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Občanské sdružení Karlštejnská cesta
Karlštejnská 20, 252 17 Chýnice
předsedkyně J. Ješetická, tel. 0602 44 00 16

Budou pražský venkov a chráněná krajinná oblast
ohrožovány průmyslovými odpady?
Ačkoliv ministr životního prostředí Miloš Kužvart přichází v poslední době se
zajímavou myšlenkou zeleného koridoru okolo Prahy, prosazuje neznámý investor záměr v
pravdě opačný. Firma s názvem Karlův most, s.r.o., která zastupuje italského investora,
jehož jméno však odmítá prozradit, prosazuje vybudování skládky nebezpečných
průmyslových odpadů v katastru obce Zbuzany na lokalitě Baková. Ta se nachází na
západním okraji Prahy v blízkosti hranice Chráněné krajinné oblasti Český kras.
Obec Zbuzany zažádala u Okresního úřadu Praha západ o změnu územního plánu.
Důvodem je plán výstavby objemné skládky průmyslového a komunálního odpadu v oblasti
Baková na ploše 26 ha a průmyslové zóny o rozloze cca 100 ha. Vytvoření skládky
speciálních odpadů by měla předcházet těžba štěrkopísků. V této souvislosti je třeba zmínit
podezření na střet zájmů, když zpracovatel změny územního plánu je placen firmou Karlův
most a zároveň vykonává funkci stavební komise obce.
Kompetentní orgány, jako Správa chráněné oblasti Český kras, referát životního
prostředí Okresního úřadu Praha západ či Ministerstvo životního prostředí záměr odmítají,
kritizují, nebo ho dokonce označují za "hrozivý". Výběr z vyjádření orgánů státní správy
uvádíme v příloze
Po zjištění těchto skutečností se u místní veřejnosti zvedla vlna odporu. Poněvadž
starosta Zbuzan (Jiří Sušický, tel. 57 96 00 62) a lidé kolem něj - majitelé pozemků, které by
se měly Karlovu mostu odprodat – jsou skoupí na slovo, celý plán je zahalen nedostatkem
informací. Podrobnosti neznají ani představitelé zastupitelstev dotčených obcí. Občané z obcí
Chýnice, Ořech, Dobříč, Choteč i Zbuzan založili občanské sdružení Karlštejnská cesta, které
hodlá záměr pečlivě sledovat, pořádat veřejné diskuze a účastnit se správních řízení.
Spolupracující jsou také Děti Země, Sdružení pro Český kras, a řada dalších sdružení,
odborníků a institucí.
Skládku v romantické krajině, doprovázející putovníky k hradu Karlštejn, má navíc stavět
firma, která v této oblasti údajně nepodniká – podle italských úřadů prý "dodává pouze nějaké
plachty k pokrytí". Jakémukoli setkání a jednání k osvětlení problému se firma Karlův most
vyhýbá, na výzvu představitelů sdružení Děti Země zatím nereaguje. Celý záměr je o to
podivnější, že firma tají rovněž konkrétní podobu skládky. "Sdružení Karlštejnská cesta
požaduje, aby rozhodnutí o změně územního plánu bylo odloženo do doby, kdy investor
předloží projekt a nechá jej projít posouzením vlivů na životní prostředí (E.I.A). Do té doby
bude obec Zbuzany kupovat zajíce v pytli, na což mohou všichni okolní obyvatelé doplatit,"
říká předsedkyně sdružení Jaroslava Ješetická.
Kontakty:
Karlštejnská cesta: předsedkyně J. Ješetická, tel. 0602 44 00 16
Děti Země: Michal Štingl, tel. 0311 62 12 47

