  
• okolní objekty v areálu a výrobní zóně a osoby v nich zaměstnané nebo se zdržující 
• kanalizace a vodovod v areálu 

 
 Vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě je riziko ohrožení obyvatelstva 
velmi nízké a to i v případě mimořádné události. Rizika ohrožení zdraví jsou soustředěna 
zejména na zaměstnance areálu a osoby zdržujících se v objektech bezprostředně 
sousedících. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví osob (včetně zaměstnanců) 
označit za velmi nízké, neboť se jedná o osoby seznámené s vlastnostmi skladovaných 
látek a proškolené v zacházení s nimi, včetně předpisů BOZP a opatřeních v případě 
havarijní situace. V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací 
 
typ havárie Ohrožený objekt Poznámka 
havarijní únik škodlivých  
látek do kanalizačního 
systému, 

kanalizační systém, ČOV, 
recipient,  

nutná technická eliminační 
opatření, organizační 
opatření 

havarijní únik škodlivých 
látek při dopravě, přepravě, 
manipulaci nebo 
z nedbalosti 

kanalizační systém, 
horninové prostředí, 
podzemní voda 

nutná technická a 
organizační opatření, 
technická opatření 

postupný únik látek při 
skladování nebo netěsností 
systému  

Zaměstnanci nutná organizační opatření 
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Havárie v rozvodech plynu, 
elektřiny, vzduchotechniky 
ap., s nebezpečím požáru 

areál závodu, okolní 
objekty a obytná zástavba, 
zaměstnanci 

nutná organizační  a 
preventivní opatření 

technologická nekázeň, 
porušení předpisů BOZP,  

Zaměstnanci nutná technická a 
organizační opatření 

 
 Havarijní únik do kanalizačního systému je teoreticky možný  při havárii či 
úniku na manipulační ploše. Ta je vyspádována do odvodňovacích v pustí, které jsou 
zaústěny do kanalizace.  Předpokládáme, že do vpustí by tyto látky pronikly pouze v 
mimořádném souběhu nepříznivých okolností. Při vzniku havárie či úniku na 
manipulační ploše by byl únik ihned zpozorován a neprodleně likvidován navázáním na 
vhodný sorbent. V případě úniku většího množství (např. z nádrže automobilu) lze 
zabránit průniku do vpustí jejich překrytím a zachycením na ploše např. záchytnými 
pásy. 
 Z tohoto důvodu je riziko průniku uniklých látek mimo plochu zanedbatelné. Při 
havarijním úniku budou zachyceny na ploše, nebo v odvodňovacích vpustích. Průnik 
škodlivé látky do horninového prostředí a podzemní vody lze prakticky vyloučit. 
 Postupný únik látky v prostoru skladu lze eliminovat již vhodnými skladovacími 
postupy, nehledě k tomu, že skladové prostory budou pod stálým dohledem. V případě, 
že únik by nebyl zpozorován a likvidován, je podlaha provozního skladu v nepropustném 
provedení. Únik mimo prostor výrobní haly vylučujeme. Množství závadných látek jsou 
malá a četnost manipulace nízká. Totéž platí o kapalinách v chladicím systému a 
v provozních náplních strojů a zařízení. Uniklá látka by byla zachycena 
v technologickém kanále či na nepropustné podlaze haly. 
 Největší potenciální riziko úniku škodlivin je při požáru, kdy nelze vyloučit 
vývin škodlivých zplodin hoření. S ohledem na pozici areálu a omezené možnosti šíření 
požáru lze následky omezit pouze v rámci výrobní zóny. Za potenciálně ohrožené lze 
označit objekty bezprostředně sousedící. Protipožárním opatřením je nutno věnovat 
zvýšenou pozornost (rozdělení na požární úseky, oddělené skladování jednotlivých druhů 
hořlavin, signalizace, požadovaná odolnost stěn proti požáru).   
 Riziko průniku kontaminantů až k hladině podzemní vody je možno označit jako 
minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační zásah i relativně 
jednoduchými prostředky . K úniku by zřejmě došlo na zpevněné ploše, ze které lze 
kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně dočistit plochu 
detergentem.. Ropné látky používané v areálu představují zejména strojní a hydraulické 
oleje a maziva, tedy látky s vyšší viskozitou, který podmiňuje poměrně velmi pomalou 
rychlost šíření. V případě uniku bude tedy možné látku likvidovat i s delší časovou 
prodlevou. Při úniku mimo zpevněnou plochu by se látka v horninovém prostředí šířila 
velmi pomalu a průnik k hladině podzemní vody v hloubce 8-10 m pod terénem je 
nepravděpodobný.  
 Při málo pravděpodobném úniku ropných nebo jiných látek škodlivých vodám 
mimo zpevněné plochy, které je možné prakticky pouze při větší havárii v dopravě, je 
možno provést účinný sanační zásah, a to i při relativně větším časovém odstupu po 
úniku. Hladina podzemní vody je v poměrně značné hloubce pod povrchem  a je 
hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia slínovců.. 
 
 Výraznější rizika ovlivnění prostředí jsou spojena pouze s požárem většího 
rozsahu. Zde lze předpokládat zejména genezi škodlivých zplodin, zejména z plastů  
Riziko lze účinně minimalizovat respektováním požárních předpisů, zpracováním 
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příslušných požárních směrnic a důkladným proškolením personálu. Skladové i výrobní 
prostory lze rovněž vybavit automatickými hlásiči požáru či sprinklerovým zařízením. 

  
 Dopady na okolí 
 Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech 
obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých 
(zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence).  
 Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na 
areál závodu, nejvýše na okolní objekty. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké, 
a nelze je uvažovat ani v případě mimořádné události. Rizika jsou vztažena zejména na 
zaměstnance slévárny  a blízkých objektů, tj. řádově 300 osob. 
  Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby,. nebo ohrožení 
některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze v případě popsaných 
typů havárií vyloučit. Jejich předpokládané následky jsou likvidovatelné běžnými 
prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a 
normativů při výstavbě a provozu. Nejbližší obytná zástavba je na okraji města Buštěhrad 
ve vzdálenosti 700 m. V bezprostředním okolí slévárny se nachází pouze průmyslové 
provozy.   
 Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví 
obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru 
většího rozsahu. Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost znečištění 
ovzduší škodlivými zplodinami hoření plastů, za potenciálně ohroženou lze označit 
okolní průmyslovou zónu  Požární prevenci i technickým opatřením eliminujícím riziko  
vzniku požáru musí být proto věnována náležitá pozornost. Riziko vzniku požáru je 
eliminováno i de facto nepřetržitým provozem, který  podmiňuje neustálou přítomnost 
osob v areálu.  
  V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť 
existuje možnost účinného sanačního zásahu.  
 
Prevence havárií 
  
 V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování 
postupů a pokynů při skladování výrobků a materiálu. 
  Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové 
dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí 
být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo 
jiných látek škodlivých vodám. Žádoucí je zpracování havarijního plánu se kterým musí 
být seznámeni všichni zaměstnanci areálu. Zaměstnanci skladu musí být seznámeni s 
účinky skladovaných a používaných látek a se zásadami první pomoci při zasažení, s 
doporučenými skladovacími postupy a zásadami BOZP a bezpečnosti provozu. Při 
skladování škodlivých látek je nutno provozní sklad vybavit nepropustnou podlahou. 
 Důležitá  je požární prevence, tj. rozdělení závodů na požární úseky, oddělené 
skladování hořlavin, instalace hlásičů požáru či sprinklerových zařízení. apod. To bude 
podrobně  rozpracováno v požární části projektu. Vzhledem k omezenému  množství 
skladovaných a používaných hořlavých látek a nízkému stupni nebezpečnosti postačí 
obvyklá protipožární opatření. Samozřejmé je důkladné proškolení zaměstnanců a 
omezení používání otevřeného ohně v prostorách závodu.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
 

C. 1. Výčet  nejzávažn ějších environmentálních 
charakteristik dot čeného území  
 
a)dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání 

 
Širší zájmové území v okolí posuzovaného areálu slévárny (viz příloha č.F1) tvoří 

plochá elevace křídových hornin která odděluje poměrně široce zaříznutá údolí 
Dřetovického a Buštěhradského potoka. Obě tato plochá údolí byla vytvořena erozními 
vlivy v křídových horninách na okraji Kladenské tabule, která má v této části charakter 
sporadicky zalesněné paroviny, členěné širokými mělkými údolími drobných vodních 
toků. Erozivní činnost Dřetovického a Buštěhradského potoka ve svazích křídové plošiny 
dala vzniknout systému erozivních údolí a obnažila ve jejich dnech horniny uhlonosného 
karbonu. Tato geografická pozice určovala i prioritní využití krajiny, neboť do údolí 
vodních toků se prioritně soustřeďovalo osídlení krajiny a vodní toky tak představují 
urbanizační osy v území. Na výchozech karbonských hornin ze nacházely výchozy 
černouhelných slojí, jejichž objev a následná těžba byly impulsem k bouřlivému 
průmyslovému rozvoji a zásadnímu ovlivnění tvářnosti krajiny. Zatímco na otevřeném a 
málo členitém území plošiny v širším severo- a jihovýchodním okolí Kladna dominuje 
zemědělské využití krajiny a poměrně velkou hustotou osídlení a hustou dopravní sítí, na 
jiho a severozápad směrem na svahy Džbánu se postupně reliéf mění a stává členitějším, 
zvyšuje se podíl zalesnění, klesá hustota osídlení i podíl zorněných ploch, na významu 
nabývá lesnické využití i zejména rekreační potenciál krajiny. Pro území Kladenské 
plošiny je typická poměrně malá síť vodních toků, velmi malý podíl zalesnění omezený 
pouze na izolované remízy a antropogenní porosty (ovocné sady, větrolamy), vysoký 
podíl zornění a hustá síť komunikací a nadzemních vedení, rekreační potenciál krajiny je 
velmi malý. Naproti tomu pro svahy údolí v přírodním parku Džbán na západ a 
severozápad od Kladna  je typické členitějším svažitým reliéfem s poměrně vysokou 
hustotou zalesnění a z části zachovalými původními dubohabrovými lesy, hustější sítí 
vodních toků, omezeným zemědělským využitím. Údolí Dřetovického i Buštěhradského 
potoka bylo z většiny urbanizováno a zastavěno jak obytnými plochami, tak zejména 
průmyslovými provozy (hutní a ocelářský komplex POLDI, areály dolů, průmyslové a 
skladové provozy). Toto geografické a morfologické vymezení, a intenzivní zemědělské i 
průmyslové využití krajiny mělo zásadní vliv na vývoj tohoto území v širším okolí 
Kladna a Buštěhradu. Zjednodušeně jej lze charakterizovat jako urbanizované a 
člověkem (především zemědělskou a průmyslovou činností) velmi silně ovlivněné území.  

 
Prostor vymezený obcemi Dubí, Vrapice a Dříň a dále městem Buštěhrad byl 

v šedesátých a sedmdesátých letech velmi výrazně ovlivněn výstavbou rozsáhlého  
průmyslového komplexu POLDI II – Dříň, jehož obrovské haly umístěné na plošině mezi 
oběma popsanými údolími vodních toků představují zdaleka viditelnou krajinnou 
dominantu na kterou dále na východ navazuje rozsáhlá deponie strusky – tzv. 
buštěhradská halda.  Město Buštěhrad leží na mírném jižním svahu údolí Buštěhradského 
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potoka a zástavba má převážně vesnický charakter s převažujícími řadovými rodinnými 
domy a nízkopodlažními bytovými domy. 

Území zejména na severu a severozápadě bylo rovněž postiženo důlní činností při 
objevu uhlí na přelomu devatenáctého a dvacátého století (zejména katastr Vrapic), její 
vlivy jsou již z části zahlazené. Z antropogenních vlivů je však dominantní komplex 
struskové tzv. „Buštěhradské“ haldy, která byla deponována na jižním svahu údolí 
Dřetovického potoka mezi Buštěhradem, Vrapiceni a Stehelčevsí a tvoří krajinnou 
dominantu. Kromě strusky a odpadů z hutní a ocelářské výroby zde byly deponovány 
nejrůznější odpady a halda neblaze proslula jako ekologická zátěž regionálního významu.  

 
Přírodní prostředí takto vymezeného širšího zájmového území vykazuje známky 

poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména 
výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (zornění nad 
80%), odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti malých vodotečí, vlivy 
průmyslové a těžební činnosti. Pro k.ú. Buštěhrad i okolní k.ú Vrapice a Dubí lze doložit 
nízký  koeficient ekologické stability. Lesnatost území je nízká, vyšší podíl zalesnění 
představují  lesní porosty Svatý Jan na západ na svazích Dřetovického potoka, které mají 
stěžejní význam pro ekologickou stabilitu v jinak intenzivně entropicky dotčené krajině. 
Rekreačně využíváno je údolí  Dřetovického  potoka západně od Vrapic, a to pro 
individuální rekreaci. Přírodovědecky významnější lokality jsou soustředěny na 
zalesněné území Svatý Jan mezi Vrapicemi a Dubím. Průzkum doložil i cenná rostlinná i 
živočišná společenstva na svazích struskové  haldy. 
 Zájmové území je silně dotčeno činností člověka, především průmyslovou 
činností – nejvýznamnější zásah je z tohoto pohledu rozsáhlá strusková halda na jihu a 
jihovýchodě území a rozsáhlá průmyslová zástavba komplexu POLDI II - Dříň.  
 
Priority budoucího využívání území lze stručně shrnout následovně: 
� Bezpodmínečná nutnost zachování přírodních cenných prvků na severozápadě 

území v údolí Dřetovického potoka s navazujícími lesními porosty Svatý Jan  
� Diferenciace ploch využívaných prioritně pro zemědělskou velkovýrobu a 

extenzivní zemědělské hospodaření, rozvoj ploch pro bydlení 
� Rozvoj lehkého průmyslu s vazbou na intenzivní zemědělské hospodaření a 

zpracování zemědělských surovin s cílem udržení struktury zaměstnanosti a 
sociální struktury obyvatelstva a omezení migrace do velkých sídel  

� Zahlazení následků konverze těžkého a těžebního průmyslu  citlivým rozvojem 
průmyslových ploch, rekultivace a citlivá revitalizace dotčených území (strusková 
halda, průmyslové areály postižené konverzí) s orientací na moderní technologicky 
vyspělé provozy z minimálními výstupy do prostředí 

 
 
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
 

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, 
poněvadž stavba je prakticky celým svým rozsahem navrhována na zastavěných 
pozemcích průmyslové zóny Dříň. Areál se nachází mimo souvislou obytnou zástavbu 
města Buštěhrad na východním okraji této zóny. 

Z výše popsaného  charakteru území vyplývá, že lokalita záměru a její blízké 
okolí má nedostatek přírodních nebo přírodě blízkých lokalit. Nevyskytují se zde žádná 
chráněná území (z hlediska ochrany přírody, ochrany vod nebo ochrany nerostného 
bohatství) ani evidovaná ložiska přírodních zdrojů – nerostných surovin, popř. jiných 
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(např. zdroje minerálních vod). Podíl lesů v území je nízký, významnější souvislé lesní 
porosty se nachází na západě v oblasti Svatý Jan. V užším zájmovém území jsou 
většinově zastoupeny zemědělsky obhospodařované plochy a ovocné sady, dále plochy 
dotčené průmyslovou činností (halda, komplex průmyslové zóny Dříň a navazující 
výstavba). Celé území bylo ovlivněno silnými antropogenními vlivy, jeho přírodní 
kvalita a ekologická stabilita je nízká.  

Ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno 
považovat za velmi málo pravděpodobné. Následky případné havárie jsou poměrně 
snadno likvidovatelné jednoduchými technickými a organizačními opatřeními (viz 
v příslušné části oznámení). Odpadní vody z areálu budou odvedeny přes stávající 
kanalizační síť v průmyslové zóně  čistírnu odpadních vod do Dřetovického potoka a 
nárůst produkce odpadních vod je zanedbatelný.   Zásoby podzemní vody lze označit za 
málo významné z kvalitativního hlediska a navíc byly ovlivněny průmyslovou činností 
(průmyslové provozy) a skládkováním odpadů (halda). Z tohoto důvodu nejsou v oblasti 
významnější vodní zdroje. Dříve sporadicky využívané vodní zdroje v pramenné oblasti 
Buštěhradského potoka již jsou již dlouhodobě mimo provoz. 

Významnější akumulace povrchových vod se v území nenacházejí, nejbližší vodní 
plochy jsou biologické rybníky na Dřetovickém potoce ve směru na Stehelčeves. 
Nejvýznamnější vodotečí je z tohoto pohledu tok Dřetovického  potoka. Ten je prakticky 
v celé délce protékající zájmovou oblastí regulován. Dřetovický  potok je recipientem 
odpadních vod z celé kladenské aglomerace, což se v minulosti výrazně podepsalo na 
kvalitě vody. 

V  posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin, výstavbou tak nejsou 
dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 44/1988 Sb. v platném znění. (horní zákon). 
V minulosti v širším zájmovém území probíhala těžba černého uhlí v dobývacím prostoru 
Dubí, která je v současné době ukončena a bez perspektivy obnovení. 
 
 
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:  
 
Územní systém ekologické stability 
 

Biogeografické vymezení. Do zájmového území zasahuje jediný bioregion Řipský 
(1.2), který vytyčují relativně jednotné prostorové rámce složení přírodní bioty dané 
geografickou polohou uvnitř biogeografické podprovincie. Řipský bioregion se nachází 
na opukové tabuli s pauperizovanou teplomilnou biotou buko-dubového vegetačního 
stupně. V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, lesy jsou poměrně málo 
zastoupeny. 

Ekologická stabilita území. Podle používané definice je ekologická stabilita (ES) 
schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení rušivého vlivu a reprodukovat 
své podstatné charakteristiky v podmínkách narušování zvenčí. O kvalitě prostředí a 
ekologické stabilitě krajiny vypovídá koeficient ekologické stability (KES), který je 
vyjádřen poměrem mezi přírodními a přírodě blízkými prvky a člověkem přeměněnými, 
resp. vytvořenými prvky, tedy mezi plochami relativně ekologicky stabilními a plochami 
ekologicky méně stabilními či nestabilními. Koeficienty ekologické stability dosahující 
hodnot do 0,94 charakterizují základní krajinný typ (A) – krajinu plně 
antropogenizovanou (člověkem zcela změněnou), tvořenou převážně ekolabilními 
plochami (zastavěné plochy a nádvoří; agrocenózy, atd.). Hodnoty KES v rozmezí 0,95 – 
6,20 jsou typické pro základní krajinný typ (B) – krajinu harmonickou s relativně 
vyváženým zastoupením ekostabilních a ekolabilních (člověkem přeměněných) ploch. 
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Základní krajinný typ (C) – krajinu relativně přírodní s výraznou převahou přírodních a 
přírodě blízkých ploch (lesní pozemky, trvalé travní porosty, vodní plochy, atd.) určují 
hodnoty KES nad 6,20. 

Hodnota KES bývalého okresu Kladno, a samozřejmě i okolí zájmového území se 
pohybuje kolem 0,29. Jedná se o krajinný typ A, tzn. Že krajina je zde plně 
antropogenizovaná se sníženou krajinářskou hodnotou. Zájmy ochrany krajiny jsou 
omezené a zájmy ochrany přírody rozptýlené. Ekologicky stabilnější plochy tvoří pouze 
22,28 % z celkové rozlohy okresu . Převládá velkoplošná struktura zemědělské krajiny. 
Významný je podíl zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch činící 11,59 % 
z celkové výměry okresu.  

 
Prvky lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES.  Územní systém ekologické 
stability v zájmovém území a v jeho širším okolí byl posán z mapy regionálního a 
nadregionálního ÚSES ČR a z územně plánovací dokumentace obcí v zájmovém území. 
Nejbližší prvky ÚSES v okolí zájmového území jsou souhrnně uvedeny v následující 
tabulce a znázorněny na připojeném obrázku v kap C.II. 
 
Tabulka 18: Skladebné prvky ÚSES v širším okolí zájmového území 
 
č. označení dle 

zdroje 
Název/popis funkčnost/ 

vymezenost 
1 LBc 419 Ve Lhotce, SV pod svahem buštěhr. haldy  F, V 
2 LBk 769 Biokoridor na zarostlém svahu haldy F/N, V 
3 LBk 770 Biokoridor na větrolamu a sadu F, V 
4 LBk 744 Biokoridor na vzrostlé zeleni F, V 
5 LBk 717 Biokoridor na extenzivním sadu a orné půdě F (částečně), V 
6 LBk 746 Biokoridor na orné půdě N, V 
7 LBk 719 Biokoridor lučního typu v nivě potoka (šířka 20 m) F/N, V 
8 LBk 717* Návrh na orné půdě N, V 
9 LBk 714 Návrh na orné půdě N, V 
10 LBk 716 Stávající větrolam F, V 
11 LBk 715 Stávající zeleň N, V 
12 LBc 387 Z části tvořeno lesním porostem F, V 
13 LBk 1 Lesní porost F, V 
14 LBc 2 Lesní porost F, V 
Vysvětlivky: LBk = lokální biokoridor, LBc = lokální biocentrum, Na = navrženo, V = vymezeno 
schváleným územním plánem, F = funkční, N = nefunkční, F/N – částečně funkční 
 

Lokální ÚSES. Při severovýchodním okraji buštěhradské haldy se nachází funkční 
lokální biocentrum LBc 419 (Ve Lhotce), které je tvořeno hustým porostem vzrostlých 
dřevin a křovin. Z jeho jižního okraje z něj k východu vystupuje funkční lokální 
biokoridor č. LBc 770, tvořený dřevinami sadu a větrolamu. Ještě více k východu je 
navrženo jeho pokračování na orné půdě – nefunkční lokální biokoridor LBc 746. 
Směrem k jihu vystupuje z LBc 770 funkční lokální biokoridor LBc 744, který má 
totožný charakter. Ještě více jižním směrem z něj pak vychází jeho pokračování – 
nefunkční lokální biokoridor LBc 717. Na k.ú. Buštěhrad nese označení LBc 714. 
V současné době se jedná o ornou půdu. Tento biokoridor obchází ze severovýchodu 
Buštěhrad (opět pod označením LBc 717 a východně od Buštěhradu kopíruje tok 
Buštěhradského potoka (LBc 719). V tomto úseku se dá považovat díky přítomnosti 
potoka a jeho břehové vegetaci za funkční. Tyto prvky jsou zcela momo kontakt se 
zájmovým územím.  

