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V Lahovičkách, dne 24. února 2014 

 

Vážený pane ministře, 

 

 

Jménem naší Asociace poškozených povodní, zastupující obyvatele Lahoviček a Lahovic, bychom Vás tímto 

dopisem chtěli informovat o problematice těžby štěrkopísku výhradního ložiska (Lahovice) v dobývacím 

prostoru Zbraslav IV. v katastru naší obce, jehož je Vaše ministerstvo garantem.  

My, níže podepsaní signatáři tohoto otevřeného dopisu, společně s našimi spoluobčany bychom Vás rádi 

požádali o laskavé zvážení našeho nesouhlasného stanoviska s předmětnou těžbou a přehodnocení 

současného souhlasného stanoviska Vašeho úřadu s těžbou v tomto dobývacím prostoru. V následujících 

několika odstavcích se Vám pokusíme vysvětlit naše připomínky a obavy o budoucnost naší obce v přímém 

sousedství této těžby. 

 

a. Plošný rozsah těžby bude činit 92,42 ha, roční výše těžby štěrkopísku 500.000 t. Celkem má být 

vytěženo 5,87 mil. tun zásob štěrkopísku. Těžba bude probíhat v pěti etapách, délka těžby je 

odhadována na 23-38 let. Jen s těží si dovedeme představit život s výhledem na prakticky polovinu 

života jedné generace v těsném sousedství těžebního areálu. 

b. Oblast Lahovické nivy je území soutoku řek Berounky a Vltavy, je často zasahována povodňovými 

stavy, v některých případech katastrofických rozměrů. Je velice těžké toto území trvale obývat 

vzhledem k finančně náročným opravám našich domovů, které nám prakticky znemožňují toto 

území opustit a začít znovu někde jinde. Těžba štěrkopísků takového rozsahu naši situaci ještě dále 

zhorší. 

c. Jako území je Lahovická niva geologicky nestabilní území tvořené naplavenými štěrkopískovými 

lavicemi prokládanými jílovitými hmotami nanášenými častými historickými povodněmi na 

vápencové desce o mocnostech mezi osmi až deseti metry s působením silných podzemních 

pramenů. Podloží je tvořeno materiálem povětšinou jemné hrubosti. Z historických pramenů i z 

vlastní zkušenosti víme, že jakákoli těžba v této oblasti přinesla katastrofické škody způsobené 

právě pohybem podloží. Jako příklad z poslední doby můžeme uvést budování kanalizace odpadních 

vod v obci, které již v průběhu stavby ohrozilo statiku několika objektů a problémy po dokončení 

stavby dlouhodobě ohrožovaly bezpečnost pohybu po místní komunikaci. Zcela jiných rozměrů pak 

tato geologická nestabilita dosáhla při povodních v roce 2013, kdy se na mnoha místech blízkých i 

vzdálených od této stavby vytvořily nebezpečné kaverny a půdní propady, které nejen ohrozily 

statiku sousedících objektů, ale uvedly do činnosti posuv nadložní části a způsobily destrukci těchto 

objektů. Těžba v blízkosti obce a v navrženém rozsahu bude znamenat dramatický nárůst těchto 

nebezpečných jevů, obzvláště při předpokladu povodňových stavů na místních tocích, které jsou 

vzhledem k délce vlastní těžby statisticky nejen pravděpodobné, ale téměř jisté. 
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d. S ohledem na předpokládanou délku těžby není jistý ani parametr rekultivace vytěženého území a 

jeho další využití. Předpokládaná výstavba vodních děl na místě původního těžebního prostoru je 

pouze teoretická a vzhledem k délce těžby jen těžko garantovatelná. 

e. Technologické centrum celé těžby ve všech etapách je umístněné v bezprostřední blízkosti obytné 

zástavby a plánuje se jeho další využití pro zpracování vytěženého materiálu z druhého břehu tedy 

již nevýhradního ložiska štěrkopísku. To výrazně prodlouží praktické využití areálu a zejména délku 

umístnění technologického centra na kraji naší obce i přes případné ukončení vlastní těžby ve 

výhradním dobývacím prostoru. 

f. Charakter spodních vod jako mocných pramenů dosud nekontaminovaných průmyslovým 

znečištěním, které jsou vhodné ke strategickému plánování a využití vodních zdrojů (poslední svého 

rozsahu, kvality a síly) v katastru hl. m. Prahy, budou plánovanou těžbou zcela znehodnoceny a na 

dalších několik tisíciletí nevratně zničeny. Ztráta spodních vod bude mít v tuto chvíli hmatatelný 

dopad na již existující studny v širokém okolí těženého území. Charakter těžby a následné 

plánované úpravy okrajů těžebního prostoru zcela znehodnotí a zaslepí přívod spodních vod do 

těchto domácích studen. A přesto, že je v obci zaveden vodní řád, jedná se charakterem území o 

obytnou zónu vesnického typu. Pokud dojde k zaslepení současných studen, bude to mít 

dalekosáhlé dopady na místní drobné zemědělské podnikání, chov dobytka a zahrádkářství. 

