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Vyjádření 
  

k oznámení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. § 6,  
v rozsahu dle přílohy č. 3 

 
 

FRANKEN MAXIT S.R.O. 
VÝROBNA SUCHÝCH MALTOVÝCH A OMÍTKOVÝCH SM ĚSÍ 

KRÁL ŮV DVŮR 
 
 
 
Znečištění ovzduší 
 

Provoz bude produkovat řadu látek znečišťujících ovzduší. Z tohoto pohledu je třeba upozornit 
na velmi nešťastnou lokalizaci záměru do obtížně větratelné berounské kotliny, která se již dlouhou 
dobu potýká se znečištěním ovzduší. Existuje zde řada zdrojů znečištění, mezi nejvýznamnější patří 
dálnice D5. 

Ekologická studie Beroun, kterou na základě zadání Města Beroun v roce 1999 zpracoval ATEM 
Ateliér  ekologických modelů, se komplexně zabývá stavem životního prostředí v Berounské kotlině. Je 
politováníhodné, že zpracovatel oznámení záměru výrobny maltových směsí s tímto obsáhlým 
materiálem zjevně nepracoval a možná o jeho existenci ani neví. V okolí Berouna je totiž dosahováno 
limitních hodnot znečištění ovzduší  a jakékoliv další zdroje znečištění jsou proto krajně nežádoucí. 
Například oxidy dusíku (NOx), které má posuzovaný provoz rovněž emitovat, dosahovaly dle měření 
v roce 1999 (viz příloha) nadlimitních hodnot. Nelze souhlasit s konstatováním, že u koncentrací oxidů 
dusíku nebylo od roku 1994 překročeno limitních hodnot. 

Zmíněná Ekologická studie Beroun je k dispozici na odboru životního prostředí Městského 
úřadu Beroun a domníváme se, že jde o nepostradatelný materiál pro další posuzování záměru. 
 
 



Veřejný zájem 
 
Záměr je od počátku provázen silným odporem většiny místního obyvatelstva. Lze jej označit jako silně 
kontroverzní, což dokládáme následujícími fakty: 
- k záměru bylo vydáno nesouhlasné stanovisko komise životního prostředí obecního zastupitelstva 

Králova Dvora 
- k záměru bylo vydáno nesouhlasné stanovisko stavební komise obecního zastupitelstva Králova 

Dvora 
- k záměru zaujalo nesouhlasné stanovisko zastupitelstvo obce Králův Dvůr na svém veřejném 

zastupitelstvu 
- třetina oprávněných voličů  obce Králův Dvůr (1330 osob) podepsala petici za vyhlášení referenda o 

stavbě. Referendum se má konat 22. listopadu t.r. 
- kauza míchárny maltových směsí je místním obyvatelstvem velmi citlivě vnímána a má značný 

mediální ohlas (viz přiložené články z novin). 
Domníváme se, že z hlediska veřejného zájmu je nutné další pokračování procesu EIA, které zaručí 
účast veřejnosti na rozhodování a umožní žádanou veřejnou diskuzi.  
 
Suroviny 
 
Nelze souhlasit s konstatováním, že stavba nemá vliv na horninové prostředí, protože roční spotřeba 
vápence ve výši 63 750 t bude získána z Velkolomu Čertovy schody, který se nachází uvnitř Chráněné 
krajinné oblasti Český kras. 
Velice vážným problémem těžby vápenců je nenávratné poškozování krajiny, které již nikdy žádné 
rekultivace nemohou vrátit do původního stavu a jejich význam je v podstatě kosmetický. 
Zejména oblast Českého krasu je těžbou vápenců enormně zatížena, což dokládáme citací z letošní 
ročenky Surovinové zdroje ČR (vydává Ministerstvo životního prostředí a Geofond ČR): "Z hlediska 
zatížení plochy těžbou nerostných surovin byl výrazně nepříznivý stav v Chráněné krajinné oblasti 
Český kras. Zatížení území CHKO těžbou v roce 2002 představovalo 24 953 tun na kilometr čtvereční, 
přičemž za kritické je považováno zatížení přesahující hodnotu 10 000 tun. (!)" 
V oblasti Českého krasu bude muset v následujících letech dojít k zásadnímu omezení těžby vápenců a 
tedy i následného zpracování. Proto by v této oblasti již neměly vůbec vznikat další zpracovatelské 
kapacity. 
 