Nejblíže zájmovému území výstavby slévárny jsou tyto prvky:  Po severním okraji 
Buštěhradu vede stromovým remízem funkční lokální biokoridor LBc 716, na nějž 
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navazuje nefunkční lokální biokoridor LBc 715 (v mapové příloze ÚPD značeno jako č. 
70) navržený územním plánem na orné půdě a vedoucí do funkčního lokálního biocentra 
LBc 387. Jedná se převážně o lesní porost při okraji bývalého areálu Poldi. K západu pak 
pokračuje funkční lokální biokoridor LBk 715. Funkční lokální biokoridor LBk 769, 
tvořený dřevinami, křovinami a suťovišti na severním a západním svahu haldy (mezi 
prostorem „staré“ a „nové“ skládky je nefunkční). Západně od haldy se v lese nachází 
funkční lokální biocentrum LBc 1 a z něj k severozápadu vystupuje v rámci stejného lesa 
funkční lokální biokoridor LBk 2. žádný z popisovaných prvků však není s lokalitou 
výstavby slévárny bezprostředně v kontaktu. 

 
Regionální a nadregionální  ÚSES. Poblíž zájmového území neleží žádný skladebný 
prvek regionálního ÚSES. Prvky této úrovně tvoří ve velké vzdálenosti od zájmového 
území široký oblouk, procházející na severu poblíž Brandýsku (RBk 1134, RBc 1469 – 
Třebušice, RBk 1135) a následně se pak stáčí k jihu směrem na Okoř (RBk 1120, RBc 
1468 – Okoř, RBk 1140) a pod obcí Běloky opět zpátky k západu (RBk 1140, RBc 1473 
– Dolanský háj a niva). Nikde v okolí zájmového území se nevyskytuje žádný skladebný 
prvek nadregionálního ÚSES. 

 

Významné krajinné prvky (VKP).  Významný krajinný prvek jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo 
přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, 
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které 
zaregistruje (viz zákon 114/1992 Sb. v platném znění) orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a 
odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických 
zahrad a parků. 

Za významný krajinný prvek je třeba v tomto smyslu považovat tok a nivu 
Dřetovického potoka, protékajícího při severním úpatí „Buštěhradské haldy“ a rybník na 
tomto potoce Dalším VKP je malý lesík při severním resp. severovýchodním okraji tělesa 
haldy. Dále je možno za VKP považovat tok Buštěhradského potoka. 

 
Krajinný ráz .  Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován zákonem 114/1992 Sb. 
S přihlédnutím k typologizaci krajiny lze krajinný ráz zájmového území i širšího okolí 
zcela jednoznačně přiřadit k typu A (krajina silně pozměněná civilizačními zásahy, plně 
antropogenizovaná, dominantní až výlučný výskyt sídelních až industriálních nebo 
agroindustriálních prvků, v rámci ČR zaujímá 30 % území). 

Zájmové území náleží k jedinému krajinnému celku (oblast krajinného rázu), 
v rámci kterého lze s ohledem na základní krajinotvorné činitele (reliéf, voda, vegetace a 
využívání člověkem) a pohledové vazby vymezit dva krajinné prostory (místa krajinného 
rázu), na jejichž rozhraní zájmové území leží. K západu, severu a jihozápadu se táhne 
zvlněná krajina s blízkými horizonty a uzavřenými pohledy. Naopak od hrany tělesa 
haldy směrem k východu a jihovýchodu se do široka otvírá volná krajina. 

V okolí zájmového území dominují s výjimkou západu střední až velké lány orné 
půdy s vysokým stupněm odlesnění. Strukturní zeleň se omezuje na dřeviny v okolí obcí 
a aleje podél silnic a ozeleněné svahy a okolí buštěhradské haldy. Převažuje úklon terénu 
směrem k východu. Ani v jednom krajinném prostoru nelze definovat žádnou pozitivní 
krajinnou dominantu vizuálně komunikující se zájmovým prostorem. Takovouto 
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dominantou je však rozhodně těleso buštěhradské haldy, přičemž poloha vnímání 
(kladné/záporné) tohoto lokálně významného krajinotvorného subjektu je ryze 
individuální.  

Vodní fenomén je zastoupen slabě. V blízkém okolí protékají dvě drobné vodoteče 
– Dřetovický a Buštěhradský potok, které jsou obě přítoky Zákolanského potoka.. Na 
prvním z nich je několik malých vodních nádrží (vesnických rybníčků). Zastoupení 
území s vyšší ekologickou stabilitou je v okolí nízké. Přirozenému stavu se blížící 
biotopy prakticky chybí. 

Zájmové území se nachází v typické kulturní středočeské krajině, dlouhodobě 
ovlivněné intenzivní antropogenní činností. V okolí je hustá šachovnice vesnic, 
propojená množstvím místních, regionálních i nadregionálních komunikací. Nejbližším 
větším městem je Kladno, které se však pohledově v zájmovém území neprojevuje. 
Směrem k severu a západu leží území ovlivněná dlouholetou důlní činností. V nevelké 
vzdálenosti od západního okraje začíná rozlehlý průmyslový areál bývalé Poldi Kladno. 
Nepovažujeme-li za historické dominanty artefakty bývalé důlní činnosti, nelze v okolní 
krajině nalézt žádnou historickou či kulturní dominantu a s územím nejsou spojeny ani 
žádné tradice či jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy. Zástavbu okolních sídel nelze 
rozhodně považovat za rázovitou či architektonicky výjimečnou. Ve volné krajině 
prakticky chybí drobná historicky hodnotná kulturní architektura. Krajina okolí 
zájmového území rozhodně nepůsobí nijak malebně či jedinečně, na druhou stranu ale 
také nijak negativně či depresivně. Jedná se v mnoha ohledech o území vykazující 
typické rysy krajiny severního a severozápadní předpolí Pražské aglomerace, kde funkční 
i vzhledová harmonie krajiny byly v minulosti dlouhodobě významně ovlivněny hustým 
osídlením, intenzivní zemědělskou činností a v tomto konkrétním případě i 
průmyslovými aktivitami. Tomu odpovídá i stav sídel. Jediným krajinotvorným prvkem, 
vymykajícím se z místních měřítek, je těleso buštěhradské haldy, ale to pouze při pohledu 
od východu či jihovýchodu. Z okolních směrů halda v podstatě navazuje na terén (od 
západu) nebo je kryta konfigurací terénu (především od severu). Přírodní i estetická 
hodnota krajinného rázu širší oblasti je z výše uvedených důvodů snížená, ne však 
vysloveně nízká. 
 
Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky 
 

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody 
ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. (určení viz kapitola B. I.1.) Záměr je navržen 
do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly. 

 
Zvláště chráněná území přírody. V zájmovém území či v jeho blízkosti se ve 

smyslu zákona 114/1992 Sb. nenachází žádné zvláště chráněné maloplošné či 
velkoplošné území ani přírodní park. Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní 
památka Žraločí zuby (č. 1759) ležící cca 1 km ZSZ od zájmového území. 

Přírodní památka Žraločí zuby (č. 1759). Přírodní památka se rozkládá na 
katastrálním území Vrapice na parcele č. 704/5 a má výměru 160 m2. Jejím posláním je 
ochrana paleontologických nálezů zbytků organismů z geologické éry druhohor – křídy. 
Chráněné území představuje bývalý jámový lůmek, v jehož stěnách jsou obnaženy 
křídové uloženiny obsahující zkameněliny mořských živočichů. Přírodní památka byla 
vyhlášena Nařízením OKÚ Kladno dne 13.6.1995 a není ji dovoleno jakýmkoliv 
způsobem ničit, poškozovat nebo měnit jako celek i v jednotlivostech. 
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Přírodní parky.  Lokalita není v kontaktu s územím přírodních parků. Hranice 
přírodního parku „Džbán“ se nachází v dostatečné vzdálenosti zhruba 6 km západně, 
stejně jako hranice přírodního parku „Okolí Okoře“ zhruba 4,5 km východně. 

 
Systém  Natura 2000. V zájmovém území se nenachází žádná lokalita (SPA či 

SCI) navržená k zařazení do soustavy evropsky významných stanovišť - NATURA 2000.  
V širším okolí zájmového území leží tři navržené lokality SPA, jejich pozice je však 
zcela mimo dosah vlivů vzhledem ke vzdálenosti kolem 15 km. Jedná se o lokality 
mokřad Kalspot na katastru Kamenných Žehrovic, lokality Kyšice- Kobyla a zámecký 
park Smečno. 
 

Památné stromy. Nejbližším památným stromem je dub letní v katastrálním území 
Vrapice. Dub roste těsně u zdi Vrapického hřbitova na pozemku č. parcelní 704/1 (lesní 
oddělení 12 C 1), přibližně 150 m od okraje současné skládky na západním okraji 
Buštěhradské haldy. Obvod stromu dosáhl 375 cm,  výška 20 m a stáří 260 let. 
 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

V bezprostředním okolí posuzované výstavby slévárny se nenachází žádné 
významné architektonické  ani  historické památky či archeologická naleziště, které by 
mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny . Areál se 
nachází již mimo historické jádro Buštěhradu a Vrapic mimo osídlená území. 

 
Území archeologického významu. Zájmové území patří do oblasti metropolitního 
regionu Prahy a pražské kotliny, která je osídlena již od období neolitu. Tuto skutečnost 
potvrzuje i vysoká hustota a kontinuita archeologických nálezů. Významné jsou 
především nálezy na malém pahorku Homolka, který leží na východním okraji obce 
směrem na Dřetovice, před náspem silnice I/6 Praha - Chomutov ( č. 45 – 48 ). Na 
katastru Buštěhradu byly objeveny pravěké památky řady období – počínaje 
drobnotvarou křemennou industrií náležející střednímu paleolitu (kterou K. Žebera 
nazval „buštěhradienem“, ale název se neujal), dále vzácné nečetné neolitické nálezy, 
hojnější eneolit, doba železná a slovanské osídlení. Pás archeologických sídlišť různých 
kultur můžeme očekávat zejména v nivě Dřetovického potoka a Buštěhradského potoka. 

Údaje o dosavadních archeologických nálezech byly zjišťovány v Ústavu 
archeologické památkové péče Středních Čech. Na katastrálním území Buštěhradu byly 
do současné doby uskutečněny následující archeologické nálezy: 

 
Tabulka 19: Archeologické nálezy v širším okolí zájmového území 

 
číslo  Kultura nebo doba Nález Umístění v katastrálním území 

1 Novověk areál hrad intravilán, zříceniny hradu 
2 Doba Římská areál sídliště 1,5 km jižně od města, při 

Buštěhradském potoce 
3 Knovízská kultura areál sídliště ppč. 627/6 
4 Kultura. Lineární keramiky areál sídliště ppč. 438 a po pravé straně silnice 

Buštěhrad - Zájezd 
5 Neolit areál sídliště prostor kravína 
6 Hradištní obd areál sídliště prostor kravína 
7 Knovízská kultura areál sídliště cihelna u školy, ppč. 839/12 
8 Knovízská kultura areál sídliště ppč. 233 
9 Knovízská kultura areál sídliště U ovčína, ppč. 627/4 
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10 Knovízská kultura areál sídliště U ovčína 
11 Doba Laténská areál sídliště SV od obce, porušeno výstavbou 

silnice I/7 
12 Doba Laténská areál sídliště S od m. č. Buchalka 
13 Novověk hrad hrad Buštěhrad zastavěný obcí 
14 Doba Laténská areál sídliště rovinné Č. p. 490 
15 Mladší doba Bronzová areál sídliště rovinné J okraj obce 
16 Knovízská kultura sídliště – pohřebiště Fridrichovo pole 

 

Kulturní památky. Na katastrálním území Buštěhrad a Kladno-Dubí jsou v současné 
době vyhlášeny následující kulturní památky: 

 
Tabulka 20: Kulturní památky v širším okolí zájmového území 
 

číslo rejstříku obec památka umístění v obci 

40157/2-4003 Buštěhrad kaple sv. Maří Magdaleny  
38069/2-471 Buštěhrad pranýř  
24765/2-468   Buštěhrad výklenková kaplička sv.Anny na křižovatce silnic do Lidic a do 

Slaného 
19892/2-469 Buštěhrad sloup se sochou – reliéfem. P.Marie ulice Kladenská 
44126/2-470 Buštěhrad sloup se sochou  P.Marie  
46726/2-467 Buštěhrad zámek ulice Revoluční 
40023/2-466 Buštěhrad hrad, zřícenina ulice Hradní 
27523/2-531 Kladno-Dubí kostel sv. Jana Křtitele Dříň 
11650/2-681 Kladno-Dubí společenský dům – dělnický dům ul. Koněvova 
33098/2-528 Kladno-Dubí železniční stanice Staré - Kladno U koksoven 

 
Území hustě zalidněná. V samotném zájmovém území se nenachází žádná obytná 
zástavba, území je součástí průmyslové zóny. Nejbližší obytnou zástavbu tvoří zastavěné 
území města Buštehrad (cca 700 m jižně až jihovýchodně) s 2.269 obyvateli, a cca 800 m 
severně až  severozápadně území městské části Kladno - Vrapice s 426 obyvateli. Okolí 
zájmového území nelze v kontextu středních Čech považovat za nadprůměrně hustě 
zalidněné. Katastrální území Buštěhrad zaujímá rpzlohu 761 ha a žije zde 2295 obyvatel, 
z toho 1121 ekonomicky aktivních. Ve městě je 657 domů. 

V bezprostředním okolí lokality výstavby se nacházejí průmyslové a komerční 
areály – Sochorová válcovna TŽ (cca 300 zaměstnanců), areál tiskařské a papírenské 
výromy Peroutka Martin (cca 200 zaměstnanců), sklad technických plynů AGA-Linde 
(cca 50 zaměstnanců) a areál Chladicích věží Praha. Areál Vrapický Dvůr je komerční 
objekt využívaný firmou Autodoprava Froňková. Pracuje zde cca 28 pracovníků 

 
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení. Celé území, které je tvořeno tělesem 
Buštěhradské haldy, je třeba považovat za dlouhodobě silně antropogenně zatěžované, a 
to ukládáním velkého množství odpadních substrátů. Stanovení míry únosnosti této 
zátěže je vzhledem k absenci znalosti o složení ukládaných substrátů nemožné. Je však 
velká pravděpodobnost, že zde v minulosti docházelo k neřízenému ukládání 
nebezpečných odpadů. Stará ekologická zátěž buštěhradská halda ovlivnila složky 
životního prostředí ve svém okolí, zejména kvalitu podzemních vod a byla i významným 
zdrojem znečištění ovzduší. 
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Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 
které budou pravděpodobně významně ovlivněny 
 
Ovzduší a klima 
 
Klimatické charakteristiky.  Podle schématu klimatických oblastí leží Buštěhrad v 
okrsku B 2 -  mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou.Tento okrsek lze 
charakterizovat následovně: 
suma teplot nad 10o C - 2 600 - 2 800, průměrná roční teplota 8 - 9o C, průměrný roční 
úhrn srážek 500 - 600 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30, 
vláhová jistota 2 - 4. Průměrná doba slunečního svitu činí cca 1600 hodin a postupně 
klesá o cca 10 hodin ročně. Roční srážkový průměr činí 533 mm se zvýrazněním srážek v 
měsících květen až srpen. Srážkově nevýrazné období je prosinec až únor s minimem 
srážek v lednu. 
 Zájmové území je klimaticky poměrně stabilní. Oblast je charakteristická teplým 
a suchým létem a mírnou zimou. Přesto, že vliv srážkového stínu Krušných hor a 
Českého středohoří, který dominuje na SZ oblasti, je již poměrně slabý, lze oblast označit 
za suchou až mírně suchou. Roční průměrný úhrn srážek se  v posledních letech pohybuje 
v rozmezí 500 - 550 mm, z toho ve vegetačním období 350 - 400, v zimním 150 - 200. 
Počet souvislých mrazových dnů v roce se pohybuje kolem 85, střední počet dní se 
souvislou sněhovou pokrývkou je 48. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,5 oC, v  
lednu (-2) - (-3), v červenci 18 - 19 (nejteplejší měsíc). 

 Oblast je celkově poměrně dobře ventilovaná, lokálně se vyskytuje území se 
zhoršenými rozptylovými podmínkami. Převládající větry vanou z jihozápadu (odborný 
odhad větrné růžice je následující tabulce a obrázku) jejich průměrná rychlost je 4 - 5 
m/s. Vertikální teplotní gradient je převážně normální až izotermní.  Převládá proudění 
ve vyšších vrstvách atmosféry, inverzní stavy se vyskytují řídce a mají krátkodobý 
charakter. Déletrvající inverzní stavy se vyskytují poměrně řídce, a soustřeďují se na 
zimní měsíce.  Na následujícím obrázku je prezentován odhad větrné růžice pro 5 tříd 
stability a 3 rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ. 

 

Obrázek 7 : Grafická prezentace větrné růžice pro okolí Buštěhradu 
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Tabulka hodnot větrné růžice 
 
 [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Součet  

 
 I.tř. v=1.7  0,43 0,79 0,71 0,45 0,45 0,22 0,24 0,24 6,83 10,36  
 II.tř. v=1.7  1,07 1,54 1,71 1,11 1,52 0,77 0,74 1,01 4,63 14,1  
 II.tř. v=5  0,06 0,05 0,1 0,05 0,14 0,15 0,07 0,1 0 0,72  
 III.tř. v=1.7  0,85 1,3 1,44 1,12 1,55 0,95 1,09 1,16 1,89 11,35  
 III.tř. v=5  2,17 1,03 2,7 1,76 2,62 3,96 2,49 2,43 0 19,16  
 III.tř. v=11  0,06 0 0,11 0,01 0,01 0,11 0,04 0,11 0 0,45  
 IV.tř. v=1.7  0,33 0,54 0,73 0,47 0,73 0,47 0,45 0,37 1,72 5,81  
 IV.tř. v=5  2,3 0,62 1,47 1,03 1,43 5,77 4,39 3,37 0 20,38  
 IV.tř. v=11  0,94 0,07 1,01 0,26 0,18 2,26 1,4 2,44 0 8,56  
 V.tř. v=1.7  0,31 0,63 0,58 0,38 0,77 0,49 0,43 0,3 0,97 4,86  
 V.tř. v=5  0,48 0,42 0,44 0,36 0,59 0,84 0,65 0,47 0 4,25  
             
 Sum (Graf) 9 6,99 11 7 9,99 15,99 11,99 12 16,04 100/100  

 
Z obrázku je zřejmý převládající směr větru ze západního kvadrantu (jihozápad a 
severozápad) 

 
Kvalita ovzduší. Kvalitu ovzduší ovlivňují regionální i lokální zdroje. Regionální zdroje 
vytvářejí především pozadí škodlivin, patří sem vliv elektráren v severních Čechách, 
elektrárna Mělník a některé velké průmyslové komplexy (Neratovice, Lovosice, CEVA 
Beroun). Celá oblast  je řazena na záklaě dat z roku 2004 Věstníkem MŽP k oblastem 
vyžadujícím zvláštní ochranu ovzduší. 

 Z lokálních zdrojů je to především vliv kogenerační jednotky ECKG a dalších 
zdrojů v průmyslové zóně.  Lokálně je rovněž nezanedbatelný vliv spalování tuhých paliv 
v zástavbě Buštěhradu, Dříně a Dubí a vliv blízké struskové haldy (tzv. „Buštěhradská 
halda“). Vliv haldy se významně projevoval v minulosti zejména sekundární prašností, 
eventuelně i emisemi plynů z deponovaných hořících materiálů. Po ukončení provozu 
haldy a její rekultivaci nejsou již její vlivy tak významné, jak potvrzují i pravidelná 
měření. 

 Jako další faktor, lokálně ovlivňující kvalitu ovzduší v oblasti Buštěhradu, lze 
označit dopravu. Negativně se projevuje zejména doprava na silnici I/61 Kladno - Lidice, 
a to zejména imisemi oxidů dusíku. Tato komunikace patří k poměrně velmi zatíženým , 
neboť převádí podstatnou část dopravy Praha - Kladno. Ve srovnání s touto komunikací 
je ostatní doprava v území z hlediska vlivu na ovzduší poměrně nevýznamná. V 
zájmovém území se projevuje prakticky pouze doprava v souvislosti s dopravní 
obslužností areálu AGA a závodu Martin Peroutka, skládky na haldě Buštěhrad a obsluha 
průmyslové zóny Dříň. 

Území je dobře provětráváno (rozptylové podmínky jsou zde dobré což je patrné i 
z utváření okolní krajiny, která je otevřená). Nejbližší stanice měření kvality ovzduší 
(HS) jsou stanice v Kladně – Vrapicích, Buštěhradě a Stehelčevsi. Následující tabulka 
uvádí průměrné denní koncentrace (měsíční průměrné a maximální hodnoty) prašného 
aerosolu pořízené na těchto stanicích  a suspendovaných částic frakce PM 10 měřených 
v Kladně - Švermově. 
 
Tabulka 21 : Průměrné denní koncentrace (µg/m3) naměřené v roce 2003 
 

suspendované částice 
frakce PM10 

prašný aerosol 

Kladno-Švermov Buštěhrad Stehelčeves Kladno – Vrapice 

měsíc 

X Max X Max X Max X Max 
1 90,7 311,5 33,3 90,0 42,6 97,0 28,1 83,0 
2 138,1 296,4 50,6 93,0 65,9 145,0 32,1 67,0 
3 95,7 318,7 49,7 96,0 59,7 134,0 35,1 118,0 
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4 56,7 108,7 32,3 55,0 41,3 93,0 26,2 82,0 
5 46,8 88,5 28,5 81,0 30,3 74,0 29,4 63,0 
6 32,8 51,2 35,1 103,0 39,2 89,0 25,9 52,0 
7 32,0 50,2 26,5 58,0 31,9 70,0 26,6 84,0 
8 40,9 68,2 23,7 63,0 26,9 60,0 19,2 38,0 
9 44,2 72,3 35,7 88,0 33,1 59,0 26,5 68,0 
10 63,5 178,3 29,3 58,0 35,6 122,0 22,1 46,0 
11 83,5 163,7 38,1 86,0 51,7 105,0 36,1 72,0 
12 98,3 282,5 33,2 82,0 37,9 88,0 29,4 60,0 

 
Za průměrné pozaďové hodnoty koncentrací prašného aerosolu v lokalitě lze tudíž 

považovat průměrné roční koncentrace 34,7 (µg/m3), krátkodobá maxima 81,2 (µg/m3). 
 
 
Geomorfologie, geologie a  půda 
 
 Z hlediska geomorfologického členění je území součástí provincie Česká 
vysočina, soustavy V Poberounská soustava,  podsoustavy (oblast) VA Brdská 
podsoustava, celku VA-2 Pražská plošina, podcelku VA-2B Kladenská tabule a okrsku 
VA-2B-a Hostivická tabule. 