g. Předpoklad těžby v aglomeraci hlavního města v navrženém rozsahu a funkci je v moderní historii 

velkých světových center prakticky nevídaným fenoménem, který si zasluhuje významnou 

pozornost civilizovaného světa. Máme za to, že podobná aktivita na jeho území posune naše hlavní 

město a i příslušné úřady státní správy k zemím jako jsou Angola, Írán, Súdán nebo Etiopie, tedy 

země spíše třetího světa. V Evropském regionu je těžba surovin v aglomeraci hlavních měst obvyklá 

pouze v souladu s účelovými stavbami, tedy spíše jen jako druhotný jev prvoplánového účelu. 

h. V době, kdy hlavní města v celé Evropě bojují s množstvím polétavého prachu, je pro nás s 

podivem, že faktické plíce našeho hlavního města (při převládajícím jiho-západním proudění) 

zamoří těžební provoz, který i přes použitou technologii těžby bude významným přispěvatelem 

hodnot sledované imisní kontaminace. Navíc v bezprostřední blízkosti obytné zóny, jakou je naše 

obec. Předpokládáme výrazný nárůst zdravotních problémů obyvatelstva jako je nárůst respiračních 

onemocnění u dotčených obyvatel. 

 

Následně bychom rádi uvedli ve známost několik základních připomínek k proběhlému povolovacímu řízení: 

i. V rámci připomínkového řízení byla zcela opomenuta povinnost zpracování studie SEA, která byla 

požadována jako součást hodnocení projektu městskou částí Praha 16. Protože hodnocení SEA v 

přílohách řízení udělení těžebního povolení výhradního ložiska nebyla, domníváme se, že příslušné 

povolovací řízení nebylo odbaveno v souladu se zákonem a lze jej stále považovat za neuzavřené 

pro neúplnost zpracování zadávací dokumentace. 

ii. Považujeme za důležité Vás také informovat o tom, že rozhodnutí o akceptaci dobývacího prostoru 

vydané radou městské části Praha – Zbraslav lze považovat z právního hlediska za přinejmenším 

sporné, neboť došlo k porušení petičního zákona 85/1990, kdy nesouhlasný názor (petice) obyvatel 

příslušné městské části z roku 2012 byl založen a došlo k zamlčení jeho existence, nejen při 

povolovacím řízení dobývacího prostoru Lahovice. Městská část Praha – Zbraslav je dlouhodobým 

příjemcem finančních darů společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s.r.o., které jsou dle našeho názoru 

hlavním důvodem, proč se rada městské části pokusila porušením zákona zvýhodnit soukromou 
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společnost před zájmy vlastního obyvatelstva. To považujeme za neetické a z pohledu nálezu 

Ústavního soudu za právně velmi problematické. 

iii. Argumentace protipovodňovým charakterem území po ukončení těžby, je mylná a studií fakulty 

hydrodynamiky ČVUT Praha a podnikem Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, zcela vyvrácená. Veřejný 

zájem tedy v této oblasti chybí. 

 

 

Přestože závěry, které jsme v tomto dopise uvedli, jsou mírně řečeno útočné povahy, věříme, nebo spíše 

doufáme, že budou pochopeny jako snaha občanů poukázat na velice nestandardní investiční záměr, který 

je v naprostém rozporu se zájmy občanů a který navíc významně zhorší již tak těžkou situaci občanů 

Lahoviček a Lahovic. Již nyní se potýkáme s hrozbou povodní, s nelegální skládkou v katastru naší obce a 

také s dopravními emisemi a s hlukem ze Strakonické ulice, která vede středem naší obce. V těsné blízkosti 

naší obce se navíc nachází i Pražský okruh, který znamená další významné zhoršení kvality ovzduší. 

Obáváme se, že další zhoršení naší již tak náročné životní situace by mohlo vést k úplnému zániku obce.  

Věříme, že naše argumenty shledáte důležitými a že zvážíte přehodnocení stanoviska Vašeho úřadu k 

tomuto výhradnímu ložisku na území hlavního města Prahy. Vedení hlavního města Prahy nás ujistilo, že 

naši prosbu ve věci této problematiky přímo podpoří. V případě zájmu s Vámi vše velice rádi osobně 

prodiskutujeme. 

 

Předem děkujeme za kladné stanovisko k naší žádosti.  
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