Na str. 71. se uvádí jako jeden z důvodů umístění stavby blízkost cementárny Králův Dvůr, odkud hodlá 
investor dovážet cement. Cementárna však od dubna letošního roku zastavila provoz a není jasné, 
v jakém horizontu a zda bude provoz obnoven. 
 
Doprava 
Zhodnocení dopravní zátěže považujeme za zcela nedostatečně zpracované.  
Doprava suroviny bude zajištěna pomocí železniční vlečky, avšak trať této vlečky končí v Králodvorské 
cementárně. Odtud bude muset být doprava suroviny zajištěna těžkou nákladní automobilovou dopravou 
přes centrum Králova Dvora (např. okolo Obecního úřadu), což považujeme za nepřípustné.  
Doprava hotových výrobků bude zase vedena po Plzeňské ulici přes obydlenou část Králova Dvora 
Počaply na dálniční přivaděč D5 exit 22. 
V obou případech bude denně desítkami těžkých nákladních automobilů postiženo cca tisíc obyvatel, 
kteří bydlí bezprostředně vedle komunikací, po kterých má být doprava výrobny maltových směsí 
zajišťována.  
Dále doporučujeme zhodnotit nosnost mostu mezi obcí a I. vrátnicí KŽ přes Litavku, který podle našeho 
mínění nemusí splňovat dovolené zatížení. 
 



Krajinný ráz  
 
Jedná se o velkou průmyslovou stavbu, umístěnou v blízkosti obytné zástavby a nivy řeky. 

Zásobníková sila budou vysoká přes 40 m a stanou se tak novou dominantou Králova Dvora. Nelze tuto 
problematiku odbýt tvrzením, že jde součást průmyslového území. K řádnému posouzení je třeba 
několik pohledových studií (z různých perspektiv, směrem od obce, apod.) 

 
Variantní posouzení 

 
Zpracovatel se variantním posouzením nezabývá vůbec a nulovou variantu odbývá pěti řádky. 

Podobné zjednodušení je nepřípustné. 
 
Fauna a flora  

 
Nesouhlasíme se závěrem, že se v území nenachází žádné chráněné druhy živočichů. S vysokou 

pravděpodobností se zde vyskytuje čmelák (Bombus spp.), který je veden jako ohrožený druh dle 
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992. Díky blízkosti řeky Litavky se v území vyskytují také různé druhy 
vážek. Výskyt dalších druhů neuvedených v oznámení záměru je rovněž vysoce pravděpodobný. 
 
Další faktory 
 
- Znovu upozorňujeme, že posuzovaná stavba má být umístěna pouze 200 m od první obytné zástavby 

a proto je třeba upozornit na zdroj hlukové zátěže. 
- Nejedná se o novou technologii a je proto třeba zvážit, zda bude dodržen princip použití nejlepší 

dostupné technologie. Podle vyjádření investora jsou některé části technologie až dvacet let staré. 
 

 
Závěr  
 

Lze s jistotou tvrdit, že stavba by nepříznivě ovlivnila životní prostředí. Dojde k významnému 
navýšení těžké automobilové dopravy, znečištění ovzduší, hluku. Problematické jsou i nepřímé vlivy, 
zejména devastace Chráněné krajinné oblasti Český kras těžbou surovin. Na posuzování záměru je 
zřetelný silný veřejný zájem a celý záměr je značně kontroverzní. Předložené oznámení má celou řadu 
nedostatků a nejasností. 
 

Žádáme, aby stavba byla posuzována v rámci dalšího procesu EIA podle zákona č. 
100/2001 Sb. 
 
 

Za občanské sdružení 
 

Mgr. Josef Rozhoň 
 
 

Přílohy: 
1) kopie článků z tisku 
2) petiční arch k vyhlášení referenda 
3) výsledky měření automatické imisní monitorovací stanice v Berouně 