Kladenská tabule (VA-2B) se rozkládá na ploše 556 km2 v SZ části Pražské 
plošiny. Jedná se o členitou pahorkatinu převážně v povodí Vltavy, situovanou převážně 
na svrchnokřídových sedimentech, proterozoických a staropaleozoických horninách 
Barrandienu, permokarbonských sedimentech, s lokalitami pliocenních a pleistocenních 
sedimentů. Erozně denudační reliéf s neogenními zarovnanými povrchy a exhumovanými 
předkřídovými zarovnanými povrchy je rozčleněn strukturními hřbety a suky s hluboce 
zařízlými údolími Vltavy a jejích přítoků a epigeneticky založenou údolní sítí. Význačné 
jsou  akumulační tvary pleistocenních říčních teras a sprašových pokryvů a závějí.  

Hostivická tabule (VA-2B-a) je JZ částí Kladenské tabule. Jedná se o členitou 
pahorkatinu v povodí Vltavy, jejíž podloží tvoří cenomanské a spodnoturonské slepence, 
pískovce, jílovce, spongility, staropaleozoické břidlice, droby, pískovce, křemence 
Barrandienu, proterozoické břidlice droby s buližníky a spility. Erozně denudační reliéf 
s neogenními plošinami je rozčleněn epigeneticky založenou sítí údolí, místy se 
svědeckými plošinami a strukturními hřbety a suky a sprašovými pokryvy a závějemi. 

 Orograficky náleží území Pražské plošině, resp. její části tzv. Kladenské tabuli. 
Tato jednotka má generelně  poměrně plochý, parovinný reliéf, který je narušen pouze 
širokými údolími, které vznikly erozivní činností drobných vodních toků. Na hraně  
jednoho takového údolí je  i zájmové území.  Zájmové území je situováno v 
severozápadní části okraji Kladenské tabule. Charakter reliéfu je plochý, parovinného 
charakteru bez přirozených souvislých lesních porostů. Souvislé rozsáhlejší lesní porosty 
se v území nevyskytují, zeleň je omezená na izolované remízy a a převážně nízké porosty 
v údolních nivách vodotečí a dále na antropogenní porosty (větrolamy a ovocné sady) a 
porosty na úbočí struskové haldy. 
 Zájmová lokalita leží na plošině, do které se na jihu  zařezává údolí 
Buštěhradského potoka, a na severu údolí Dřetovického potoka. Výrazně plochý, 
minimálně členitý reliéf křídové plošiny proto na severu i jihu  přechází do svahů zářezu 
obou údolí. Území má velmi malý generelní sklon v J až JV. Reliéf území je výrazně  
antropogenně modelován a byl ovlivněn (zarovnán) při výstavbě komplexu POLDI II, v 
severní a severovýchodní části pak vznikla výrazná terénní vyvýšenina - sypaná 
strusková halda, jejíž jižní svah omezuje zájmové území na severu až severovýchodě. 
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  Nadmořská výška se pohybuje kolem 355-360 m.n.m. Lokalita má plochý, 
rovinatý reliéf s mírným sklonem.. Reliéf zájmové lokality minimálně vertikálně i 
horizontálně členitý, terénní nerovnosti reprezentují pouze navážky a násypy. 
 
 Z regionálně geologického hlediska lze oblast situovat styk jihovýchodního 
okraje svrchního karbonu Kladensko - rakovnické pánve s podložními metamorfovanými 
horninami svrchního proterozoika kralupsko - zbraslavské skupiny. Proterozoické 
horniny (na obrázku označeny č.36) tvoří skalní podloží území, a jsou zde zastoupeny 
grafitickými břidlicemi s vložkami buližníků, místy silně prokřemenělých.  Karbonské 
horniny (18) vystupují dále na sever, bezprostředně v zájmovém území nejsou 
zastoupeny. Proterozoické horniny jsou v zájmovém území překryty mladšími 
uloženinami, zejména sedimenty svrchní křídy (13) a kvartérními sedimenty (3,4,6). 
Původně souvislý křídový pokryv byl erozní činností  vodních toků denudován a 
rozčleněn do řady izolovaných reliktů. V denudačních oknech, zejména na dnech údolí, 
vystupují na povrch horniny proterozoika. Významné jsou kvartérní sedimenty a 
antropogenní uloženiny (1).  
 Bezprostředně v okolí zájmového území je skalní podklad zastoupen sedimenty 
svrchní křídy, zejména písčitými slínovci (tzv. opukami) spodního turonu. Mocnost 
křídových sedimentů dosahuje v této části cca 20 m. V podloží turonských slínovců 
bývají místy vyvinuty pískovce svrchního cenomanu. Turonské slínovce jsou pevné, 
lavicovitě odlučné, při povrchu silně rozpukané a rozvětralé v jílovitopísčité eluvium se 
zbytky rozvětralé horniny. Cenoman je vyvinut převážně ve facii jílovitých prachovců a 
jílovců tmavě šedé až tmavě zelené barvy s příměsí glaukonitu. Na bázi se vyskytují 
jílovité pískovce, místy i slepence. Uloženiny nadložního spodního turonu přísluší ke 
bělohorskému souvrství. Převážně jsou reprezentovány vápnitými slínovci a jílovci, méně 
jemnozrnnými pískovci a prachovci. Tvoří podloží zhruba jižní poloviny staré haldy, 
zbylá část spočívá na horninách proterozoika. 
  V podloží křídových sedimentů jsou regionálně metamorfované horniny 
svrchního proterozoika tzv. „kralupsko-zbraslavské skupiny“. Jedná se převážně o 
grafitické břidlice až fylity s vložkami buližníků. Horniny proterozoika jsou výrazně 
tektonicky postiženy, a v  tektonicky postižených zónách jsou obvykle alterovány 
prokřemeněním. 
  Mladší sedimentární pokryv tvoří sedimenty kvartéru, zejména pleistocenní 
sprašové hlíny o mocnosti 2 - 4 m, výjimečně větší. Kvartérní sedimenty jsou vyvinuty 
zejména jižně Buštěhradu, a byly v minulosti místy využívány k těžbě cihlářských hlín. V 
zájmovém území byl přirozený kvartérní pokryv téměř zcela nahrazen antropogenními 
sedimenty. 

 Geologické poměry zájmového území byly do značné míry ovlivněny činností 
člověka. Přirozený kvartérní pokryv byl jednak skryt při výstavbě komplexu POLDI - 
Dříň, jednak nahrazen nebo překryt antropogenními sedimenty - násypy, navážkami  a 
haldami. Nejvýznamnější je rozsáhlý komplex struskové haldy, která vznikala od roku 
1952 navážkami odpadní strusky a okují z provozu POLDI. V roce 1966 byla na haldu 
ukládána i škvára z provozu teplárny včetně jemných popílků. Postupně byly na haldě 
deponovány nejrůznější materiály počínaje stavebními sutěmi a konče neutralizačními 
kaly a nebezpečnými odpady. Posledně jmenované materiály negativně ovlivnily životní 
prostředí v okolí, zejména kvalitu podzemních vod. Celé těleso struskové  haldy je nutné 
brát jako celek o ploše přibližně cca 42 ha, představující objem cca 14,2 mil. m3, tedy při 
koeficientu 1,9 asi 27 mil. tun odpadních materiálů. Výška svahů haldy na jižní straně je 
cca 25 m na severní straně až 70 m.Tento celek je materiálově značně nehomogenní. 
Obsahuje především v archivních materiálech zkoumané a popsané produkty hutní 
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výroby a vysokoteplotních spalovacích procesů. Obecně se jedná o netoxické odpady 
(dále „hutní odpady“) kategorie „O“ - ostatní odpad, do kterých však byly v minulých 
dobách neřízeně a nekontrolovaně, nicméně prokazatelně ukládány nebezpečné odpady. 

 Tektonické poměry jsou poměrně dobře objasněny. Podložní horniny 
proterozoika jsou poměrně výrazně postiženy alpinotypní tektonikou, která však má 
v území podružný význam. Významnější je sytém tektonických poruch zhruba SSZ - JJV 
směru v horninách svrchní křídy, který vznikl jako odezva na neotektonické pohyby 
v tercieru (třetihorách). Uvedený systém tvoří většinou svislé poruchy poklesového 
charakteru, které mají význam při proudění podzemních vod. V zájmovém území je 
interpretována poměrně rozsáhlá porucha poklesového charakteru o výšce skoku cca 30 - 
40 m. Aktivace popisovaných systémů je nepravděpodobná, i když v širším okolí (oblast 
Dubí)  byly aktivovány vlivy důlní činnosti. Zájmové území je však již mimo území 
ovlivněné těžbou, a pohyby vyvolané těmito vlivy lze vyloučit. 

 Z inženýrskogeologického hlediska (IG rajónování) se však jedná o rajón 
antropogenních navážek a hald. Inženýrskogeologické poměry lze proto charakterizovat 
jako složité, protože nelze vyloučit nehomogenity v geologické stavbě území. 
Schematicky lze předpokládaný geologický profil lokality znázornit takto: 
00,0 - 05,0 m  antropogenní sedimenty, navážky, haldovina 
05,0 - 08,0 m  eluvium písčitých slínovců, písčitý jíl se zbytky slínovců 
08,0 - 20,00 m  písčité slínovce - opuky, u báze pískovce  
20,00 -  ....   grafitické břidlice, místy prokřeměnělé 
 
Geologické poměry v území jsou zřejmé z obrázku: 
 

Obrázek 8: Výřez z geologické mapy 
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Půda. V zájmové lokalitě není půda zemědělsky využívána, a pozemky jsou vedeny 
většinou v kategoriích ostatní (zastavěná plocha) plocha. V jižním sousedství v okolí 
areálu skladu AGA se nachází zemědělsky nevyužívané plochy porostlé zapojeným 
porostem, zbytky ovocných sadů s nízkými keřovitými dřevinami. Směrem dále na jih se 
nacházejí plochy, které byly v minulosti využívány k pěstování ovoce (údolí 
Buštěhradského potoka), a jsou i nyní využity většinou k maloplošnému pěstování ovoce 
a zeleniny. Plochy, využívané k zemědělské výrobě (pěstování obilovin) se nachází 
východně zájmového území směrem k obci Buštěhrad. V severním a západním okolí jsou 
půdy znehodnoceny zástavbou a navážkami. 
 Hodnotíme -li půdu v okolí lokality, dojdeme k závěru, že se jedná převážně o 
poměrně kvalitní půdy, které však byly negativně ovlivněny atmosférickými depozicemi 
a člověkem, zejména depozicemi ze struskové haldy.  Přesto je lze hodnotit jako půdy 
kvalitní, s vysokou předností ochrany. Z půdních typů převládají jižně Buštěhradu 
hnědozemě na hlinitých spraších, severně Buštěhradu se pak vyskytují černozemě 
karbonátové na hlinitých spraších a pararendziny na opukách.V širším okolí lze 
zaznamenat výskyt illimerizovaných půd a hnědozemě okyselené, jejichž půdními 
substráty jsou převážně opuky. Tyto půdní typy jsou typické dále na západ v oblasti 
Kladna. Ve dně údolí Buštěhradského potoka se vyskytují nivní půdy glejové. 
 Humusový horizont má poměrně malou mocnost. Negativně se projevují i 
kyselé depozice z ovzduší, které způsobují snižování půdního pH již přirozeně kyselých 
půd, a intenzivní zemědělská velkovýroba, zejména dotace dusíkatých látek s dříve 
používanými hnojivy. 
 Z hlediska bonitace zemědělských půd lze v širším okolí zaznamenat následující  
bonitované půdně – ekologické jednotky BPEJ 

 
Tabulka 22 : Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek  
 
BPEJ Tř Reg hlavní půdní jednotka utváření 

povrchu 
skeletovitost/ 
hloubka 

Charakteristika BPEJ  
1.01.10 2 T1 Černozemě ( typické i karbonátové ) na spraši, 

středně těžké, s převážně příznivým vodním 
režimem. 

mírný svah, 
všesměrná 

do 10 %, 
hluboká 

1.06.10 3 T1 Černozemě pelické a černozemě černické pelické 
na velmi těžkých substrátech ( jílech, slínech, 
karpatském flyši a tercierních sedimentech ), těžké 
až velmi těžké s vylehčeným orničním horizontem, 
ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového 
převlhčení profilu. 

mírný svah, 
všesměrná 

do 10 %, 
hluboká 

1.19.01 3 T1 Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích 
a vápenitých svahových hlínách , středně těžké až 
těžké , se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, 
avšak někdy krátkodobě převlhčené. 

Rovina 
všesměrná 

do 25 %, středně 
hluboká 

1.19.04 4 T1 Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích 
a vápenitých svahových hlínách , středně těžké až 
těžké , se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, 
avšak někdy krátkodobě převlhčené. 

Rovina 
všesměrná 

25 – 50 % 
hluboká až 
středně hluboká 

1.19.14 4 T1 Rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích 
a vápenitých svahových hlínách , středně těžké až 
těžké , se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, 
avšak někdy krátkodobě převlhčené. 

mírný svah, 
všesměrná 

25 – 50 % 
hluboká až 
středně hluboká 
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4.10.10 1 MT1 Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na 
spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou , bez 
skeletu, s příznivými vláhovými poměry 

mírný svah, 
všesměrná 

do 10 %, 
hluboká 

4.25.01 2 MT1 Kambizemě modální  a vyluhované, eubazické až 
mezobazické, vyjímečně  i kambizemě pelické na 
opukách  a tvrdých slínovcích, středně těžkém 
flyši,\ permokarbonu, středně těžké, až středně 
skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou. 

rovina 
všesměrná 

do 25 %, středně 
hluboká 

4.26.01 2 MT1 Kambizemě modální  eubazické a mezobazické na 
břidlicích, převážně středně těžké,až středně 
skeletovité, s příznivými vláhovými poměry. 

rovina 
všesměrná 

do 25 %, středně 
hluboká 

4.26.11 2 MT1 Kambizemě modální  eubazické a mezobazické na 
břidlicích, převážně středně těžké,až středně 
skeletovité, s příznivými vláhovými poměry. 

mírný svah, 
všesměrná 

do 25 %, středně 
hluboká 

4.26.51 4 MT1 Kambizemě modální  eubazické a mezobazické na 
břidlicích, převážně středně těžké,až středně 
skeletovité, s příznivými vláhovými poměry. 

střední sklon, 
na sever ( SZ 
až SV ) 

do 25 %, středně 
hluboká 

 
Představu o výskytu jednotlivých půdních typů a BPEJ dává obrázek: 
 

Obrázek 9: Výřez z mapy BPEJ 
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 Z hlediska produkčního potenciálu zemědělských půd lze tyto půdy hodnotit 
stupněm B - vysoký produkční potenciál (převážně u hnědozemí na spraších a 
černozemí), ostatní půdy jsou hodnoceny stupněm C (vysoký PPZP) a D (vyšší PPZP). 
Ve většině případů se jedná o půdy ovlivněné depozicemi škodlivin a atmosférickými 
depozicemi. Jedná se o půdy potenciálně ohrožené vodní erozí a denudací.  
 
 
Hydrogeologie a hydrologie 
 
Hydrogeologické poměry  v území jsou poměrně složité. V území lze odlišit několik 
zvodní. Generelně rozlišujeme zvodeň křídovou (na obrázku označena zelenomodrou 
šrafou a symbolem KB), vázanou jednak na puklinově propustné písčité slínovce turonu, 
jednak na převážně průlinově propustné pískovce a jílovce cenomanu. Poloha jílovců má 
funkci izolátoru. Významný je kvartérní kolektor, tvořený zejména komplexem 
antropogenních sedimentů haldy (označen Qa). 
 Proterozoické horniny (světlezelená šrafa PT) jsou z hydrogeologického 
hlediska nevýznamné, neboť podzemní voda je zde vázána na systém připovrchového 
rozpukání a zejména na tektonicky oslabené puklinové zóny. Celý systém puklinového 
kolektoru proterozoika není nutno v rámci této práce detailně popisovat, neboť nemůže 
být stavbou nijak ovlivněn. Hydrogeologické poměry ilustruje obrázek: 
 
Obrázek 10: Výřez z hydrogeologické mapy 
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 Hladinu podzemní vody lze v zájmovém území zastihnout v poměrně velkých 
hloubkách cca 10 -12 m pod povrchem. Jedná se o vodu vázanou na puklinový systém 
turonských slínovců. Jedná se o kolektor s vysokou variabilitou transmisivity a 
koeficientem průtočnosti T řádu 2,4.10-5 - 8,3.10-4 m2.s-1. Vydatnost této zvodně je 
převážně velmi nízká, v řádu 0,1 l/s, vyšší vydatnosti lze očekávat pouze na tektonicky 
predisponovaných zónách. Zvodeň je dotována převážně atmosférickými srážkami přes 
sedimentární a zvětralinový plášť. Odvodňována je prameny (vývěry) na svazích 
erozivních údolí, kde je obnažena báze křídových hornin. 
 Významné akumulace vod se vytvářejí v tělese haldy, která je tvořena poměrně 
propustným materiálem  ve kterém se akumulují srážkové vody, které protékají tělesem 
haldy a vytékají na jejím úpatí. Jejich chemismus je tak odlišný od vod v křídovém 
kolektoru. Kvalita podzemních vod v okolí haldy je pravidelně sledována v rámci 
pravidelného monitoringu.  

 Z hydrochemického hlediska se jedná o mírně zásaditou vodu kalcium 
bikarbonát - síranového typu. Znečištění (kontaminace) podzemních vod nebyla v této 
lokalitě prokázána, v širším okolí struskové haldy však byly indikovány zvýšené obsahy 
některých polutantů. Lze konstatovat a zvýšené obsahy běžného antropogenního 
anorganického znečištění, zejména dusičnanů a síranů. Kvalita podzemních vod byla 
ovlivněna činností člověka, a nelze ji využívat jako vody pitné.  

Zájmové území se nachází na hranici mezi hydrogeologickými rajóny č. 514 – 
Kladenská pánev a 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.  

V zájmovém území se vyskytují tyto kolektory podzemních vod: 

1) kvartérní – převážně průlinově propustný 

2) křídový - převážně puklinově propustný či s kombinovanou propustností 

3) proterozoický – převážně puklinově propustný  

Kvartérní deluviální sedimenty mají poměrně vysoký obsah jílovitých součástí, 
jejich propustnost je dosti slabá až slabá. Vyšší propustnost mají svahové sutě, vyvinuté 
na severovýchodním okraji zájmového území. Jejich plošné rozšíření i celková mocnost 
jsou však z hydrogeologického hlediska nevýznamné. U náplavů Dřetovického potoka 
byla zjištěna dosti slabá propustnost (k = n.10-6 m.s-1). 

Propustnost sedimentů spodního turonu zjištěná ve vrtech v okolí haldy byla slabá 
až dosti slabá (k = 1,0.10-6 až 6,8.10-8 m.s-1). Tyto hodnoty jsou nižší než by se 
očekávalo od litologického charakteru zastižených hornin a výrazně nižší než hodnoty 
zjištěné v rámci regionálního průzkumu. Horniny cenomanu mají vzhledem ke svému 
litologickému charakteru funkci izolátoru, který zabraňuje nebo silně omezuje pronikání 
povrchových a turonských vod do podloží. 

Propustnost proterozoických hornin je obecně slabá, díky jílovitým produktům 
větrání vyplňujícím pukliny. Propustnost, ověřovaná přítokovými zkouškami, je dosti 
slabá, slabá nebo velmi slabá (k = 1,91.10-6 až 2,8.10-8 m.s-1). U tektonicky porušených 
partií se zvyšuje na dosti slabou až mírnou, v okolí vrtu HJ 8, kde se předpokládá průběh 
tektonické poruchy, dosahuje hodnoty dosti silná (k = 4,3.10-4 m.s-1). 

Co se týče směru proudění podzemní vody, větší část zájmového území je na 
základě znalostí morfologie křídových a starších hornin odvodňována do povodí 
Dřetovického potoka, jižní až jihovýchodní část staré haldy do povodí Buštěhradského 
potoka. Hydrogeologická rozvodnice je částečně skryta pod tělesem haldy. 

Materiál haldy představuje ve srovnání s horninami proterozoika i křídy 
propustnější prostředí. Srážkové vody pronikají uloženým materiálem převážně 
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vertikálním směrem. Odvodňují se buď skrytými přírony do aluviálních náplavů 
Dřetovického potoka, nebo vytvářejí mokřiny či pramenní vývěry při úpatí haldy. Část 
průsakových vod pronikne přímo do podloží skládky a mísí se s proterozoickými či 
křídovými vodami. Zřejmě značná část průsakových vod je chemicky vázána během 
hydratačních pochodů probíhajících v tělese haldy a část se při exotermních procesech 
změní ve vodní páru, která uniká do ovzduší. Uvedené pochody probíhají zejména 
v oblastech s převážným zastoupením vysokopecních strusek. 

 
Hydrograficky  zájmová oblast náleží povodí Dolní Vltavy, a je situována na rozhraní 
dílčích povodí dvou vodotečí. Jedná se o Dřetovický potok (č.hydrologického pořadí 1-
12-02-031, plocha povodí 30,137 km2) a Buštěhradský potok (1-12-02-029, 14,328 km2). 
Území leží na dílčí rozvodnici obou vodotečí, ve dně údolí jižně zájmového území je 
pramenná oblast Buštěhradského potoka, a nachází se zde dříve využívané vodní zdroje. 
Tato pozice je pro hydrologické a hydrografické poměry v území určující. 
 Přirozeně je území odvodňováno především do povodí Buštěhradského potoka, 
odpadní vody jsou však odvedeny prostřednictvím kanalizace a ČOV ve správě ECKG 
do povodí Dřetovického potoka. Obě vodoteče jsou levostrannými přítoky Zákolanského 
potoka, do kterého  ústí u obce Kováry, severovýchodně zájmového území. 
 
Dřetovický potok vzniká soutokem tří větví, pramenících v oblasti Kladna, které se 
stékají v prostoru POLDI a Dubí. Tato vodoteč tvoří místní erozivní bázi, a odvodňuje 
severní a západní část zájmového území. V vodoteč slouží jako recipient dešťových i 
splaškových vod z prakticky celého města Kladna, což se negativně projevilo na jejím 
charakteru i kvalitě vod. Na  horním toku má tato vodoteč značně kolísavý průtok, a 
občasný charakter. Průměrný průtok se pohybuje v řádu prvních desítek l/s, a je výrazně 
ovlivňován intenzitou srážek.  Zejména v průmyslových částech města Kladna je 
Dřetovický potok z větší části zatrubněn a regulován, což lze říci i o prostoru Dubí a 
Dříně. Do Dřetovického potoka je odkanalizována většina odpadních vod z města 
Kladna, které se významnou měrou podílejí na vodnosti recipientu. Odvedení odpadních 
vod významně ovlivňuje kvalitu toku, která se však zlepšila po uvedení rekonstruované 
ČOV Vrapice do provozu. Stále se však projevuje negativní situace v částech Dubí a 
Dříň, kde jsou většinou odpadní vody zaústěny bez čištění. 
 Po soutoku všech větví (za čistírnou ECKG) tvoří Dřetovický potok poměrně 
vydatnou vodoteč ( prům. průtok cca 1,52 m3/s), která je recipientem městské ČOV i 
ČOV ECKG, a je mimo jiné dotována i svody balastních vod a dešťů z oblasti města 
Kladna. Na ČOV ECKG budou svedeny i odpadní vody z posuzovaného areálu. Přítok 
odpadních vod z města Kladna na ČOV Vrapice se pohybuje kolem 22 tis. m3/den (tj. 
kolem 0,25 m3/s).  