Příloha: Vybrané pasáže ze stanovisek státních orgánů:
Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras
( Mgr. Pondělíček, vedoucí Správy CHKO, tel. 0311 68 17 13):
Aktivity v lokalitě Baková budou mít vzhledem k její topografické poloze i vzhledem ke
geologické stavbě území velký přímý vliv na přírodní poměry v CHKO Český kras. Jedná se
hlavně o umístění v povodí Radotínského potoka, který je současně regionálním
biokoridorem ÚSES.
Záměry otevření těžby písku s následným ukládáním odpadů a zřízení průmyslového
areálu považuje Správa CHKO za naprosto nevhodné. Vznik úložiště odpadu bude
představovat i v případě provedení všech ochranných opatření, která zřizovatel ve svém
projektu popisuje, trvalou hrozbu pro kvalitu vod v Radotínském potoce při porušení
těsnosti skládky. Možné další znečišťování již tak značně exponovaného potoka pokládáme
za naprosto nepřijatelné, hlavně proto, že níže po toku protéká Přírodní rezervací
Radotínské údolí. Zatímco má být Radotínský potok nákladně revitalizován (studii
revitalizace zpracovává Mininsterstvo životního prostředí), na druhé straně se plánuje
vznik velmi nebezpečné hrozby pro tento významný tok.
Záměr zřizovat průmyslovou zónu ve volné krajině je překvapující a z krajinářského
hlediska hrozivý.
Tvrzení, že podnikatelské aktivity přinesou nové pracovní příležitosti pro okolí, je
zavádějící. Tuto práci budou vykonávat lidé s odpovídající kvalifikací (výroba elektroniky,
automobilové komponenty aj.), kteří do průmyslové zóny budou dojíždět z Prahy.
Z textu zadání změny územního plánu Zbuzan i z věcného obsahu navržených změn
jednoznačně plyne, že záměr je motivován komerčními a investičními zájmy
podnikatelských subjektů.
Hydrogeologické posouzení (RNDr. Pištora)
Velká část katastru je součástí povodí Radotínského potoka, jehož údolí má svůj
charakteristický ráz. Zbuzany jsou součástí širšího krajinného celku obdobného typu. Tento
pás obcí navazuje na městské části Prahy - průmyslové čtvrti Radotín či Zličín, dále
Řeporyje, Stodůlky atd. Jde o krajinu vesměs velmi zatíženou zemědělsky (nedostatek lesů a
zeleně), skládkově, sídelně (stále rostoucí hustota obyvatelstva) a dopravně (expresní okruh,
dálnice D5) s mimořádnou zadrátovaností vedeními vysokého napětí. Jde tedy o území vysoce
exponované lidskou činností, kde je třeba zvlášť pečlivě zvažovat jakýkoli zásah do krajiny a
hodnotit jeho dopady na přírodní prostředí nejen z pohledu lokálního, ale v širších
souvislostech celého krajinného prostoru. Katastrální území Zbuzany je komplikované hlavně
geologicky a hydrogeologicky, oběh mělkých i hlubinných podzemních vod zde není zcela
přesně podchytitelný, což představuje riziko pro kvalitu vody v Radotínském potoce.

Některé pasáže z vyjádření Sekce ochrany přírody a krajiny při Ministerstvu životního
prostředí
(ing. Josef Běle, ředitel sekce a náměstek ministra)
Vznik úložiště odpadů v místě potencionální těžby písku a výstavba průmyslového a
logistického centra je naprosto nevyhovující. Důvodem je bezprostřední negativní dopad na
území CHKO Český kras. Velká část katastru je součástí povodí Radotínského potoka,
který dolním tokem protéká přírodní rezervací, kde je MŽP zadáno zpracování studie
revitalizace tohoto povodí.

- Odbor ochrany lesa
Návrh změny územního plánu obce Zbuzany je motivován hlavně komerčními zájmy
italské firmy. Realizovat skládku do blízkosti CHKO je z hlediska ochrany přírody
nepřijatelné. Navrhovaná pozdější rekultivace zalesněním není žádoucí, neboť založený
porost dřevin na překryvných vrstvách skládky nemůže plnit funkci lesa ve smyslu lesního
zákona.,
- Odbor ochrany vod
Z hlediska svých priorit – ochrana povrchových a podzemních vod, nakládání s vodami,
směrný vodohospodářský plán, povodňová ochrana – považuje záměr za naprosto
nevhodný.
- Odbor geologie
Skládka odpadů v této lokalitě není vhodná. K záměru těžby štěrkopísků je třeba
konstatovat, že zde není stanoveno chráněné ložiskové území a ani není proveden výpočet
zásob. Pouze se předpokládá nahromadění uvedené suroviny v nepříliš vyhovující kvalitě
(vysoké zajílování) s kolísající mocností. Tato skutečnost může být využita při negativním
stanovisku k těžbě.
Na závěr pan Běle souhrnně konstatuje, že návrh změny územního plánu je naprosto
nepřijatelný.
Povodí Vltavy
tel.570 99 111)

(ing. Jan Goldbach, vedoucí střediska povrchových a podzemních vod,

Území patří do ochranných pásem PHO vodárny v Podolí, tak jako celé území povodí
Vltavy a Berounky blízko Prahy. Žádáme o vypsání řízení s místním šetřením z hlediska
sledovaných vodohospodářských zájmů. Zájem problematiku prověřit a řešit se nás dotýká
jako správce části dolního toku Radotínského potoka, a následně i řek Berounka a Vltava,
s ohledem na souhrnný vliv na kvalitu vody v těchto vodních tocích a vodárenský odběr.
Proto požadujeme přizvání při dalších jednáních.
Okresní úřad Praha západ (JUDr. Antonín Kinský, tel. 219 82 111, 219 82 221)
- Je považováno za krajinářsky nevhodné vytvořit na k. ú. Zbuzany souvisle urbanizovaný
pás od silničního okruhu kolem Prahy na severu až do blízkosti hranice CHKO na jihu.
- Jde o kolizi se zvlášť chráněnou zemědělskou půdou
- Skládka je považována za trvalou hrozbu, a z tohoto důvodu její umístění do blízkosti
CHKO – na plochu, které s tímto chráněným územím souvisí jak povodím, tak
hydrogeologicky – je hodnocena jako nepřijatelná míra rizika
- Umístění rozsáhlé průmyslové zóny bez přímé návaznosti na sídlo a bez odpovídající
dopravní infrastruktury
je v rozporu s územním plánem velkého územního celku Pražské-středočeské aglomerace.