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má Dřetovický potok 
k profilu pod mostem na okresní silnici Vrapice - Stehelčeves plochu povodí  9,175  km2 

a průměrný dlouhodobý roční průtok  Qr = 57,9 l .s-1. Celková délka Dřetovického 
potoka činí 10,3 km. Průtoky jsou uvedené v následující tabulce: 

Tabulka 23 : Dřetovický potok -m-denní průtoky (l/s) 
 
m 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 
Qm 130 92 73 60 50 42 36 30 25 20 15 9,0 5,0 
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Z hlediska ochrany vod je Dřetovický potok významným tokem ve smyslu vyhl. 
470/2001 Sb. U Dřetovického potoka se jedná o úsek říční km 4,2 po pramen (tj. o celý 
prostor pod skládkou, neboť říční km 4,2 se nachází mezi Stehelčevsí a Dřetovicemi). 
Buštěhradský potok není vodohospodářsky významným tokem.  

 
Do povodí Buštěhradského potoka patří převážná část posuzovaného území. Vodoteč  
pramenní v závěru údolí cca 400 m jižně od zájmového území. Zde se nachází v 
současnosti nevyužívané jímací vrty, a vodoteč je zde regulována. 
  Jedná se o pramennou oblast toku s poměrně dobrou kvalitou vody. Kvalita 
vody se dále po toku rapidně zhoršuje, zejména po průtoku obcí Buštěhrad. K akumulaci 
povrchových vod v území nedochází, většina vod odtéká po povrchu nebo se zasakuje. 
Relativně rozsáhlejší akumulace představují pouze rybníky v centru obce Buštěhrad. 
Odvodňování probíhá převážně po bázi křídových hornin, která je obnažena v závěrech 
erozních údolí, kde se nachází prameny Buštěhradského potoka i v minulosti využívané 
vodní zdroje. Významnou funkci zde plní rozsáhlé propustné komplexy navážek, s 
poměrně velkou retenční schopností, které se rovněž podílejí na distribuci a akumulaci 
srážkových vod. Tato situace je způsobena geologickými podmínkami (nízká, převážně 
puklinová propustnost křídových hornin) reliéf terénu a pozice vůči lokální rozvodnici. 
Údaje o podzemní vodě jsou prezentovány dále. Popisovaná situace je nejlépe zřejmá z 
obrázku – výřezu z vodohospodářské mapy. 
 
Obrázek 11 : Výřez z vodohospodářské mapy 
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 K užívání povrchové vody Buštěhradského, Dřetovického ani Zákolanského 
potoka jako zdroje pitné vody podle dostupných informací nedochází ani není toto 
užívání plánováno. Ve smyslu NV 71/2003 Sb. se u Buštěhradského a Dřetovického 
potoka nejedná o úseky toků vymezených pro chov ryb. Zákolanský potok je však 
v celém toku  NV 71/2003 Sb. vymezen jako povrchové vody, které jsou vhodné pro 
život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. Uvedené vodoteče 
nepatří mezi povrchové vody využívané ke koupání osob vymezené vyhláškou č. 
159/2003 Sb. „pro vyhovující jakost vody, které obvykle používá ke koupání větší počet 
osob. 
 Dříve využívané vodní zdroje tzv. „prameniště Buštěhrad“ se nacházejí v závěru 
údolí Buštěhradského potoka  cca 400 m jižně zájmového území. Vodní zdroje byly 
napojeny do současně nevyužívaného vodojemu Buštěhrad, který stojí při křižovatce 
silnice II/551. Všechny přilehlé sídelní útvary – Buštěhrad, Stehelčeves i Kladno – 
Vrapice jsou kompletně zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu. Prameniště 
Buštěhrad je v současné době mimo provoz. Obsahuje tři šachtové studny průměru 1,8 až 
3 m s hloubkou okolo 7 m. Ochranné pásmo hygienické ochrany 1. stupně je dáno 
oplocením, pásmo 2. stupně je zakresleno v ÚPD. S ohledem na konfiguraci terénu leží 
mimo dosah potenciálních vlivů záměru. 
 
 
Fauna a flóra  
 
Obecná charakteristika zájmového území. Průmyslová zóna v níž se nachází zájmové 
území leží na rozhraní souvislého lesního porostu, zemědělských pozemků  a obytné 
zástavby. V blízkém okolí zájmového území bylo v posledních letech provedeno několik 
zoologických, botanických a mykologických průzkumů. Ve  Vrapickém lesem 
bezprostředně navazujícím na průmyslovou zónu byl v roce 2003 prováděn celoroční 
zoologický a mykologický průzkum hrazený městem Kladnem, který  prováděl Dr. Vít 
Zavadil. Na starých odvalech po těžbě černého uhlí u Kladna - Vrapic probíhal v roce 
2004 botanický průzkum prováděný v rámci výzkumného úkolu VaV 640/10/03 Obnova 
krajiny Kladenska narušené dobýváním. Archivované výsledky těchto průzkumů byly 
zpracovateli oznámení poskytnuty Magistrátem města Kladna. V roce 2005 probíhal i 
botanický a zoologický průzkum Buštěradské haldy. Z provedených průzkumů vyplývá, 
že v oblasti, existuje řada lokalit se zvýšenou druhovou diverzitou. 

Ve Vrapickém lese a v  doubravě mezi Vrapicemi a železniční zastávkou Vrapice 
bylo zjištěno 73 druhů ptáků, z toho u 47 druhů bylo prokázáno hnízdění. Z celkového 
počtu 73 druhů patří 14 druhů mezi druhy zvláště chráněné ( 13 druhů legislativou ČR, 5 
druhů spadá pod ochranu EU a 1 druh je chráněn pouze legislativou EU ). Z obratlovců 
byly dále zjištěny 2 druhy chráněných obojživelníků, 3 druhy chráněných plazů a 5 druhů 
savců (Zavadil 2003). 

Z chráněných druhů ve Vrapickém lese prokazatelně hnízdí 3 druhy : krahujec 
obecný (Accipiter nisus), lejsek šedý (Muscicapa striata) a datel černý (Drycocopos 
martius) a jeden druh prokazatelně hnízdil v minulosti jestřáb lesní  (Accipiter gentilis). 
U ťuhýka obecného (Lanius collurio)  a krutihlava obecného (Jynx torquilla) bylo 
v posledních letech zaznamenáno velmi pravděpodobné hnízdění na hranici území 
sledovaného v průzkumu. 

Z obojživelníků byla zjištěna ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha zelená (Bufo 
viridis). Oba chráněné druhy žab v zájmovém území žijí v suchozemské fázi života, 
rozmnožovací nádrž ve Vrapickém lese chybí. Ropucha obecná (Bufo bufo) se 
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rozmnožuje ve dvou jezírcích v rokli u areálu Kovošrotu ( VKP Na Rovinách ) cca 1000 
m JZ od zájmového území. 

Ze tří druhů  plazů se ve Vrapickém lese vyskytuje především slepýš křehký 
(Anguis fragilis). Ještěrka obecná (Lacerta agilis) se vyskytuje na osluněných místech na 
okrajích průmyslové zóny, na okrajích lesa a ve výše uvedeném VKP Na Rovinách. 
Užovka obojková (Natrix natrix) osidluje  uvedené VKP a nivu Dřetovického potoka. 

Ze savců se vyskytuje například  zajíc polní (Lepus europaeus), prase divoké (Sus 
scropha), srnec obecný (Capreolous capreolus) ježci (Erinaceus spec. ) a několik druhů 
drobných hlodavců (Apodemus spec., Clethrionomys glareolus). Králík divoký 
(Oryctolagus cuniculus) se v posledních letech vyskytoval v prostoru mezi Vrapickým 
dvorem a okrajem Vrapického lesa  

Ve Vrapickém lese bylo zaznamenáno 94 druhů makromycet. Z toho většina byla 
sbírána v pruhu navazujícím na průmyslovou zónu, a to včetně její části s vymezeným 
zájmovým územím. Většinou se jedná o nejedlé houby, cenné z vědeckého hlediska.  

Na polních pozemcích jižně od průmyslové zóny loví káně lesní (Buteo buteo) a  
poštolka obecná (Falco tinunculus). Při sběru potravy jsou zde často zastiženi havrani 
polní (Corvus fragilegus) z kolonie u Buštěhradského zámku. Pro přežívání živočichů 
v polní krajině mezi průmyslovou zónou, Buštěhradem a Hřebčí jsou důležité větrolamy 
a další porosty mimolesní zeleně. 

Lokalitou s nadprůměrnou úrovní biodiverzity je Buštěhradská halda na jejíchž 
svazích se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů živočichů. Cenné xerotermní biotopy 
na temeni haldy byly před několika lety zničeny zavezením kaly z ČOV. 

Rybník mezi ČOV Vrapice a Stehelčevsí a dva další rybníky mezi Stehelčevsí a 
Dřetovicemi jsou  regionálně významné jako zimoviště vodních ptáků. Mezi významná 
stanoviště rostlin a živočichů patří staré odvaly po těžbě černého uhlí mezi  Vrapicemi a 
Stehelčevsí. 

Na těchto odvalech byl v roce  2004 prováděn botanický průzkum.  Odvaly 
bývalých dolů Teplák, Bohumír a Josef-Antonín a odval v lokalitě Na Feruli se navzájem 
prolínají, jsou staré minimálně 100 let a od přirozené části krajiny v okolním terénu se 
dají velmi těžko odlišit. Lesní výsadby i křovinná a bylinná vegetace se zde vzájemně 
prolínají (dominuje akát, resp. trnovník bílý /Robinia pseudoacacia/; a výsadby lípy 
/Tilia sp./; a modřínu opadavého /Larix decidua/; dále zde jsou významně zastoupeny 
bříza /Betula sp./; olše lepkavá /Alnus glutinosa/; bez černý /Sambucus nigra/; růže 
šípková /Rosa canina/; trnka obecná /Prunus spinosa/; srstka obecná, resp. meruzalka 
srstka /Ribes uva-crispa/; dub /Quercus sp./; topol osika /Populus tremula/; smrk ztepilý 
/Picea abies/; borovice lesní /Pinus sylvestris/; pámelník /Symphoricarpos sp./; jabloň 
/Malus sp./; švestka domácí /Prunus domestica/).  

Z bylin se zde  vyskytuje například orchidej okrotice bílá (Cephalanthera alba) 
dále kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), válečka lesní (Brychypodium 
sylvaticum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), třtina rákosovitá (Calamagrostis 
arundinacea), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), kostřava žlábkatá (Festuca 
rupicola), jahodník trávnice (Fragraria viridis), jestřábník savojský (Hieracium 
sabaudum), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga) a jitrocel prostřední (Plantago 
media).  Zkoumané odvaly jsou vzdáleny přibližně 1 km od zájmového území od něhož 
je odděluje niva Dřetovického potoka a Vrapický les. 

Z přirozených suchých acidofilních doubrav a hercynských dubohabřin Vrapického 
lesa zůstala pouze torza těchto biotopů  a to ještě v mozaice s výsadbou lesních kultur 
s geograficky  nepůvodními dřevinami ( smrk, borovice lesní, borovice vejmutovka, 
modřín opadavý, dub červený ). V jednom místě lze vystopovat mozaiku dubohabřiny a 
údolního jasano-olšového luhu a to mezi Sv. Janem a Dubím ve vlhčím údolí zvaném „ U 
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Šestého “ (Zavadil 2004). Z bylin se Vrapickém lese vyskytují převážně běžné druhy  
například srha laločnatá (Dactylis glomerata), lipnice hajní (Poa nemoralis), válečka 
lesní (Brachypodium sylvaticum), medovník meduňkolistý (Mellitis melissophyllum),  
plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), svízel 
lesní (Galium sylvaticum) a hrachor jarní (Lathyrus versus).  

 
Fauna a flora zájmového území. Faunistický a botanický průzkum vlastního zájmového 
území probíhal během přípravy projektu v roce 2005. Většinu zájmového území tvoří 
zpevněné stavby a komunikace průmyslové zóny. Minimalizace průmyslových aktivit 
v dotčené části průmyslové zóny způsobila, že nezpevněné a travnaté plochy zarostly 
křovinami a především břízou bílou (Betula alba). Vyskytuje se zde i vrba jíva (Salinx 
caprea) a bez černý (Sambucus nigra).  Většina živočichů i rostlin v zájmovém území je 
vázána právě na tyto porosty.  Vyskytuje se zde bažant obecný (Phasianus colchicus), 
holub hřivnáč (Columba palumbus) , hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), 
strakapoud velký (Dendrocopos major), konipas bílý (Motacilla alba), pěnice černohlavá 
(Sylvia atricapilla), pěnice slavíková (Sylvia borin), rehek zahradní (Phoenicurus 
phoenicurus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros),  kos černý (Turdus merula), sýkora 
modřinka (Parus caeruleus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), strnad obecný 
(Emberiza citrinella), vrabec polní (Parus montanus), sojka obecná  (Garrulus 
glandarius) a straka obecná (Pica pica). 

Ze savců se v prostoru celé průmyslové zóny vyskytuje liška obecná (Vulpes 
vulpes), kuna skalní (Martes martes) a řídce i zajíc polní (Lepus europaeus). 

Většina druhů živočichů vyskytujících se v zájmovém území je vázána na Vrapický 
les  a  ekotony  na linii jeho dotyku s průmyslovou zónou. Vegetaci v zájmovém území 
tyto druhy využívají při sběru potravy.  Z tohoto důvodu je nutné, aby byla část ploch, 
které nebudou využity k výstavbě objektů slévárny a navazujících komunikací, parkovišť 
a  manipulačních ploch ponechána v současném stavu příp. aby byly tyto plochy pouze 
citlivě arboristicky upraveny a dosazeny regionálně původními dřevinami. 

 Na nezpevněných plochách s březovými porosty bylo zjištěno několik běžných 
druhů trav a bylin typických pro podobné biotopy. Zjištěna byla třtina rákosovitá 
(Calamagrostis arundinacea),  bojínek luční (Phleum pretense), jílek vytrvalý (Lolium 
perenne), jitrocel prostřední (Plantago media), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), 
starček fuchsův (Senecio fuchsii), vratič obecný (Chrysanthemum vulgare), zlatobýl 
kanadský (Solidago canadensis), jetel bílý (Triforium repens), vikev ptačí (Vicia cracca) 
třezalka tečkovaná (Hyperacium perforatum), mochna plazivá (Potentilla reptans), 
violka trojbarevná (Viola trikolor), smetanka lékařská (Taraxacum oficinale), ostružiník 
(Rubus spec. ) a růže (Rosa spec.). 

Bezprostředně v zájmovém území výstavby nebyly zaznamenány žádné zvláště 
chráněné druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno 
přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich 
výskyty. Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby ani podmínky pro 
rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 
395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. 

Podle názoru zpracovatele nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně 
živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti 
mimo vegetační a hnízdní období.  
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Územní systém ekologické stability  a krajinný ráz 
 
Prvky lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES.  Územní systém ekologické 
stability v zájmovém území a v jeho širším okolí byl popsán z mapy regionálního a 
nadregionálního ÚSES ČR a z územně plánovací dokumentace obcí v zájmovém území. 
Nejbližší prvky ÚSES v okolí zájmového území jsou souhrnně uvedeny v následující 
tabulce a znázorněny na připojeném obrázku. 
 
Obrázek 12 : Grafické znázornění skladebných prvky ÚSES 
 

 
 
Tabulka 24 : Skladebné prvky ÚSES v širším okolí zájmového území 
 
č. označení dle 

zdroje 
Název/popis funkčnost/ 

vymezenost 
1 LBc 419 Ve Lhotce, SV pod svahem buštěhr. haldy  F, V 
2 LBk 769 Biokoridor na zarostlém svahu haldy F/N, V 
3 LBk 770 Biokoridor na větrolamu a sadu F, V 
4 LBk 744 Biokoridor na vzrostlé zeleni F, V 
5 LBk 717 Biokoridor na extenzivním sadu a orné půdě F (částečně), V 
6 LBk 746 Biokoridor na orné půdě N, V 
7 LBk 719 Biokoridor lučního typu v nivě potoka (šířka 20 m) F/N, V 
8 LBk 717* Návrh na orné půdě N, V 
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9 LBk 714 Návrh na orné půdě N, V 
10 LBk 716 Stávající větrolam F, V 
11 LBk 715 Stávající zeleň N, V 
12 LBc 387 Z části tvořeno lesním porostem F, V 
13 LBk 1 Lesní porost F, V 
14 LBc 2 Lesní porost F, V 
Vysvětlivky: LBk = lokální biokoridor, LBc = lokální biocentrum, Na = navrženo, V = vymezeno 
schváleným územním plánem, F = funkční, N = nefunkční, F/N – částečně funkční 
 

Lokální ÚSES. Při severovýchodním okraji buštěhradské haldy se nachází funkční 
lokální biocentrum LBc 419 (Ve Lhotce), které je tvořeno hustým porostem vzrostlých 
dřevin a křovin. Z jeho jižního okraje z něj k východu vystupuje funkční lokální 
biokoridor č. LBc 770, tvořený dřevinami sadu a větrolamu. Ještě více k východu je 
navrženo jeho pokračování na orné půdě – nefunkční lokální biokoridor LBc 746. 
Směrem k jihu vystupuje z LBc 770 funkční lokální biokoridor LBc 744, který má 
totožný charakter. Ještě více jižním směrem z něj pak vychází jeho pokračování – 
nefunkční lokální biokoridor LBc 717. Na k.ú. Buštěhrad nese označení LBc 714. 
V současné době se jedná o ornou půdu. Tento biokoridor obchází ze severovýchodu 
Buštěhrad (opět pod označením LBc 717 a východně od Buštěhradu kopíruje tok 
Buštěhradského potoka (LBc 719). V tomto úseku se dá považovat díky přítomnosti 
potoka a jeho břehové vegetaci za funkční. Tyto prvky jsou zcela mimo kontakt se 
zájmovým územím.  

Nejblíže zájmovému území výstavby slévárny jsou tyto prvky:  Po severním okraji 
Buštěhradu vede stromovým remízem funkční lokální biokoridor LBc 716, na nějž 
navazuje nefunkční lokální biokoridor LBc 715 (v mapové příloze ÚPD značeno jako č. 
70) navržený územním plánem na orné půdě a vedoucí do funkčního lokálního biocentra 
LBc 387. Jedná se převážně o lesní porost při okraji bývalého areálu Poldi. K západu pak 
pokračuje funkční lokální biokoridor LBk 715. Funkční lokální biokoridor LBk 769, 
tvořený dřevinami, křovinami a suťovišti na severním a západním svahu haldy (mezi 
prostorem „staré“ a „nové“ skládky je nefunkční). Západně od haldy se v lese nachází 
funkční lokální biocentrum LBc 1 a z něj k severozápadu vystupuje v rámci stejného lesa 
funkční lokální biokoridor LBk 2. žádný z popisovaných prvků však není s lokalitou 
výstavby slévárny bezprostředně v kontaktu. 

 
Regionální a nadregionální  ÚSES. Poblíž zájmového území neleží žádný skladebný 
prvek regionálního ÚSES. Prvky této úrovně tvoří ve velké vzdálenosti od zájmového 
území široký oblouk, procházející na severu poblíž Brandýsku (RBk 1134, RBc 1469 – 
Třebušice, RBk 1135) a následně se pak stáčí k jihu směrem na Okoř (RBk 1120, RBc 
1468 – Okoř, RBk 1140) a pod obcí Běloky opět zpátky k západu (RBk 1140, RBc 1473 
– Dolanský háj a niva). Nikde v okolí zájmového území se nevyskytuje žádný skladebný 
prvek nadregionálního ÚSES. 
 
Krajinný ráz .  Krajinný ráz a způsob jeho ochrany je definován zákonem 114/1992 Sb. 
S přihlédnutím k typologizaci krajiny lze krajinný ráz zájmového území i širšího okolí 
zcela jednoznačně přiřadit k typu A (krajina silně pozměněná civilizačními zásahy, plně 
antropogenizovaná, dominantní až výlučný výskyt sídelních až industriálních nebo 
agroindustriálních prvků, v rámci ČR zaujímá 30 % území). 

Zájmové území náleží k jedinému krajinnému celku (oblast krajinného rázu), 
v rámci kterého lze s ohledem na základní krajinotvorné činitele (reliéf, voda, vegetace a 
využívání člověkem) a pohledové vazby vymezit dva krajinné prostory (místa krajinného 
rázu), na jejichž rozhraní zájmové území leží. K západu, severu a jihozápadu se táhne 
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zvlněná krajina s blízkými horizonty a uzavřenými pohledy. Naopak od hrany tělesa 
haldy směrem k východu a jihovýchodu se do široka otvírá volná krajina. 

 

V okolí zájmového území dominují s výjimkou západu střední až velké lány orné 
půdy s vysokým stupněm odlesnění. Strukturní zeleň se omezuje na dřeviny v okolí obcí 
a aleje podél silnic a ozeleněné svahy a okolí buštěhradské haldy. Převažuje úklon terénu 
směrem k východu. Ani v jednom krajinném prostoru nelze definovat žádnou pozitivní 
krajinnou dominantu vizuálně komunikující se zájmovým prostorem. Takovouto 
dominantou je však rozhodně těleso buštěhradské haldy, přičemž poloha vnímání 
(kladné/záporné) tohoto lokálně významného krajinotvorného subjektu je ryze 
individuální.  

Vodní fenomén je zastoupen slabě. V blízkém okolí protékají dvě drobné vodoteče 
– Dřetovický a Buštěhradský potok, které jsou obě přítoky Zákolanského potoka.. Na 
prvním z nich je několik malých vodních nádrží (vesnických rybníčků). Zastoupení 
území s vyšší ekologickou stabilitou je v okolí nízké. Přirozenému stavu se blížící 
biotopy prakticky chybí. 

 
Zájmové území se nachází v typické kulturní středočeské krajině, dlouhodobě 

ovlivněné intenzivní antropogenní činností. V okolí je hustá šachovnice vesnic, 
propojená množstvím místních, regionálních i nadregionálních komunikací. Nejbližším 
větším městem je Kladno, které se však pohledově v zájmovém území neprojevuje. 
Směrem k severu a západu leží území ovlivněná dlouholetou důlní činností. V nevelké 
vzdálenosti od západního okraje začíná rozlehlý průmyslový areál bývalé Poldi Kladno. 
Nepovažujeme-li za historické dominanty artefakty bývalé důlní činnosti, nelze v okolní 
krajině nalézt žádnou historickou či kulturní dominantu a s územím nejsou spojeny ani 
žádné tradice či jiné kulturní hodnoty nehmotné povahy. Zástavbu okolních sídel nelze 
rozhodně považovat za rázovitou či architektonicky výjimečnou. Ve volné krajině 
prakticky chybí drobná historicky hodnotná kulturní architektura. Krajina okolí 
zájmového území rozhodně nepůsobí nijak malebně či jedinečně, na druhou stranu ale 
také nijak negativně či depresivně. Jedná se v mnoha ohledech o území vykazující 
typické rysy krajiny severního a severozápadní předpolí Pražské aglomerace, kde funkční 
i vzhledová harmonie krajiny byly v minulosti dlouhodobě významně ovlivněny hustým 
osídlením, intenzivní zemědělskou činností a v tomto konkrétním případě i 
průmyslovými aktivitami. Tomu odpovídá i stav sídel. Jediným krajinotvorným prvkem, 
vymykajícím se z místních měřítek, je těleso buštěhradské haldy, ale to pouze při pohledu 
od východu či jihovýchodu. Z okolních směrů halda v podstatě navazuje na terén (od 
západu) nebo je kryta konfigurací terénu (především od severu). Přírodní i estetická 
hodnota krajinného rázu širší oblasti je z výše uvedených důvodů snížená, ne však 
vysloveně nízká. 
 
 
Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. 

Město Buštěhrad má schválen územní plán obce (ÚPO). Ten byl rozpracován do 
stadia návrhu v srpnu 2002. (Ing. Arch. Jitka Mejsnarová – Urbanistické studio, 
Dobřichovice) . Koncepce daná tímto návrhem byla v dalších letech revidována a na 
základě nového zasání přepracována a předložena jako 2. návrh v dubnu 2004. Územní 
plán, resp. vyhláška o závazné části územního plánu byla schválena na zasedání  
zastupitelstva dne 30.3.2005.  
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Návrh ÚP předpokládá v tomto území plochy pro výrobu a sklady. Koncepce, 
kterou sleduje navrhovaný územní plán, logicky využívá územní rezervy na severozápadě 
katastrálního území v návaznosti na již fungující průmyslovou zónu z cílem  zcelení 
souvislé zástavby do urbanisticky souvislých a logicky navazujících celků. Lze proto 
konstatovat soulad posuzovaného záměru s návrhem územního plánu města 
Buštěhrad.Areál slévárny  bude umístěn v zóně určené pro výrobu a sklady, která je na 
připojeném obrázku vyznačena šedou barvou.. 

 
Obrázek 13 : Výřez z územního plánu města Buštěhrad 
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D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁM ĚRU NA 
OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
 
 

D.1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich 
velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  
pravd ěpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)  
 
 

1.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
Zdravotní rizika a  sociologické aspekty vlivů  

Posuzovaný areál slévárny bude situován v průmyslové zástavbě zóny  na 
severozápadě katastrálního území Buštěhrad. V současnosti se zde nachází i další objekty 
průmyslového charakteru resp. výrobně - skladového charakteru, k nimž patří zejména 
sochorová válcovna Třineckých železáren a.s., polygrafický a papírenský provoz firmy 
Martin Peroutka a sklad technických plynů firmy Linde, provoz Chladicí věže Praha. 
V širším okolí se nachází i strusková halda, která je z části využívána pro nakládání 
s odpady (skládkování, dekontaminační plocha). Trvale obývané objekty se v širším okolí 
posuzované stavby nenacházejí, nejbližší objekty jsou převážně rodinné domy na 
severozápadním okraji města Buštěhrad v nivě a na svahu  údolí  Buštěhradského potoka, 
které jsou vzdáleny zhruba 600 – 700 m. Jedná se o severozápadní okraj smíšeně obytné 
zástavby, kterou reprezentují rodinné domy a nízkopodlažní bytové domy. Objekyt 
z rekreačním využitím se v okolí připravovaného záměru nenachází, rekreační význam 
lze přisoudit lesním porostům, které se nachází severně od průmyslové zóny Dříň. 
Z pohledu schváleného územního plánu je území navrženo k využití jako průmyslová 
zóna a nepředpokládá se zde obytná ani smíšeně obytná zástavba.  

Vlivy posuzovaného záměru se proto nedotknou obytných zóny města Buštěhrad 
a soustředí se do nejbližšího okolí záměru, které představují výhradně průmyslové 
objekty. Skupiny obyvatelstva, exponované vlivům záměru, tak budou představovat 
pouze zaměstnanci posuzovaného areálu a okolních objektů či osoby které se zde 
pravidelně zdržují.  

  
 Z hlediska provozu areálu slévárny lze teoreticky hodnotit ovlivnění osob 

znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší, emisemi hluku, ovlivnění dopravní 
obslužnosti a ovlivnění faktorů pohody. V této souvislosti je třeba konstatovat, že 
v souvislosti s areálem slévárny se nepředpokládá instalace ani provoz významných 
zdrojů znečištění ovzduší. Emise do ovzduší se omezí pouze na zdroje spalování 
plynných paliv (plynový kotel a přímotopy) jejichž emisní produkce je velmi malá a 
v daných poměrně dobrých rozptylových podmínkách se na imisních charakteristikách 
(krátkodobé a dlouhodobé koncentrace škodlivin v ovzduší) pozorovatelně neprojeví.V 
případě technologického zdroje (indukční pec) jsou technickými opatřeními (prachové 
filtry) emise především tuhých znečišťujících látek eliminovány. Rovněž zdroje vnějšího 
hluku se uvažují pouze s nízkým akustickým výkonem (např. výstupy vzduchotechniky 
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na střechách hal). Zdroje s vyšším akustickým výkonem budou umístěny uvnitř hal 
v akusticky izolovaných prostorech (kompresorová stanice). Vlivy spojené s dopravní 
obslužností jsou rovněž nevýznamné, protože vyvolaná dopravní zátěž je velmi nízká – 
v případě těžkých nákladních vozidel předpokládáme přitížení pouze 4 pohyby TNV za 
24 hodin, přitížení osobními vozidly včetně dodávek se bude pohybovat kolem 80 
pohybů za 24 hodin. To jsou velmi nízké hodnoty, které se pohybují v rámci 
nerovnoměrnosti stávající dopravy. Vlivy spojené s provozem areálu se proto v zhruba 
700 m vzdálené obytné zástavbě Buštěhradu neprojeví vůbec, nebo zanedbatelným 
způsobem vzhledem k současnému stavu. 

 
 Do potenciálně ovlivněné skupiny osob, u nichž lze prioritně uvažovat 

dlouhodobou expozici emisí hluku, havarijní situací ap. je možno zařadit pouze 
zaměstnance okolních areálů a podniků, kteří se v okolí areálu pravidelně zdržují (cca 
300 osob). Druhou skupinou jsou zaměstnanci v areálu (výhledově zhruba 100 osob) 
kteří přijdou při pracovní činnosti do styku s expozicemi hluku ze strojních zařízení, 
menší část z nich potenciálně přijde při pracovní činnosti do styku s látkami škodlivými 
zdraví nebo u nichž je zvýšená pravděpodobnost že budou vystaveni vlivu těchto látek. 
Charakter výroby ve slévárně však vylučuje styk nebo expozici škodlivými látkami ve 
větším nebo dlouhodobém rozsahu. Z vyhodnocení v příslušné kapitole vyplývá, že 
potenciálně rizikovými faktory a látkami jsou pouze ropné látky (převážně hydraulické 
oleje a maziva) a dále hlukové a prachové expozice v pracovním prostředí.  

 
Obyvatelstvo potenciálně exponované vlivy areálu lze tak rozdělit zhruba do tří 

skupin se sestupnou mírou rizika: 
1. zaměstnanci areálu slévárny 
2. zaměstnanci okolních areálů v zóně a osoby dlouhodobě se zde zdržující 
3. obyvatelé v objektech podél komunikací využívaných pro dopravní obsluhu 
  .  

 U všech těchto skupin obyvatel lze  hodnotit jejich expozice imisemi ze spalování 
plynných paliv v areálu (zejm. oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky) a z vyvolané 
dopravy (oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny – VOC, zejména 
benzen) a hlukovou zátěž. Počet potenciálně ovlivněných osob je relativně nízký (cca 400 
osob). Z těchto vybraných skupin osob jsou nejrizikovější zaměstnanci závodu v 
dělnických profesích (zhruba 60-80 osob), kteří přichází denně do styku s prostředím 
s expozicemi hluku a menší část z nich může přijít do styku s expozicemi škodlivých 
látek. Používání škodlivých látek je však v závodě minimální a jedná se prakticky pouze 
o ropné látky (strojní a hydraulické oleje) v minimálním množství při rutinním 
doplňování provozních kapalin. U omezené skupiny zaměstnanců lze hodnotit i expozici 
dráždivou látkou – ředidlem či odmašťovacími prostředky (detergenty či povrchově 
aktivní látky, nepředpokládá se používání chlorovaných uhlovodíků). Expozice 
v pracovním prostředí budou v objektu slévárny (zejména v pomocných provozech 
finální úpravy výrobků)  účinně eliminovány (odsávání, filtrace, ventilace, protihlukové 
izolace), exponované osoby budou vybaveny náležitými pracovními pomůckami, jsou 
poučeny o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a procházejí lékařskými 
prohlídkami.  
  

Tato opatření snižují rizikovost této skupiny osob na přijatelnou míru. U ostatních 
rizikových skupin je míra ohrožení zdraví řádově nižší. U ostatních skupin obyvatelstva, 
zejména trvale žijící v obytné zástavbě města Buštěhrad, lze působení těchto faktorů 
vzhledem ke vzájemné pozici, době a míře působení rizikových faktorů  hodnotit jako 
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nulové či zanedbatelné. Expozice škodlivin a hluku budou u těchto skupin obyvatel 
eliminovány již vzájemnou pozicí areálu a zdrojů hluku a obytné zástavby do takové 
míry, že jejich vliv na zdraví (nemocnost ap.) bude nevyhodnotitelný a tyto vlivy lze 
označit za zanedbatelné. To se týká i vlivů z vyvolané dopravy, kde se předpokládá 
nárůst objemu kolem 1 % stávajících dopravních intenzit, což lze charakterizovat jako 
nepozorovatelný nárůst srovnatelný z denní nerovnoměrností dopravy. U nákladních 
vozidel je tento nárůst ještě menší (předpokládá se zvýšení o 4 průjezdy TNV denně).  
  
Protože obslužná doprava v období výstavby i provozu bude realizována po 
komunikacích neprocházejících obytnými zónami Buštěhradu lze vzhledem k velmi 
nízkým intenzitám vyvolané dopravy vyloučit i jinak obvyklé vyvolání pocitů ohrožení a 
krátkodobé imisní zátěže zejména při stavebních pracích.  

 
Vyvolaná intenzita dopravy se však na stávajícím pozadí nijak neprojeví, neboť se 

pohybuje v řádu prvních jednotek procent. Takové navýšení je zcela v rámci 
nerovnoměrnosti dopravy a je z pohledu hlukové a emisní zátěže nehodnotitelné. K tomu 
přispívá i velmi malý podíl nákladní dopravy na celkové intenzitě vyvolané dopravy. 

 
Pronikání škodlivin z provozu do potravinového řetězce člověka lze do značné 

míry vyloučit provedenými i plánovanými eliminačními opatřeními. Jako relativně 
nejrizikovější lze v této souvislosti diskutovat vypouštění odpadních vod. Odpadní vody 
jsou vypouštěny do veřejné kanalizace a jejím prostřednictvím přes ČOV ECKG do 
recipientu – Dřetovického potoka který není vodárenským tokem a není využíván pro 
rybářství. Nelze tedy teoreticky uvažovat průnik do potravinového řetězce ryb a potažmo 
člověka. Charakter odpadních vod vypouštěných z areálu se nijak nebude vymykat 
z rámce obvyklého u komunálních splaškových vod, protože průmyslové odpadní vody 
slévárna produkovat nebude. Látkové zatížení lze prioritně hodnotit kyslíkovým režimem 
(BSK5) a obsahem nerozpuštěných látek. Odpadní vody z areálu nebudou obsahovat 
škodliviny (kovy, ropné látky, chlorované uhlovodíky apod.) ani jiné rizikové látky, které 
by mohly ovlivnit jakost vod. Rovněž produkce odpadních vod je poměrně malá a průnik 
škodliviny v uvedeném expozičním scénáři lze uvažovat pouze v teoretické rovině při 
havarijním úniku ropných látek např. z nádrže automobilu, která by pronikla do 
kanalizace a přes ČOV do recipientu. Takový scénář je však více než nepravděpodobný a 
lze jej předpokládat pouze při mimořádném souběhu nepříznivých okolností (havárie by 
nebyla zpozorována, nefungovalo vy předčištění a čisticí efekt ČOV, látka by pronikla 
jednorázově ve velkém množství a nebyla by naředěna v kanalizaci). Podobný expoziční 
scénář lze hodnotit i v případě podzemních vod. Průnik škodlivých látek z provozu 
hodnoceného areálu do potravinového řetězce člověka tak vylučujeme. Velmi malá 
emisní produkce škodlivin do ovzduší vylučuje vlivy typu depozic do půdy spadem 
z ovzduší. 
  
 V provozu budou  používány látky škodlivé zdraví pouze ve zcela minimálním 
rozsahu. Manipulace s nimi bude omezena na překládání originálních uzavřených obalů a 
doplňování technologických kapalin. Přímo manipulovat bude s těmito látkami pouze 
omezený počet zaměstnanců, odpovědných za údržbu. Z tohoto důvodu vylučujeme 
možnosti ovlivnění zdraví osob, zejména zaměstnanců provozu. Používaná ředidla či 
omašťovadla (hodnocena jako dráždivá látka pro oči a látka vysušující pokožku)  bude 
aplikováno pouze v malých množstvích. Zaměstnanci budou vybaveni ochrannými 
pomůckami, eliminujícími expozici..  
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 Způsob a kontrola používání  škodlivých látek vylučuje jejich průnik do 
potravinového řetězce člověka, neboť tyto látky nezatíží odpadní vody, a neprojeví se ani 
exhalacemi. V případě ropných látek se jedná o těžší destilační frakce s malým podílem 
těkavých aromátů (strojní, hydraulické oleje, maziva). Všechny tyto látky mohou mít 
škodlivé účinky pouze v přímém kontaktu (požití, potřísnění, inhalace). 
 
 Z používanými látkami přijdou do styku pouze zaměstnanci závodu, kteří jsou 
potenciálně vystavení jejich škodlivému působení. To je minimalizováno tím, že přímý 
kontakt s látkou prakticky nenastává, neboť se manipuluje pouze s pevně uzavřenými 
obaly. Přímý kontakt může nastat prakticky pouze při havarijní situaci (poškození obalu a 
rozlití látky), nebo při hrubém porušení pracovní kázně a BOZP. Ovlivnění látkami 
škodlivými zdraví tak dochází pouze v případě souběhu mimořádných okolností. 
Předpokládá se, že zaměstnanci provozu budou náležitě poučení o účincích používaných 
látek, zásadách BOZP i zásadách havarijních opatření, proto je možno hodnotit 
medicínská rizika spojená se skladováním i používáním hodnocených látek jako 
nevýznamná. 
 

Rovněž rizika vzniku havarijních stavů s potenciálním vlivem na zdraví osob jsou 
velmi malá  a jejich případné následky jsou bez dlouhodobých účinků s negativním 
vlivem na zdraví obyvatelstva (vznik silně toxických látek, kontaminace území ap.). 
Nejvýznamnější z tohoto ohledu je vznik požáru s možností vzniku škodlivých látek. 
Jsou proto nutná opatření typu požární prevence a technická eliminační opatření 
(automatické hlásiče vzniku požáru, oddělené skladování hořlavin, rozdělení na požární 
úseky apod.) 
 

Narušení místních tradic a podobné vlivy neuvažujeme, neboť se jedná o 
plánovaný rozvoj v zavedené výrobní zóně. Zóna je situována mimo zastavěnou část 
města Buštěhrad relativně izolovaně od obytných zón.. Rovněž posuzovaná výroba je 
ekologicky nezávadná a kovozpracující provozy mají v oblasti tradici. Výrobky jsou 
veřejnosti dostatečně známé a nemohou vyvolávat spekulace o jejich účelu či použití. 
Rozšiřování výroby v zóně s zavedenou průmyslovou výrobou tak zřejmě nevyvolá 
negativní reakce obyvatelstva, pro které je zdrojem obživy. Z ekologického hlediska je 
v dané zóně na místě modernizace a snižování ekologické zátěže stávajících výrob, než 
snaha o jejich utlumení, která by nutně vedla k postupné devastaci území. 
 

Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem je účinně minimalizováno 
technickými a organizačními opatřeními. Provozem dojde k nevýznamnému zvýšení 
emisní zátěže, její vlivy však budou účinně minimalizovány (prachové filtry eliminující 
emise tuhých látek, použití nízkoemisních kotlů) a nedojde k markantnímu zhoršení 
stávající zátěže , ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných 
oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková 
nemocnost, výskyt statisticky sledovaných onemocnění apod. 
 

Vzhledem k situování objektů hodnoceného areálu slévárny, velmi nízké 
frekvenci dopravy a rozložení provozu během dne  lze vyloučit jakékoliv markantní vlivy 
na zdraví posuzovaných skupin obyvatelstva, a to i v dlouhodobé kumulaci účinků. 

Provoz areálu není spojen s hodnotitelnými riziky na zdraví obyvatelstva. Emise 
do ovzduší jsou omezeny pouze na běžné škodliviny vznikající spalováním 
uhlovodíkových paliv. Škodlivé látky jsou v areálu používány pouze v omezeném, velmi 
malém rozsahu většinou v uzavřených technologických okruzích bez vazby na emise do 
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ovzduší nebo znečištění odpadních vod. Produkce odpadů je velmi nízká, je využita 
regenerace a recyklace odpadů a podíl odpadů klasifikovaných jako nebezpečné je 
zanedbatelný. Nevznikají tak neobvyklé nároky na provoz zařízení pro zneškodňování 
odpadů či odpadních vod, která by mohla sekundárně ovlivňovat zdraví obyvatelstva, 
zvyšovat zdravotní rizika či narušit faktory pohody. 
 

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

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

• akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 
poškozením sluchu, 

• funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 
současného posunu sluchového prahu, 

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

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

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

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

• funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 
 

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při 
zvýšení hladiny hluku o 1  dB nad 75  dB o 1  %, nad 85  dB o 2  %. 
  

ibrace, vznikající při automobilovém provozu nebyly měřeny a výzkum 
negativních vlivů vibrací na osoby a stavební objekty nepokročil tak daleko, aby bylo 
možné jednoznačně stanovit závislosti mezi strukturou a rozsahem dopravy a ohrožením 
budov a osob. 

 
Hlukové expozice jsou soustředěny pouze na zaměstnance areálu. Při dodržování 

technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a obecně platných zásad hygieny a  
ochrany zdraví je vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován, a není třeba přistupovat k 
neobvyklým opatřením. Zvýšení hlukové zátěže v chráněné zástavbě (viz část hluk) je 
prakticky nulové a zcela zanedbatelné a lze je hodnotit jako smyslově nepostižitelné. 
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Ekonomicko - sociální aspekty 

Záměr lze z tohoto hlediska lze hodnotit pozitivně, neboť znamená nárůst 
pracovních příležitostí, i když středočeský region patří k regionům s průměrnou mírou 
nezaměstnanosti v ČR a potřeba nárůstu pracovních příležitostí zde není tak naléhavá. 
V dané oblasti se však projevila  konverze černouhelných dolů a konverze POLDI, která 
se projevila nárůstem nezaměstnanosti a zvýšenou mírou potřeby dojížďky za prací. 
Posuzovaná investice znamená revitalizaci tradičních metalurgických a kovozpracujících 
výrob. 

  
Nárůst pracovních příležitostí a intenzivní rozvoj výroby s sebou přináší obvykle 

zlepšování ekonomické situace  jak podniku, tak zaměstnanců. To se následně  projevuje 
zvýšenou koupěschopností, zvyšováním poptávky po zboží a pozitivními vlivy v dalších 
sférách, zejména v obchodě a službách.Uvedením do provozu vznikne celkem zhruba 
100 nových pracovních míst, z toho 80 pro kvalifikované dělnické profese a 20 míst pro 
THP. 

Ekonomický rozvoj s sebou nese i některé negativní důsledky. Negativní sociální 
důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, 
migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) však nelze v souvislosti s 
provozem areálu očekávat.  

 
Výroba ve slévárně bude ze značné části automatizovaná a bude klást poměrně 

vysoké požadavky na kvalifikaci dělníků, podíl jednoduché manuální činnosti bude 
poměrně nízký. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že potřeba pracovních sil bude 
saturována  z bezprostředního okolí  města Kladna, Buštěhradu  a přilehlých obcí. 

 
Ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní 

úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto 
rovněž nelze očekávat. Nelze vyloučit krátkodobý převis poptávky po kvalifikovaných 
dělnických profesích.  
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1.2.  Vlivy na ovzduší a klima 
 

V rámci tohoto oznámení byla pro vyhodnocení vlivů na ovzduší zpracována 
rozptylová studie. Její závěry jsou stručnou formou prezentovány v této kapitole. 
Hodnocení znečištění ovzduší v dané oblasti při provozu areálu vychází z výpočtů 
znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými zdroji metodikami dále  uvedenými v 
oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní škodliviny z dopravy a  vytápění 
zemním plynem. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká 
postupně z oxidů dusíku NOx), oxid uhelnatý   a benzen. V následující tabulce je uveden 
přehled uvažovaných zdrojů: 

 

Tabulka 25a:  Přehled uvažovaných zdrojů  

 

  zdroj  Název Úsek 

1 vyvolaná doprava 1,5 km I/61 

2 vyvolaná doprava III/00719 (I/61 – příjezdová)  

3 vyvolaná doprava příjezdová (III/00719 – areál)  

P parkoviště  

A pojezd v TN v areálu   

K kotelna 

Vh  vytápění hal (keramické zářiče) 

Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí areálu s největším  
znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Jsou to body na nejbližších 
rodinných domech v Buštěhradu a Vrapicích a na blízké zástavbě průmyslových areálů 
Peroutka a Linde. Příspěvky od vyvolané dopravy  jsou nejvyšší v přízemní vrstvě, od  
vytápění   v ose vlečky. Proto byly body voleny na horních hranách budov, výsledné 
hodnoty jsou však uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě objektu dosažené.  
Zvolené referenční body jsou vyznačeny na obr. 1.  a uvedeny v následující tabulce:  

Tabulka 25b. Přehled referenčních bodů  

 

Bod č. Název bodu – směr od zdroje   x [m] y [m] z [m n.m.] 

1 RD Buštěhrad JVV 580 -770 358 

2 RD Buštěhrad JV 880 -440 344 

3 RD Vrapice S 0 1280 306 

4 RD Vrapice 170 950 310 

5 areál PEROUTKA SVV 130 60 362 

6 areál LINDE JVV 220 -130 363 

V tabulce značí:  RD … rodinný dům,  x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V 

 y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S,   z ...výška bodu  m n.m., Počátek systému byl položen 
do středu haly  
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Obrázek 14. Přehled referenčních bodů výpočtů znečištění ovzduší 

 

 
x ... referenční body 

 

 

 



Výroba speciálních slitin v průmyslové zóně Dříň 

 78

Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. , kterým se stanoví 
imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality 
ovzduší. V následujících tabulkách jsou uvedeny relevantní limity z tohoto nařízení: 
 

  Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý 
NO2, u kterého  poměr mezi imisemi v ovzduší  a imisními limity je nejvyšší číslo. 
Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO)  byly 
provedeny výpočty odvozením z koncentrací  NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným 
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. 
Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Byly vypočteny 
příspěvky jednotlivých zdrojů k celkovému znečištění. V následujících tabulkách jsou 
uvedeny krátkodobé (hodinové) imisní  příspěvky  NO2 a krátkodobé (osmihodinové) 
příspěvky CO. 

Tabulka 25c: Max. krátkodobé (hodinové ) imisní  příspěvky NO2 a max. 
(osmihodinové) příspěvky CO z provozu  areálu  [[[[µµµµg/m3]]]]   

 

Bod č. Název bodu – směr od zdroje   NO2 ∆Kmax1h CO ∆Kmax8h 

1 RD Buštěhrad JVV 0,143 0,435 

2 RD Buštěhrad JV 0,083 0,20 

3 RD Vrapice S 0,072 0,17 

4 RD Vrapice 0,084 0,20 

5 areál PEROUTKA SVV 0,206 0,49 

6 areál LINDE JVV 0,139 0,33 

LIMIT 200 10000 

 

Tabulka 25d: Příspěvky areálu k průměrné roční koncentrace Kr NO2, a benzenu  
[[[[µµµµg/m3]]]]   

 

Bod č. Název bodu – směr od zdroje   ∆ Kr NO2 

 

∆ Kr benzen 

 

1 RD Buštěhrad JVV 0,0098 0,0015 

2 RD Buštěhrad JV 0,0055 0,0002 

3 RD Vrapice S 0,0032 0,0001 

4 RD Vrapice 0,0038 0,0001 

5 areál PEROUTKA SVV 0,0135 0,0006 

6 areál LINDE JVV 0,0095 0,0004 

LIMIT 40 5 
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Znečištění ovzduší při výstavbě.Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení 

nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů a 
konstrukcí a v poslední fázi technologických zařízení slévárny. Přesun hmot se bude 
provádět prostřednictvím výše popsaného dopravního napojení. V časově omezeném 
období výstavby (cca 12 měsíců) se počítá s provozem TNV při přípravě staveniště a 
budováním základových konstrukcí. Vzhledem k mírně přebytkové skrývkové bilanci se 
počítá s odvozem přebytkové zeminy na blízkou skládku Buštěhrad. Frekvence dopravy 
bude nepravidelná, zpočátku (cca první dva týdny) lze očekávat vyšší frekvenci kolem 10 
TNV denně, v rámci montážních prací a vlastní výstavby haly pak frekvenci kolem 3-5 
TNV denně. V rámci finálních prací a montáže technologie pak zátěž TNV klesne na 
úroveň jednotek aut za den a bude srovnatelná se zátěží při provozu.  V následující 
tabulce jsou uvedeny max. krátkodobé imisní příspěvky v referenčních bodech vyvolané 
výstavbou: 

Tabulka 25e: Max. krátkodobé (hodinové ) imisní  příspěvky NO2 a max. 
(osmihodinové) příspěvky CO z výstavby  areálu  [[[[µµµµg/m3]]]]   

 

Bod č. Název bodu – směr od zdroje   NO2  

∆Kmax1h 

CO ∆ 

Kmax8h 

1 RD Buštěhrad JVV 0,0572 0,096 

2 RD Buštěhrad JV 0,0160 0,027 

3 RD Vrapice S 0,0050 0,008 

4 RD Vrapice 0,0060 0,010 

5 areál PEROUTKA SVV 0,0323 0,053 

6 areál LINDE JVV 0,0225 0,037 

LIMIT 40 5 
 

Metodika výpočtu. Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 
2003. Pro výpočet oxidu dusičitého a hodinových koncentrací  jsou v tomto programu 
zahrnuty  postupy uvedené  v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník 
XIII, částka 4 z dubna 2003. Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím 
programu MEFA v. 02. Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů 
(mg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní 
poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program 
zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, 
podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje 
výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. 

 Shrnutí výsledků 

• Areál METAL PRODUCT s.r.o. Dříň  je navrhován do  území, ve kterém nejsou  
překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  
znečišťujících látek v hodnocení dle platných  imisních  limitů s rezervou a to i přes 
existenci blízkých průmyslových areálů 

• Imisní příspěvky areálu METAL PRODUCT s.r.o. v Dříni u Kladna   ani v součtu 
s pozadím nepovedou k překračování imisních limitů 



Výroba speciálních slitin v průmyslové zóně Dříň 

 80

• Velmi malé budou i imisní příspěvky vyvolané výstavbou 

• Tyto příznivé výsledky jsou dány tím, že vyvolaná doprava provozem areálu je 
relativně malá (včetně těžkých nákladních vozidel) a vytápění hal bude sálavými  
jednotkami rozmístěnými rovnoměrně po halách  o relativně malém výkonu (ve 
smyslu předpisů je proto vytápění areálu malým zdrojem znečišťování ovzduší). 
K rozptylu škodlivin tak dochází již v samotném areálu.  Obytná zástavba je od 
areálu relativně dosti vzdálená (cca 500 a více metrů) a proto  imisní příspěvky 
areálu v chráněných místech (obytná zástavba) budou velmi malé. 

Předložený rozbor dokládá, že provoz navrhovaného  areálu METAL PRODUCT 
s.r.o. v Dříni u Kladna ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů 
znečišťujících látek  ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky do okolí budou malé a kvalitu 
ovzduší v oblasti ovlivní velmi málo. 

 
 

1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 
 
Ovlivnění zásobování vodou 
 Připravovaná výstavba a provoz slévárny si vyžádá nárůst požadavků na dodávku 
vody z veřejné vodovodní sítě. Po uvedení závodu do provozu a postupném náběhu 
výroby, t.j. v časovém horizontu roku 2007-8, předpokládáme postupný nárůst nároků na 
potřebu vody pro hygienické účely. Potřeba vody pro technologické účely (do chladicího 
systému) je pouze jednorázová při instalaci a za provozu se předpokládá pouze 
doplňování odparu a technologických ztrát.  

 Pro areál to znamená průměrnou denní potřebu zhruba 10 m3. Je však třeba 
zdůraznit, že se jedná o výpočtové množství a skutečná spotřeba vody bude markantně 
nižší, a bude se dle našeho názoru pohybovat na úrovni kolem 50 - 70% vypočítané 
potřeby, protože provoz lze označit za čistý a spotřeba vody zcela jistě nedosáhne 
proponovaných množství na osobu a den.  Přesto lze i maximální proponované nároky 
potřeby vody bez problémů pokrýt ze stávající vodovodní sítě. Pro zásobování areálu 
bude využita  kapacitně vyhovující přípojka a navazující vnitroareálové okruhy. Uvedený 
celkový nárůst potřeby vody  lze pokrýt ze stávající sítě bez nároků na její rekonstrukci 
nebo posílení a bez ovlivnění dodávek pitné a užitkové vody pro jiné spotřebitele. 
 Lze tedy předpokládat, že výstavba a provoz slévárny neovlivní negativně 
zásobování pitnou vodou v předmětné části zóny a nevyvolá nároky na rekonstrukci 
veřejné vodovodní sítě.  
 
Ovlivnění charakteru odvodnění území 
 V souvislosti s výstavbou objektů v rámci výstavby areálu slévárny se 
předpokládají změny reliéfu území v minimálním rozsahu. Stávající rovinatý terén bude 
z části zarovnán a budou vyhloubeny výkopy pro základové konstrukce Skrývková 
bilance u nové výstavby se předpokládá vyrovnaná či pouze mírně přebytková, 
nepředpokládají se plošně rozsáhlejší  zásahy a denivelizace terénu (výkopy,násypy). 
Charakter reliéfu terénu se generelně nezmění, v části pozemku dotčeném výstavbou 
bude pouze mírně snížena jeho niveleta a v plošné výměře areálu cca  dojde k zarovnání 
terénu.. Z pohledu ovlivnění charakteru odvodnění území vlivem změn reliéfu terénu lze 
vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako zanedbatelné. 
 Ke změnám charakteru odvodnění dojde i v důsledku změn kvality povrchu 
areálu. Zde se předpokládá nárůst zpevněných a odvodněných ploch oproti stávajícímu 
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stavu. Stávající z větší části nezpevněné zatravněné plochy budou zastavěny objekty 
výrobní a pomocné haly, komunikacemi, parkovacími a manipulačními plochami. Dojde 
tedy ke změně koeficientu odtoku a většina dešťových vod z plochy areálu bude svedena 
do kanalizace ve správě ECKG či zasakována do podloží ( v případě ploch bez rizika 
kontaminace). Plocha odvodněných střech je zhruba 0,47 ha, plocha komunikací zhruba 
0,4 ha. To odpovídá odtoku z území ve výši zhruba 116 l/s za použití intenzity 15 
minutového směrodatného deště 160 l/s.ha uvedené v kapitole výstupy. Z tohoto 
množství se předpokládá většina  odvést do kanalizace v průmyslové zóně, kterou 
spravuje ECKG. A která je přes retenční nádrž odvedena na ČOV ECKG v Dubí. 

Oproti stávajícímu stavu tak dojde k nárůstu množství vod odvedených do 
kanalizace při uvažovaném směrodatném 15 min dešti, což reprezentuje zhruba 100 m3. 
V ročním objemu to s ohledem na úhrn srážek představuje množství cca 3700 m3. 
S ohledem na povodí kanalizace nepředstavuje toto množství podstatný nárůst, který by 
významně hydraulicky ovlivnil kanalizační síť nebo způsobil významný nárůst podílu 
balastních vod, ovšem za předpokladu regulovaného odtoku.  

Do popisovaného charakteru odvodnění území v dané části povodí  se uvažovaná 
změna takřka vůbec neprojeví a nedojde tak k významné změně poměru srážky/odtok. 
Uvažovaný nárůst množství srážkových vod odvedených z území regulovaným odtokem 
nemůže nijak pozorovatelně ovlivnit průtok v recipientu ani hydraulické poměry ve 
stokové síti. Vlivy na hydrogeologické poměry jsou komentovány dále. 

 
Změny charakteru odvodnění území vlivem posuzovaného záměru se tedy projeví 

změnou koeficientu odtoku z ploch v areálu, kde dojde k rozšíření zpevněných 
odvodněných ploch, což při uvažovaných podmínkách zvýší množství odvedených 
dešťových vod. Uvedená změna se nijak pozorovatelně neprojeví v charakteru odvodnění 
území. Čisté vody ze střech mohou být eventuelně zasakovány v území a nemusí být  
tedy odvedeny do kanalizace. Systém zasakování této části srážkových vod by bylo nutno  
řešit soustavou zasakovacích drénů podél hal či v severní části pozemku. Vzhledem 
k nízkým propustnostem horninového prostředí, jeho nehomogenitě (navážky) a 
nepříznivým hydraulickým podmínkám však je nutno tuto možnost detailně řešit 
hydrogeologickým průzkumem v dalším stupni projektové dokumentace. 

 Podíl odvedených dešťových vod  a tedy i poměrné množství balastních vod 
odvedených kanalizací lze snížit i zvětšením objemu retenční nádrže.   
 
Povodňové riziko 

Posuzovaná stavba se nenachází v zátopovém území a ani množství odvedených 
vod z poměrně malé plochy nezvyšuje riziko vzniku povodňových stavu v recipientu, kdy 
navýšení průtoku lze charakterizovat jako zanedbatelné.Rizika plynoucí s popisované 
situace jsou tedy nevýznamná a není je  nutno eliminovat technickými (retenční nádrže, 
poldery) ani organizačními opatřeními (povodňový plán). 
 
Vypouštění odpadních splaškových a technologických vod 

Předpokládaný objem odvedených splaškových vod lze označit jako nízký. Po 
uvedení do provozu uvažujeme průměrnou denní produkci splaškových odpadních vod 
zhruba 10 m3/den. Odpovídající produkci znečištění lze stanovit v ukazateli BSK5 na 1 
t/rok, nerozpuštěné látky 0,8 t/rok a rozpuštěné látky  1,4 t/rok. Z kvalitativního hlediska 
nedojde k žádným markantním změnám, kvalita se nijak nebude vymykat běžným 
splaškovým vodám, protože se nepředpokládá odvádění jiných odpadních vod než 
z hygienických zařízení.. Ročně tak bude do kanalizace ECKG odvedeno zhruba 2800 m3 
splaškových vod. 
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Uvedené množství bude odvedeno do kanalizace a na průmyslovou ČOV Dubí a 
z ní do Dřetovického potoka. Vzhledem k postačující kapacitě nepředpokládáme žádné 
negativní vlivy způsobené nárůstem objemu splaškových vod či látkového zatížení. 
Nárůst zátěže ČOV představuje pro cílový stav zhruba 100 EO, což je v rezervě kapacity. 
 
 Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod 

V areálu nebudou skladovány látky škodlivé vodám ve větším rozsahu. 
Skladování bude omezeno na provozně nezbytná množství hydraulických olejů a maziv 
 Škodlivé látky jsou skladovány v k tomu určené místnosti provozního skladu 
v originálních obalech  v množství maximálně prvních jednotek kg. V rámci provozu se 
nepředpokládá výrazný nárůst současně skladovaného objemu, neboť tyto provozní 
kapaliny lze v krátké době dodavatelsky zajistit. Skladování se tak omezí na zhruba 
stejná provozně nezbytná množství, nutných k rutinnímu doplňování provozních kapalin. 
Technologické celky jsou umístěny v hale s nepropustnou podlahou. Množství 
provozních náplní v systémech je pod neustálou kontrolou a únik škodlivé látky mimo 
prostor výrobní haly lze prakticky vyloučit, stejně jako průnik do kanalizačního systému. 
Havarijní stavy jsou hodnoceny v příslušné části oznámení. 
 

S hlediska možnosti znečištění vod není posuzované lokalita riziková. Slévárna  
neleží v povodí významného toku (Buštěhradský potok), v jehož povodí sice jsou 
vodárenské zdroje, ale dlouhodobě nevyužívané. Areál se však nenachází v bezprostřední 
blízkosti vodního toku, ani do něj nejsou zaústěny odpadní ani jiné vody z areálu. 
Buštěhradský potok není recipientem odpadní vody z areálu, které budou převedeny 
prostřednictvím kanalizace a ČOV ECKG do severně ležícího povodí Dřetovického 
potoka. Hydrogeologické poměry, zejména omezená propustnost horninového prostředí a 
z ní plynoucí nepříznivé hydraulické poměry a nízká hladina podzemní vody v křídové 
zvodni nevytváří předpoklady pro rychlý průnik eventuelních kontaminantů do 
podzemních vod. 

 
 V širším jižním okolí areálu  se nachází nevyužívané zdroje vody, resp. jejich 

ochranné pásmo. Riziko znečištění snižuje i poměrně velmi malý objem látek škodlivých 
vodám, která budou v areálu skladovány či používány. Objem uložených látek v rámci 
posuzované stavby lze v území akceptovat, neboť se bude jednat o látky v popsaných 
provozních systémech a strojních zařízeních, která jsou pod stálou kontrolou, jejich 
množství je malé a potenciální nebezpečnost nízká.  

Přesto jsou důležitá preventivní opatření netechnického charakteru, tj. zpracování 
havarijního plánu. V areálu musí být k dispozici prostředky pro likvidaci havarijního 
úniku a musí být vyjasněn způsob zneškodnění eventuelně uniklých kapalin a sorbentů.   
 

Dešťové vody z parkovišť, komunikací a zpevněných ploch v areálu budou 
odvedeny jednotnou kanalizací a systémem kanalizace a retenčních nádrží ECKG 
v průmyslové zóně na ČOV Dubí (bývalá ČOV POLDI, nyní ve správě ECKG). 
Parkoviště budou využívána zejména pro osobní vozy zaměstnanců, manipulační plochy 
pro pojezd kamionů při nakládce a vykládce výrobků a materiálu..V souvislosti s tím lze 
uvažovat únik ropných látek z úkapů z odstavených vozidel. V této souvislosti 
předpokládáme, že v souladu s platnými předpisy pro provoz vozidel na pozemních 
komunikacích se zde budou pohybovat pouze vozidla v náležitém technickém stavu. 
Možnost úniků ropných látek bude tak omezena na náhodné úkapy v souhrnných  
množstvích maximálně v prvních jednotkách kg ropných látek převážně olejů. Množství, 
resp. koncentrace ropných látek, které pronikne za těchto předpokladů do kanalizace, se 
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bude pohybovat  prvních desetinách mg/l, což je plně akceptovatelné a nemůže nijak 
markantně ovlivnit kvalitu odváděných vod v kanalizaci a negativně ovlivnit látkové 
zatížení městské ČOV. Za normálních okolností však předpokládáme koncentraci 
ropných látek v průměru kolem 0,5 mg/l. To je přijatelné látkové zatížení bez vlivu na 
funkce ČOV či jakost vody v recipientu.   

Při havarijním úniku, např. při havárii v dopravě nebo při manipulaci na ploše 
předpokládáme, že eventuelní únik bude neprodleně likvidován běžnými prostředky. 
Odstavná stání vozidel s nákladem látek škodlivým vodám je vyloučeno.  
 
 Riziko znečištění podzemních vod hodnotíme jako zanedbatelné z těchto důvodů. 
Nepříznivé hydraulické poměry a velmi pomalé rychlost eventuelního průniku 
kontaminantu k hladině podzemní vody. Riziko ohrožení podzemních vod je rovněž 
minimalizováno, protože veškerá manipulace včetně pojezdu automobilů bude probíhat 
po zpevněných plochách. Riziko úniku škodlivé látky na volný terén je téměř vyloučen. 
Riziko ohrožení podzemních vod je minimalizováno i geologickými poměry. Zvodeň v 
křídových horninách, jejíž hladina se nachází v hloubce cca 10 m pod terénem, je 
hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia a je překryta i 
povrchovou vrstvou navážek. Hydraulické poměry kolektoru i nadložních hornin jsou 
nepříznivé (omezená propustnost) a pohyb kontaminantu v horizontálním a vertikálním 
směru by byl velmi pomalý, což zvyšuje možnost účinné sanace při eventuelním úniku 
mimo zpevněnou plochu. Z tohoto hlediska hodnotíme riziko spojené  s rizikem 
znečištění podzemních vod jako zanedbatelné jak v případě běžného provozu, tak v 
případě havarijní situace (tj. úniku látek škodlivých vodám mimo zpevněnou plochu). 
Transmisivita hornin je velmi nízká (v řádu T = 1.10-6 m2/s, postup kontaminantu směrem 
do hloubky bude tedy velmi pomalý (cca 0,09 m/den), a lze proto v případě havarijní 
situace provést účinný sanační zásah. 
 
 
Ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti vodních zdrojů 
 

Ovlivnění hydrogeologických poměrů vlivem posuzovaného záměru lze 
diskutovat z několika hledisek. 

Prvním z nich je možnost ovlivnění způsobem založení staveb. Podmínky pro 
zakládání jsou v hodnoceném území příznivé (nízká hladina podzemní vody, relativně 
konsolidované základové půdy se stejnoměrnou stlačitelností). Z těchto důvodů 
předpokládáme plošné zakládání do hloubek max. 2,5 m pod úroveň upravené pláně. 
V tomto kontextu nelze předpokládat ani omezené ovlivnění poměrů v kolektoru, tj. 
ovlivnění směru a rychlosti proudění s vlivem na celkovou hydrogeologickou situaci 
v území vlivem lokálních změn propustnosti. Detailně lze situaci hodnotit po vyjasnění 
způsobu založení. Lze řešit hydrogeologickým a inženýrskogeologickým posudkem 
v rámci projektu pro stavební povolení. 

Druhým faktorem je zvýšení odtoku srážkových vod z území vlivem nárůstu 
zpevněných ploch, t.j omezení dotace zvodně. Tato změna je v porovnání s celkovou 
plochou infiltrace do kvartérního kolektoru zanedbatelná a ireverzibilní změny v úrovni 
hladiny podzemní vody v tomto kolektoru vylučujeme. Stejně tak režimní kolísání 
hladiny je ovlivňováno především blízkostí erozivní báze a dlouhodobými srážkovými 
úhrny a lokální nevýznamné změny odtoku nemohou tyto parametry nijak pozorovatelně 
ovlivnit. 

V areálu nebudou zřízeny zdroje podzemní vody (studny) a diskutovat vliv 
hydraulické deprese či exploatace zvodně je proto bezpředmětné.    
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1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí  
 

Stavbou nevznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a zemědělský 
půdní fond nebude stavbou nijak dotčen. Pozemek je veden v kategirii ostatní nebo 
zastavěná plocha.  

Terénními úpravami a přesuny zemin nedojde k významnějším změnám  místní 
topografie. Bilance skrývky je vyrovnaná čí pouze mírně přebytková, nedojde však 
k zásadním změnám charakteru reliéfu území. Terén v rámci areálu bude pouze mírně 
snížen  a zarovnán při zachování současných generelních morfologických poměrů.  

Pozemek byl v minulosti upravován navážkami. V rámci inženýrskogeologického 
průzkumu doporučujeme ověřit jejich kvalitu i pokud se týká obsahu škodlivin, zejména 
kovů. 

 Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám musí být použit pouze 
nezávadný, vyloučeno je použití stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů 
ap. Předpokládá se využití podstatného množství materiálu z úpravy pláně do terénních 
úprav a tudíž vyrovnaná bilance bez nutnosti deponování většího množství přebytkových 
zemin mimo areál. 
 Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit a to i přesto, že 
v širším okolí se nachází dříve těžené zásoby nerostných surovin zejména  černého uhlí 
(dobývací prostor Dubí). Areál se nenachází v dobývacím prostoru ani chráněném 
ložiskovém území, ani nelze předpokládat zastižení ložiskových akumulací vyhrazených 
nerostů či ztížení možnosti jejich dobývání. Narušení vodonosných horizontů vlivem 
stavebních prací lze vyloučit, neboť se nepředpokládají výkopové ani odkryvové práce 
většího hloubkového rozsahu.  

Zastižení  mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, 
stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s 
ohledem na charakter staveniště více jak nepravděpodobné nepravděpodobné.  

 
 
Vlivy z produkce odpadů 
 
 Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy 
vydanými k jeho provedení. Tyto obecně závazné předpisy upravují povinnosti původců 
odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich zatřídění (Katalog odpadů) a požadavky 
pro jejich ukládání na skládkách. 
 Areál bude produkovat poměrně malé množství odpadů v jednoduché druhové 
skladbě, neboť technologie výroby je do značné míry bezodpadová. Bude se jednat 
prakticky pouze o odpadní kovy z finální úpravy výrobků. Z údržby zařízení a výměny 
provozních náplní pak vzniknou odpadní oleje a maziva, kondenzáty z kompresorů apod.  
   Množství a četnost vzniku odpadů nebude z tohoto důvodu klást zvýšené nároky 
na nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž značná část jsou 
odpady recyklovatelné, nebo dále využitelné, je třeba věnovat pozornost organizačnímu a 
technickému systému nakládání s odpady. Ty musí být sbírány a shromažďovány 
odděleně dle druhů a u recyklovatelných čí dále využitelných odpadů musí být jejich 
další využití organizačně a technicky zajištěno separovaným sběrem např. v kontejnerech 
určených pro každý druh . Odpadní kovy z výroby budou z větší části zpětně využity.  
 Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru  nebezpečné - N, 
se předpokládají  v malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci 
již zajišťují specializované firmy v regionu, nebo jejich likvidaci zajišťuje výrobce. Z 
provozu závodu lze řadit do této kategorie prakticky pouze vyhořelé zářivky, a použité 



Výroba speciálních slitin v průmyslové zóně Dříň 

 85

provozní kapaliny (oleje, maziva). U dalších odpadů vznikajících v této kategorii 
(kondenzát z kompresoru, použité filtry zachycující pyroforický prach ap.) se jedná o 
malá množství, vznikající nárazově. 
 Z vlastního provozu skladové a distribuční (expediční) části lze předpokládat 
vznik odpadů převážně kategorie O. Bude se jednat o odpadní obaly papíru a lepenky, a 
poškozené či vyřazené dřevěné palety. U těchto materiálu je nutno zajistit separovaný 
sběr a likvidaci, předpokládá se využití služeb firmy, specializující se na recyklaci 
odpadů. Odpady tohoto charakteru budou vznikat poměrně pravidelně a ve stálých 
malých množstvích a stálé druhové skladbě, což dává předpoklad k bezproblémovému 
svozu.  
 Odpady charakteru TKO z provozu administrativní části budou likvidovány 
konvenčním svozem. Celková produkce odpadů je zanedbatelná a nevyvolá žádné 
neobvyklé nároky na svozové či likvidační kapacity. 
 Odpady kategorie N budou vznikat pouze v nevýznamných množstvích. Jejich 
vznik bude nárazový a větší množství se předpokládá pouze při kompletní výměně 
provozních náplní podle předem známého plánu v souladu s doporučeními pro provoz 
daného zařízení. Vznik těchto odpadů lze předpokládat nárazově v pravidelných 
intervalech daných životností náplně a mazacím plánem. Rovněž v případě N odpadů 
hodnotíme nároky na kapacity jejich odvozu a zneškodnění jako nevýznamné, které 
nevyvolají žádné nové nebo neobvyklé kapacitní nároky. Jedná se o poměrně běžné 
odpady, obvyklé v průmyslových provozech strojírenského či obdobného charakteru. V 
regionu působí celá řada firem, specializujících se na nakládání s nebezpečnými odpady a 
z tohoto důvodu není jejich likvidace problematická.  
 Charakter výstavby vylučuje vznik větších množství odpadů. Jedná se o 
montovanou konstrukci s opláštěním, stavebnicovitého charakteru, kde se nepředpokládá 
vznik většího množství odpadních stavebních hmot ap. Jedná se o novou stavbu bez 
nutnosti rozsáhlejších demolic či rekonstrukcí apod. Nejvýznamnější část produkce 
odpadů v době výstavby představuje přebytková skrývka. V případě úpravy pláně při 
přípravě staveniště vznikne přebytková zemina ze skrývky. Předpokládáme však, že větší 
část zemin (odhad kolem 70-80%) bude využita při terénních úpravách a pouze malou 
část bude nutno deponovat na skládce či využít mimo prostor staveniště.  Předpokládaná 
množství však lze bez problémů uložit na skládce stavebních odpadů a rekultivačních 
zemin či použít při terénních úpravách v okolí. Znečištění těchto zemin (stará ekologická 
zátěž a.p.) je nepravděpodobné, vzhledem k předchozímu využití v rámci průmyslévé 
zóny však doporučujeme tuto skutečnost ověřit a předejít tak případné spory. 
 
 Vzhledem k tomu, že v regionu v současné době existuje dostatečná kapacita 
zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z areálu 
problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů. 
Ve stádiu výstavby ani provozu nevzniknou druhy odpadů, jejichž vlastnosti by si 
vyžádaly neobvyklé nároky na způsob nakládání či zneškodnění. Produkci odpadů 
z provozu areálu lze hodnotit jako minimální, protože bude uplatněn ve velké míře 
separovaný sběr a shromažďováni a následná recyklace odpadů v příslušných zařízeních 
mimo závod.  Produkci lze tedy označit za téměř za bezodpadovou. 
 
 Při shromažďování a nakládání s odpady je nutná řada technických i 
organizačních opatření, která jsou rámcově navržena v příslušné kapitole. 
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1.5. Vlivy na flóru a faunu 
 
Vlivy na floru 
 Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně habitatu prostředí tím, že 
současný rostlý terén s agrocenózami a ruderalizovanými  bylinotravními společenstvy 
bude nahrazen trvalou zástavbou převážně na zpevněných plochách, dojde tedy 
k trvalému odstranění vegetačního pokryvu většiny vlastního zájmového území výstavby. 
Místní vliv na fytocenózy je nutno pokládat za trvalý a patrný.  

Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti  flory českého termofytika je však 
možno konstatovat,  že se záměr dotkne pouze stanoviště běžných druhů rostlin, které 
jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor 
výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Nejsou dotčeny prostory známých 
výskytů zvláště chráněného genofondu rostlin. V rámci ukončení stavebních prací bude 
nutno zajistit rekultivaci výstavbou zasažených ploch z důvodu prevence šíření 
ruderálních a euryvalentních druhů rostlin, často s výraznými alergenními účinky na 
obyvatelstvo nejbližší zástavby v sídlech. Vlivy na druhové složení rostlin v okolí 
Buštěhradu je tak možno pokládat prakticky za neutrální, neprovedená rekultivace může 
posílit pouze některé agresivní druhy.  I přes kvalitativní výstupy floristického průzkumu 
v uvedených obdobích lze dovodit, že stanoviště plochy zájmové výstavby objektů pro 
slévárnu  v lokalitě navrhované průmyslové zóny Dříň  nejsou příhodná pro výskyt 
zvláště chráněného genofondu rostlin (pro danou oblast zejména xerothermní druhy), dle 
názoru zpracovatele oznámení proto nebude nutno přijímat specifická opaření k ochraně 
takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.  

 V prostoru uvažované výstavby slévárny a v území, v němž je předpoklad trvalé 
změny stanovištních podmínek vlivem výstavby, nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný 
rostlinný druh chráněný v souladu se zák. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění, uvedený ve vyhlášce 395/92 Sb. v platném znění. 

. Z pohledu mapování pro soustavu Natura 2000 se v blízkosti záboru nenachází 
žádný ohrožený druh rostlin ani žádné ohrožené společenstvo. 

Stávající zeleň doporučujeme po úpravách a odstranění náletových, avitálních  a 
podřadných dřevin zakomponovat do sadových úprav. 

 
Vlivy na faunu 

 Vztahy flóry a fauny jako základních složek ekosystémů a jednotlivých biotopů 
jsou velmi úzce vzájemně závislé a proto je ovlivňuje řada shodných přímých i 
nepřímých vlivů. 

Původní charakter flory a fauny v zájmovém území byl již zcela potlačen záborem 
rozsáhlého území lesa a zemědělské půdy pro vybudování průmyslové zóny určené pro 
výrobu a zpracování oceli. Regionálně významná byla zejména ztráta  mykologické 
lokality, která v prostoru původně nacházela. 

Stavbou nové slévárny nedojde k zásadnímu ovlivnění populací živočichů 
osidlujících v současnosti zájmové území. Populace žádného druhu nebude realizací 
záměru zničena ani významně oslabena. 

Pro ozelenění areálu je vhodné maximálně využít současné porosty dřevin, které 
v prostoru vznikly zejména během doby výrazného omezení průmyslové činnosti. 
K případným výsadbám dřevin v okolí slévárny je možné využít pouze geograficky 
původní druhy stromů a keřů příp. okrasné odrůdy ovocných dřevin. Na původní druhy 
(druhy široce rozšířené v podobných nadmořských výškách v  přírodě ČR nebo druhy 
vázané na určitý geografický celek v ČR ) je vázáno až 20 x více druhů hmyzu než na 
druhy v území nepůvodní.  
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Stavbou slévárny nedojde k zásadnímu ovlivnění fauny. Záměr se nedostává do 
střetu s žádným zvláště chráněným živočišným druhem chráněným národní i evropskou 
legislativou. Žádný takovýto druh nebyl v zájmovém území zjištěn. V území zároveň 
nejsou takové biotopy, které by potencionálně v  budoucnu  mohly být v  takovýmito 
druhy využity. Lze konstatovat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu 
živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací 
těchto druhů, nebudou dotčena, tudíž nelze předpokládat ohrožení populací těchto 
živočichů. Je možno předpokládat pouze vlivy na populace epigeického hmyzu a 
drobných hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů 
výskytu, rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, 
vázaného na stanoviště lad s relativně vysokou primární produkcí.  Tyto vlivy lze 
hodnotit jako mírně nepříznivé až nepříznivé, málo významné. Na staveništi lze doložit 
relativně ochuzený ekotop.  V rámci archivních průzkumů byly zjištěny jen běžné druhy, 
vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. 

Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj 
populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 
395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci. 

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření 
k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební 
činnosti mimo vegetační a hnízdní období.  

 
 

1.6. Vlivy hluku a záření  
 

Vyhodnocení akustické situace  bylo provedeno pro jednu  výpočtovou oblast, 
která zahrnuje posuzovaný areál slévárny a blízkou zástavbu v zóně. Výpočtové body 1-5 
jsou zvoleny u stávajících nejbližších objektů v průmyslové zóně. Obytná zástavba 
Buštěhradu nemůže být vzhledem k útlumu vzdáleností (cca 600 -700 m) a akustických 
charakteristikách předpokládaných zdrojů ovlivněna. Rovněž minimální přitížení na 
komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu nemůže akustickou situaci v jejich 
okolí nijak negativně ovlivnit. Akustická situace je tedy modelována pro okolí 
posuzovaného areálu. 

Situování výpočtových bodů ve výpočtových oblastech je dále  zřejmé z výpisu 
programu HLUK+ a obrázků. Celkem bylo řešeno 5 výpočtových bodů ve dvou 
variantách, a to pro denní  i noční dobu 
Varianta 0 - stávající stav den a noc (DRIN_0D) a (DRIN_0N) 
Varianta 1 - výhledový stav den a noc(DRIN_1D) a (DRIN_1N) 
 Celkem tedy byly provedeny čtyři výpočty akustické zátěže území. Výpočtové 
body byly situovány na hraně nejbližší potenciálně ovlivněné zástavby, a to 2 m před 
fasádou obytných objektů.  
 
Varianta 0.  Tato varianta hodnotí stávající akustickou situaci v území. Vzhledem ke 
skutečnosti, že rozhodujícím zdrojem hlukové zátěže v území je doprava, hodnotí tato 
varianta liniové zdroje hluku jako rozhodující zdroje hluku pro celkovou akustickou zátěž 
v území. Jedná se o provoz automobilů na stávajících komunikacích.  
Varianta 1  Tato varianta řeší akustickou situaci v území po realizaci výstavby a provozu 
areálu slévárny. Jako liniové a plošné zdroje hluku uvažujeme provoz automobilů po 
komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu, pojezd osobních vozidel na parkovišti, 
pojezd vozidel zásobování na objízdné komunikaci a manipulační ploše mezi halami. 
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Jako bodové zdroje hluku uvažujeme výstupy technologických zařízení 
(vzduchotechnika, vytápění, chladicí věž) umístěné na střeše objektu a hluk při vykládce 
a nakládce zboží na zásobovací rampě.. 
 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru 

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí - 
limity nejvýše přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Požadavky 
kladené zákonem na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi jsou obsaženy v oddíle 6, 
§30 - 34.  

Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu je Nařízení vlády č. 502/2000 
Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění Nařízení vlády 
č 88/2004 Sb. Novela vstoupila v platnost dnem 1.dubna 2004. 

Citované Nařízení vlády (NV) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný 
venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. 
Zároveň stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot.  Podle základního 
ustanovení tohoto nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a 
vibracím omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku. 

Toto nařízení vlády se nevztahuje na hluk z běžného užívání bytu,  hlasové 
projevy lidí a zvířat, hudební projevy a hluk z činnosti osob na veřejných prostranstvích, 
pokud se nejedná o hluk působený výrobní nebo jinou podnikatelskou činností osob, hluk 
a vibrace uvnitř dopravních prostředků, s výjimkou pracoviště jejich obsluhy, ojediněle 
se vyskytující hlukové události, které svou nízkou četností nebo krátkodobou expozicí 
nemůže přímo ohrozit veřejné zdraví, hluk a vibrace způsobené při provádění 
záchranných a likvidačních prací.  

Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy. (Například nařízení vlády 
č. 9/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emisí hluku) 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny 
pro hluk ustálený a proměnný, hluk s výraznými tónovými složkami, impulsní hluk, 
vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk. Nejvyšší přípustná 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro osmihodinovou pracovní dobu LAeq,8h, 
kterou je nejvyšší přípustná normovaná hladina expozice hluku pro běžnou dobu trvání 
pracovního dne 8 h LEx8h, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A 85 dB 
a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti (dle přílohy č.2 k citovanému NV).  

 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 

(§11) a ve venkovním prostoru (§12) jsou uvedeny v plném znění v následujících 
odstavcích. 

 
§11 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb  
 

(1) Hodnoty hluku  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A Laeq,T a 
maximální hladinou akustického tlaku A LpAmaX . V denní době se stanoví pro osm 
souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin, v noční době pro 
nejhlučnější hodinu. Pro hluk z veřejné dopravy pro celou denní a noční dobu, pro 
hluk z leteckého provozu pro celou denní dobu a v noci pro nejhlučnější hodinu. 

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví pro hluky 
pronikající vzduchem zvenčí součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T 
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= 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č. 5 
k tomuto vládnímu nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky, nebo má-li 
výrazný informační charakter, jako například elektroakusticky zesilovaná řeč, 
přičítá se další korekce -5 dB. 

(3) Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A  se stanoví pro hluky 
šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LpAmax 
= 40 dB , pro hluky pronikající do obytných budov zvenčí maximální hladinou 
LpAmax = 55 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle 
přílohy č. 5. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní 
charakter, jako například elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce - 
5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze zdrojů, umístěných 
mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než 
vzduchem, to znamená. konstrukcemi nebo podložím. 

(4) Při provádění stavebních úprav na základě stavebního povolení nebo ohlášení 
uvnitř budovy je v pracovních dnech v době od 7do 21 hodin přípustní korekce +15 
dB k nejvyšší přípustné hodnotě akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. 
Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší jak 14 
hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze 5 vládního nařízení. Věta první a 
druhá se nevztahuje na zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, pokud jsou 
stavební práce prováděny za provozu těchto zařízení.   

(5) Střední doba dozvuku ve školních nehudebních učebnách a ve společných 
místnostech pro předškolní děti nesmí přesáhnout 1,0 s, ve sportovních  halách, 
tělocvičnách  a chodbách školských a zdravotnických staveb 2,0 s. U nových 
staveb, nástaveb a přístaveb musí být dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku 
podle příslušné technické normy. 

(6) Nejvyšší přípustná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro zvuk 
elektronicky zesilované hudby se stanoví pro hudební produkce při společenské 
zábavě na hodnotu LAeq,T = 95 dB a pro koncertní produkce elektronicky zesilované 
hudby hodnotou LAeq.T = 100 dB pro prostor uvnitř hlediště, pro dobu T = 4 hodiny 
maximálně. Dodržení limitů podle odstavce 6 ve vnitřním prostoru zábavných 
podniků neznamená automaticky dodržení hygienických limitů v okolních 
chráněných prostorech a ve chráněném venkovním prostoru 

 
§12 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru a v chráněných 
venkovních prostorech staveb 
 

(1) Hodnoty hluku  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T . 
V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších 
hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných 
komunikacích a pro hluk s leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční 
dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C 
LCE jednotlivých impulsů.  

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ( s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku)  se stanoví součtem 
základní hladiny hluku L Aeq,T = 50 dB  a příslušné korekce pro denní nebo noční 
dobu  podle přílohy č. 6. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 
dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazně informační 
charakter, jako například elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 
dB. 

(3)  Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE pro jednotlivé 
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vysokoenergetické hlukové impulsy je 128 dB. Hladina zvukové expozice LCRE  se 
pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy vypočte způsobem uvedených 
v příloze č.6.  

(4) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A  z leteckého provozu 
se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro 
denní a noční dobu a místo  podle přílohy č. 7. 

(5) Pro provádění nových staveb e změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 
hodin  přípustná korekce + 10 dB k  nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A stanovené podle odst. 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze 
stavební činnosti se pro dobu kratší jak 14 hodin vypočte způsobem uvedeným 
v příloze 6 vládního nařízení.  

(6) Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě po vyčerpání všech 
prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení 
odstavců 1 až 4, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb 
před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným v  § 11. 
Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání. 

 
Příloha č. 5 k NV 502/2000 Sb. Ve zení NV 88/2004 Sb. 
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot  hluku v chráněných vnitřních 
prostorech staveb 
 
Druh chráněné místnosti 
 

 Korekce /dB/ 

Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 
22.00 až 6.00 h 

0 
-10 

Llékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání 0 
Operační sály po dobu používání 0 
Obytné místnosti , hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0+) 

-10+) 

Přednáškové síně, učebny a ostatní 
pobytové místnosti škol, předškolních 
zařízení a školských zařízení, 
koncertní síně, kulturní st řediska 

po dobu používání +10 

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a 
kulturních zařízení, kavárny, restaurace a 
ostatní pobytové místnosti 

po dobu používání +15 

Prodejny, sportovní haly po dobu používání +20 

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory 
funkčně obdobné. Způsob užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené 
limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti (například hluk 
hostů nebo návštěvníků ). 

Nechráněné místnosti budov jsou skladovací a komunikační prostory, sociální 
příslušenství (například záchody, koupelny, komory) šatny, archivy, haly a vestibuly 
dopravních staveb. 

+) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a 
v ochranném pásmu drah je přípustná další korekce +5 dB. 

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu: 

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . log [ (429+t1) / t1 ] , kde 
t1   je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7.00 – 21.00 hod 
L Aeq,T  je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle 
§11 odst.2. 
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Příloha č 6 5 k NV 502/2000 Sb. Ve zení NV 88/2004 Sb. 
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku  v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb 
 
Způsob využití území Korekce /dB/ 
 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní prostory 
nemocnic a staveb lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor 
nemocnic a lázní  

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostory 
ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory 

0 +5 +10 +20 

Poznámka: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají 

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku z železniční 
dráhy, kde se použije korekce –5dB. 

1) Použije se pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, prádelny,  
stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například 
vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty) Použije se i pro hluk 
způsobený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a 
přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů 
pohybujících se v místech svého nasazení.      

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích 
 
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde  hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.  
 
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy . 
Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb  a 
pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí 
položení nového povrchu., výměna kolejového svršku , případně rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení. 

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví  ze vztahu: 

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . log [ (126+t1) / t1 ]  kde 
t1   je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7.00 – 21.00 hod 
L Aeq,T  je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle 
§12 odst.2. 

 
Z dikce tohoto vládního nařízení vyplývá že v posuzovaném území u nejbližší 

zástavby lze požadovat pro etapu vlastního provozu plnění základních hygienických 
limitů pro denní dobu 60 dB, pro noční dobu 50 dB za použití korekce 3).  

Porovnání stávajícího a výhledového stavu je zřejmé z následujících obrázků a 
tabulce výsledků z výpisu progranu HLUKPLUS:  
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Obrázek 13a,b: Izofony LAeq pro stávající a výhledový stav- denní doba, výška 3 m 
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Obrázek 13c,d: Izofony LAeq pro stávající a výhledový stav- noční doba, výška 3 m 
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Obrázek 13e,f: Hluková pásma pro stávající a výhledový stav- denní doba, výška 3 m 
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Obrázek 13g,h: Hluková pásma pro stávající a výhledový stav- noční doba, výška 3 m 
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Tabulka bodů výpočtu: Ekvivalentní hladina hluku Laeq v dB(A) 
 
HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RN Dr. Stanislav Fojtík 
Soubor: C:\HLUKPLUS\DRIN_0D.ZAD               Vytiš t ěno: 6.2.2006 16:45 
|================================================== ====================| 
|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  C.| výška |   Sou řadnice   |doprava|Pr ůmysl|celkem |predch.| mereni | 
|================================================== ====================| 
|  1 |   3.0 |  142.5;   46.8 |  48.7 |   0.0 |  48 .7 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  201.7;  -43.3 |  47.2 |   0.0 |  47 .2 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  122.5;  101.0 |  43.3 |   0.0 |  43 .3 |       |        | 
|  4 |   3.0 |   37.4;  -59.1 |  49.3 |   0.0 |  49 .3 |       |        | 
|================================================== ====================| 

 
HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RN Dr. Stanislav Fojtík 
Soubor: C:\HLUKPLUS\DRIN_1D.ZAD               Vytiš t ěno: 6.2.2006 17:06 
|================================================== ====================| 
|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  C.| výška |   Sou řadnice   |doprava|Pr ůmysl|celkem |predch.| mereni | 
|================================================== ====================| 
|  1 |   3.0 |  142.5;   46.8 |  49.0 |  28.9 |  49 .0 |( 48.7)|        | 
|  2 |   3.0 |  201.7;  -43.3 |  47.8 |  26.9 |  47 .8 |( 47.2)|        | 
|  3 |   3.0 |  122.5;  101.0 |  42.7 |  23.9 |  42 .8 |( 43.3)|        | 
|  4 |   3.0 |   37.4;  -59.1 |  50.3 |  35.3 |  50 .4 |( 49.3)|        | 
|  5 |   3.0 |  -69.6;  116.6 |  37.1 |  19.5 |  37 .2 |       |        | 
|================================================== ====================| 

 
HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RN Dr. Stanislav Fojtík 
Soubor: C:\HLUKPLUS\DRIN_0N.ZAD               Vytiš t ěno: 6.2.2006 16:44 
|================================================== ====================| 
|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  C.| výška |   Sou řadnice   |doprava|Pr ůmysl|celkem |predch.| mereni | 
|================================================== ====================| 
|  1 |   3.0 |  142.5;   46.8 |  40.0 |   0.0 |  40 .0 |( 48.7)|        | 
|  2 |   3.0 |  201.7;  -43.3 |  40.2 |   0.0 |  40 .2 |( 47.2)|        | 
|  3 |   3.0 |  122.5;  101.0 |  33.5 |   0.0 |  33 .5 |( 43.3)|        | 
|  4 |   3.0 |   37.4;  -59.1 |  38.0 |   0.0 |  38 .0 |( 49.3)|        | 
|================================================== ====================| 

 
HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RN Dr. Stanislav Fojtík 
Soubor: C:\HLUKPLUS\DRIN_1N.ZAD               Vytiš t ěno: 6.2.2006 17:10 
|================================================== ====================| 
|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  C.| výška |   Sou řadnice   |doprava|Pr ůmysl|celkem |predch.| mereni | 
|================================================== ====================| 
|  1 |   3.0 |  142.5;   46.8 |  40.5 |  28.9 |  40 .8 |( 49.0)|        | 
|  2 |   3.0 |  201.7;  -43.3 |  40.5 |  26.9 |  40 .7 |( 47.8)|        | 
|  3 |   3.0 |  122.5;  101.0 |  34.8 |  23.9 |  35 .2 |( 42.8)|        | 
|  4 |   3.0 |   37.4;  -59.1 |  38.8 |  35.3 |  40 .4 |( 50.4)|        | 
|  5 |   3.0 |  -69.6;  116.6 |  24.5 |  19.5 |  25 .7 |( 37.2)|        | 
|================================================== ====================| 
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 Na základě zadaných vstupních podkladů lze pro zvolené výpočtové body 
sumarizovat následující výsledky výpočtů: 

Tabulka 26: Hodnoty hlukové zátěže  LAeq  

bod  
č. 

Umístění VAR 0  

stávající stav 

LAeq v dB(A)  

VAR 1 

 výhledový stav 

LAeq v dB(A)  

  den noc den noc 

1 Hala firmy Peroutka jih 48,7 40,0 49,0 40,8 

2 Budova Linde 47,2 40,2 47,8 40,7 

3 Hala firmy Peroutka - sever 43,3 33,5 42,8 35,2 

4 Hala válcovny TŽ 49,3 38,0 50,4 40,4 

5 Okraj areálu slévárny SZ   37,2 25,7 

 

Z provedených modelových výpočtů vyplývají následující závěry. Vlivem 
provozu areálu slévárny se akustická situace v zájmovém území významněji nezmění a 
přírůstky ekvivalentní hladiny hluku vlivem provozu záměru se budou na nejbližších 
objektech pohybovat kolem 1 dB. Z hlediska hlukové zátěže považujeme navržený záměr 
za výše uvedených opatření za akceptovatelný.  

 
Vlivy záření 

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

D.2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území 
a populaci  
 

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, 
provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy jsou nepříliš významné bez 
podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo města 
Buštěhrad.  Vlivy posuzovaného záměru se projeví pouze v nevýznamné míře pouze v 
okolí objektu slévárny. V obytné zástavbě města Buštěhrad se vlivy výstavby i provozu 
slévárny pozorovatelně neprojeví. 

  
Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou 

pouze na zdroje spalování uhlovodíkových paliv – zemního plynu pro vytápění a 
pohonných látek v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných 
rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně malé emisní produkci zdrojů se 
vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní 
obsluhu či v bezprostředním okolí areálu slévárny. Imisní situace v obytných zónách 
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nebude pozorovatelně ovlivněna. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a 
nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření. 

 
Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Technologické celky s vyšší 

akustickou zátěží budou umístěny uvnitř haly v akusticky izolovaných místnostech a vně 
objektu se jejich vliv neprojeví. Stacionární zdroje vně objektu jsou omezeny pouze na 
vstupy či výdechy zařízení pro vytápění či chlazení objektu s poměrně malou akustickou 
zátěží, která se na hraně obytné zástavby Buštěhradu  nemůže nijak markantně projevit. 
Přitížení dopravy je velmi malé (v rámci nerovnoměrnosti dopravy) a dopravní obsluha 
areálu se pozorovatelně nedotkne komunikací v obytných zónách. Vliv lze 
charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a 
z hlediska komparativní významnosti za středně významný bez nutnosti technických 
eliminačních opatření (protihlukové stěny apod.) 

 
Produkce odpadních vod je rovněž velmi malá a jejich látková zátěž se nevymyká 

běžným splaškovým vodám, technologické odpadní vody areál neprodukuje. Pozornost je 
nutno věnovat odvedení dešťových vod (hydraulické zatížení kanalizace). Z hlediska 
doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a významný. Nejsou 
nutná technická opatření (retenční- přečerpávací nádrž, lapol) pro eliminaci účinků vlivu.  

 
Výstavba areálu si nevyžádá odnětí půdy ZPF, zemědělská půdaneude záměrem 

dotčena.  
 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr nedotkne skladebných prvků ÚSES 

ani významných krajinných prvků. Záměr si vyžádá odstranění části převážně náletových 
dřevin na pozemcích , která bude nahrazena novou výsadbou v rámci sadových úprav 
v areálu. Hodnotnější porosty na pozemku budou začleněny do sadových úprav areálu. 
Záměr neovlivňuje stanoviště vzácných či ohrožených druhů fauny a flory ani přírodně 
cenná bylinotravní společenstva. 
 

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru se projeví markantně 
pouze v jeho bezprostředním okolí v rámci průmyslové zóny. 
 
 
 
 
 

D.3. Údaje o možných významných nep říznivých 
vlivech p řesahujících státní hranice  
 
Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje. V posuzovaném případě 
nepřichází v úvahu. 
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D.4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, 
případn ě kompenzaci nep říznivých vliv ů 
 

1.  Územně plánovací opatření 
Územně plánovací opatření nenavrhujeme, neboť území je řešeno schváleným 

územním plánem města Buštěhrad včetně regulativů. Vlivy posuzovaného areálu jsou 
nevýznamné a omezené  a není třeba stanovovat žádná ochranná pásma (hluková apod.). 
 
 

2. Technická a organizační opatření 
 
Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na 

tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu. 
Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu. 
 
opatření k ochraně vod 

• místnosti, kde se bude skladovat či manipulovat s látkami škodlivými vodám 
(zejm. příruční či provozní sklad) musí být vybaveny nepropustnou podlahou, 
záchytnou drenáží a jímkou o objemu minimálně odpovídajícímu objemu 
znečišťující látky a základními prostředky k likvidaci havarijního úniku. 

• zpevněné plochy, na nichž bude docházet k manipulaci s látkami škodlivými 
vodám a pojezdu TNV, musí být odvodněny a  spádovány tak, aby nedocházelo 
ke splachům škodlivých látek  do okolního horninového prostředí, měly by být 
vybaveny svodovou nebo obvodovou drenáží, která v případě havarijního úniku 
umožní účinný sanační zásah. 

• zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit pravidelnou kontrolu funkce 
odlučovače a retenční- přečerpávací nádrže a pravidelné sledování jejich stavu a 
kvality vody v retenční nádrži se zřetelem na obsah ropných látek, kontrolovat 
odstavenou (parkující) techniku a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy. 
Přečerpávací nádrž vybavit signalizací poruchy čerpadla a eventuelně vybavit 
zásobním čerpadlem 

• pravidelně sledovat kvalitu odpadních vod se zřetelem na obsah ropných látek, 
případně jiných ukazatelů dle požadavků správce kanalizace 

 
opatření k ochraně ovzduší 

• v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, 
vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno 

• zásobování a expedici výrobků  pokud možno organizačně nasměrovat mimo 
ranní a odpolední špičku  

• v období výstavby odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak 
sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, 
odtravněné plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny či 
zastavěny, neprodleně rekultivovat  

 
opatření při nakládání s odpady 

• nakládání s odpady bude technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno 
jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů 
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• odbyt recyklovatelných či využitelných odpadů bude smluvně zajištěn, stejně jako 
odvoz a  nezávadné zneškodňování odpadů charakteru N. 

• odpady charakteru N, zejména použité provozní náplně a sorbenty s obsahem 
škodlivin musí být shromažďovány v k tomu určené místnosti odděleně od 
ostatních odpadů, v místnosti s nepropustnou podlahou, či neprodleně odváženy 
specializovanou firmou  

• v nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména 
technologickou kázní při skladovacích a výrobních postupech 

• před vydáním stavebního povolení vyjasnit způsob  a místo uložení či využití 
přebytkové zeminy  

 
protihluková opatření 

• nástřešní jednotky a zařízení pro vytápění a VZT osadit a řešit tak, aby do 
nejvyšší možné míry byla eliminována expozice hluku – pružná osazení apod. 

• technologická zařízení s hlučností nad 75 dB umístit v akusticky izolovaném 
prostoru tak aby byly dodrženy přípustné hladiny hluku uvnitř haly a přenos 
hluku obvodovým pláštěm byl minimální  .  

 
opatření k ochraně zdraví 

• zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP 
• zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu 
• zpracovat příslušné manipulační a provozní řády, zajistit proškolení pracovníků, 
• zpracovat plán opatření pro případ havárie nebo úniku látek škodlivých vodám  

 
opatření k minimalizaci estetických dopadů 

• v areálu provést výsadbu zeleného pásu (dekorační zeleně) a další sadové úpravy 
po konzultaci s dendrologem 

• na fasádách vyloučit či minimalizovat použití reflexních materiálů a nátěrů 
 
dopravní opatření 

• zásobování areálu TNV organizovat mimo dopravní špičky 
• organizačně vyřešit dopravu (příjezd, vykládku, nakládku a parkování) a provést 

dopravní značení v areálu tak, aby jednotlivé dopravní plochy byly rozlišeny dle 
funkcí a nedocházelo k stáním mimo k tomu určená místa 

• vyloučit stání vozidel mimo areál  
 
ostatní opatření 

• provést  základní opatření ve  smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zák.č. 
242/1992 Sb. k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů 

• důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z 
důvodu prevence šíření alergenních plevelů. 
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D.5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a 
neurčitostí, které se vyskytly p ři specifikaci vliv ů 
 

Záměr výstavby slévárny  je z hlediska projektové přípravy velmi náročný a je 
proto jasné, že v poměrně ranném stadiu projektové přípravy nemohly být všechny údaje 
podrobně a přesně specifikovány. Projektová příprava byla v podstatě v počátcích a 
současně s oznámením byla zpracovávána dokumentace pro územní řízení. V vstupní 
údaje tak vycházely zejména z údajů výrobce technologických celků  a předpokládaného 
cílového stavu kapacity výroby a byly upřesňovány konzultacemi a odbornými odhady ve 
spolupráci s investorem a projektantem. Zohledněny byly i zkušenosti s obdobnými 
provozy v zahraničí. 

Profesní části, zejména vzduchotechnika, vytápění, voda a kanalizace, 
elektroinstalace nebyly v době zpracovávání oznámení plně k dispozici a potřebné 
výpočty byly předávány a konzultovány v předstihu s investorem a projektantem. 
Z nepříliš velké podrobnosti podkladů a údajů  mohly vzniknout i některé nepřesnosti, 
které bude nutné upřesnit v projektu, ale které by v žádném případě neměly vést ke 
zkreslení hodnocení  dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity 
nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství.  

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

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, že toto 
oznámení  vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci investora ale i projektanta 
poměrně přesně. 

Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány 
poměrně úplné a byly využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů 
s posuzováním podobných aktivit.  . 

 
Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů a 

dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou 
zpracování za využití uvedených výpočetních metod a schválených metodik ( rozptylová  
imisní  studie a hluková studie) či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z 
platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s 
využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
 

Záměr není variantně řešen. S ohledem na jednoznačnost umístění nové výstavby 
v rámci průmyslové zóny Dříň  a souladu s připravovaným ÚPN města Buštěhrad byla 
projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a 
hodnocena tímto oznámením. 

 
S ohledem na dosažený stupeň kvality  výrobního a logistického procesu, 

ověřeného ve srovnatelných provozech v zahraničí s návaznosti na již vybudované 
inženýrské sítě a komunikační napojení je sledována i jediná optimální technologická 
varianta výroby včetně skladování. 
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 
 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů 
v oznámení  
 
 

1. Situace širších vztahů 1:50 000 
2. Přehledná situace 1:10000 s vyznačením zájmového území 
3. Situace záměru a zastavovací plán 1:1500 
4. Situační schéma závodu 

 
Fotodokumentace 
 

2. Další podstatné informace zpracovatele  
 

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem je možno 
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na 
odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a 
funkční využití území, nebyla zamlčena. 

 Jde o standardní výstavbu průmyslového objektu v návaznosti na stávající již 
provozovaný průmyslový areál v zóně určené pro tyto aktivity schváleným územním 
plánem města Buštěhrad. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 

Jedná se o výstavbu nového areálu slévárny speciálních slitin firmy METAL 
PRODUCT s.r.o., který bude umístěn ve východní části výrobní zóny, situované na 
severozápadním okraji katastrálního území Buštěhrad v okrese Kladno. Nový areál bude 
umístěn na stávající komerčně výrobní zónu Kladno-Dříň, kde byly v minulosti do roku 
1995 provozovány hutní a zpracovatelské provozy POLDI. V posledních letech dochází 
k revitalizaci této zóny a obnovování jak tradičních ocelářských resp. Kovozpracujících 
výrob, tak nových provozů.  

Nový areál slévárny speciálních slitin bude sestávat z výrobní haly s navazujícími 
provozními, administrativními a sociálními přístavbami a ze samostatné  budovy skladu. 
Areál bude postupně realizován v období let 2006-2007. Areál slévárny bude umístěn na 
východním okraji stávající komerčně-výrobní zóny Kladno Dříň, kde je již v současné 
době provozován areál sochorové válcovny Třineckých železáren. Nový areál bude 
využívat stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu zóny. 

 Plocha pozemků nového areálu je zhruba 17 000 m2  (1,7 ha) a na této ploše bude 
umístěna výrobní hala s přístavbami, budova skladu, obslužné objekty, manipulační, 
parkovací a pojezdové plochy a příjezdová komunikace. Podél obvodu areálu jsou 
situovány zelené pásy s izolačními a dekoračními funkcemi, přičemž bude využita 
stávající zeleň. 

Cílem tohoto záměru je výstavba moderního výrobního závodu pro hutní výrobu, 
především pro odlévání speciálních slitin na bázi niklu, kobaltu a titanu. Výroba 
speciálních slitin bude založena na progresivní technologii vakuového tavení, která 
hluboko odplyňuje a dezoxiduje taveninu. Proto vakuová metalurgie slouží pro výrobu a 
užití materiálu pro nejnáročnější součásti z celé oblasti současného strojírenství. Vakuově 
tavené a odlévané materiály jsou využívány pro součásti plynových turbin, spalovacích 
leteckých motorů a kompresorů ze žáropevných a žárovzdorných slitin na bázi Ni, Co a 
Ti, u kterých je tavení a odlévání ve vakuu nezbytnou nutností. Stěžejní částí závodu je 
proto vakuová indukční odplyňovací a odlévací pec typu VIDP 1000 (výrobce ALD 
Vakuum Technologies GmbH Hanau, SRN), určená pro tavení, odplyňování a odlévání 
vysokojakostních slitin, speciálních slitin a superslitin ve vakuu nebo v ochranné 
atmosféře inertních plynů.  

 Generelně se jedná o nový hutní výrobní závod, jehož záměrem a cílem je 
obnovení výroby speciálních slitin na Kladensku, která měla v tomto regionu tradici a 
byla utlumena s konverzí POLDI. Kapacita závodu je 3000 t výrobků (tj. ingotů 
speciálních slitin) ročně.  

 
Z hlediska umístění se jedná o záměr nekonfliktní. Stavba je v souladu s  

územním plánem města Buštěhrad. Stavba je situována na okraji výrobní zóny na 
pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu a v minulosti byly již 
k průmyslové činnosti využity (POLDI II-Dříň). Nebude proto potřeba provést odnětí 
půdy ZPF. 

 
Areál je umístěn na nevyužitých pozemcích v průmyslové zóně a je z lemován 

křovinatým remízem s ruderalizovaným bylinným patrem. Tyto remízy budou z části 
odstraněny, z části zakomponovanými do navrhovaných sadových úprav v rámci areálu. 
Zde se předpokládá výsadba sadovnicky kvalitnějších listnatých dřevin, které nahradí 
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stávající odstraněnou zeleň. Stavba nekoliduje se skladebnými prvky územního systému 
ekologické stability území (biocentra, biokoridory) ani významnými krajinnými prvky. 
Rovněž nedochází k redukci populací volně žijících živočichů ani k omezení stanovišť 
cenných bylinotravních společenstev.  

 
Areál se nachází již mimo dobývací prostory a chráněná ložisková území (černé 

uhlí), které se vyskytují v širším okolí (DP Dubí) a je mimo dosah vlivů důlní činnosti 
(poddolovaná území).  

  Posuzovaná přestavba se vyznačuje dobrým zabezpečením všech základních 
zdrojů (pitná voda, elektrická energie a zemní plyn) ze stávajících rozvodů v průmyslové 
zóně  a jejich poměrně racionálním využitím pro posuzované účely. Významné nároky na 
dodávky vody či energií nevznikají a distribuční sítě nebudou pozorovatelně ovlivněny a 
předpokládané navýšení spotřeby se neprojeví.  

 Z hlediska výstupů (emise do ovzduší  ze stacionárních i mobilních zdrojů, 
splaškové a dešťové vody, odpady, hluk a vibrace)  vyplývá z hodnocení, provedeného v 
této dokumentaci, komparativní nevýznamnost těchto výstupů a lze tedy konstatovat, že 
nedojde k výraznějšímu  negativnímu ovlivnění složek životního prostředí  a 
k pozorovatelnému zhoršení stávajícího stavu. 

 Emisní produkce je omezena pouze na produkty spalování plynných paliv 
z vytápění objektů a na emise z automobilů při dopravní obsluze areálu, kde 
nevýznamnější znečišťující látkou jsou oxidy dusíku.. Emisní produkce je s ohledem na 
poměrně nízkou spotřebu zemního plynu a nízké frekvenci vyvolané dopravy velmi malá 
a nijak pozorovatelně neovlivní stávající imisní situaci, tj. dlouhodobé i krátkodobé 
koncentrace znečišťujících látek ovzduší.  

 Vyvolaná zátěž dopravní sítě se projeví pouze lokálně bez nutnosti technických 
či jiných opatření. Na přístupových komunikacích, používaných pro dopravní obsluhu 
areálu slévárny, je nárůst vyvolanou zátěží zanedbatelný (zhruba 86 vozidel za 24 hodin) 
v rámci chyby sčítání a nerovnoměrnosti dopravy. Podíl nákladní dopravy je velmi malý 
(4 pojezdy nákladních vozidel v rámci dne). 

 Rovněž akustická zátěž ve stávajících chráněných objektech se vlivem areálu 
zvýší v průměru o 1 dB, což lze označit za smyslově nepostižitelné, přičemž budou 
dodrženy hygienické limitní hodnoty v denní i noční době. 

  V areálu budou skladovány a používány i látky škodlivé zdraví a hořlaviny, tedy 
látky rizikové. Jedná se však o látky v uzavřených okruzích technologických zařízení 
(hydraulické a strojní oleje) nebo látky používané ve velmi malém množství v řádu 
prvních litrů za den (ředidla a odmašťovadla).  Skladové hospodářství bude náležitě 
technicky zabezpečeno proti únikům těchto látek a proti vzniku mimořádných událostí 
(požár). Manipulace těmito látkami bude organizačně zajištěna, budou zpracovány 
příslušné skladové a manipulační řády a zaměstnanci náležitě poučení. Tím budou 
učiněna postačující opatření k eliminaci rizik vzniku havarijních situací. 

 Produkce odpadních vod je rovněž velmi nízká a je omezena na běžné splaškové 
vody odvedené do veřejné kanalizace. Produkce znečištění je omezena na běžné 
ukazatele charakteristické pro komunální splaškové vody (kyslíkový režim, nerozpuštěné 
a extrahovatelné látky). Odpadní technologické či jiné vody s obsahem polutantů typu 
těžkých kovů, chlorovaných uhlovodíků apod. areál neprodukuje. Pozornost je nutno 
věnovat odvedení dešťových vod. 
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Zpracovatel oznámení soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených 
v bodě D.4 předloženého Oznámení v rámci územního řízení a při zpracování 
dokumentace stavby i při její realizaci a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci 
oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního 
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. 
 
 
 
Datum zpracování oznámení:      15.2.2006 
. 
 
Zpracoval:  RNDr. Stanislav Fojtík 

Vítězslava Nezvala  755, 272 04 Kladno 4  
Tel. 0312/ 637493  0603/ 731784 

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR . č.j.: 17 145/4673/OEP/92. 
 
 
 
 
 
Spolupracovali:    

Ochrana ovzduší: Ing. Miloš Pulkrábek 
     Na dolinách 1 147 00 Praha 4 –Podolí 
     Tel. 02/41431535   0603  434866 
     Ochrana přírody, USES. Flóra a fauna: 

Martin Čurda, Kladno Tel. 723866483 
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H. PŘÍLOHA 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu (resp. pořizovatele ÚPD)  k záměru 
z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací: 
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