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Seznam nejvíce používaných zkratek v textu :
AOPK
BaP
ČGS
ČHMÚ
č.h.p.
č.j.
ČSÚ
DoKP
DP
EIA
EVL
HČ
HEIS VUV
HPV
CHKO
CHLÚ
CHOPAV
IČZÚJ
Kes
KKZ
KPZ

- Agentura ochrany přírody a krajiny
- benzo(a)pyren
- Česká geologická služba
- Český hydrometeorologický úřad
- číslo hydrologického pořadí
- číslo jednací
- Český statistický úřad
- dotčený krajinný prostor
- dobývací prostor
- Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí)
- evropsky významná lokalita
- hornická činnost
- Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
- hladina podzemní vody
- chráněná krajinná oblast
- chráněné ložiskové území
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
- identifikační číslo základní územní jednotky
- koeficient ekologické stability
- Komise pro klasifikaci zásob
- Komise pro projekty a závěrečné zprávy
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KÚ
k.ú.
LBC
LBK
MUK
MZdr
MŽP
NA
NEL
NL
NO2
NRBK
NV
OA
OBÚ
OkÚ
OPVZ
PHM
PM10
PM2.5
PO
PP
PR
PřP
PSaR
PUPFL
RBC
RBK
ŘSD
SaR
SEKM
SOKP
TTP
TZL
ÚP
ÚSES
VKP
VPS
WHO
ZCHÚ
ZPF
ZÚ
ZUR
ŽP

- krajský úřad
- katastrální území
- lokální biocentrum
- lokální biokoridor
- mimoúrovňová křižovatka
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo životního prostředí
- nákladní automobily
- nepolární extrahovatelné látky (ropné látky)
- nerozpuštěné látky
- oxid dusičitý
- nadregionální biokoridor
- nařízení vlády
- osobní automobily
- obvodní báňský úřad
- okresní úřad
- ochranné pásmo vodního zdroje
- pohonné hmoty
- suspendované částice (prach) o velikosti částic nižší než 10 µm
- suspendované částice (prach) o velikosti částic nižší než 2,5 µm
- ptačí oblast
- přírodní památka
- přírodní rezervace
- přírodní park
- plán sanace a rekultivace
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor
- Ředitelství silnic a dálnic
- sanace a rekultivace
- systém evidence kontaminovaných míst
- Silniční okruh kolem Prahy
- trvalý travní porost
- tuhé znečišťující látky
- územní plán obce
- územní systém ekologické stability
- významný krajinný prvek
- veřejně prospěšná stavba
- Světová zdravotnická organizace
- zvláště chráněné území
- zemědělský půdní fond
- zájmové území
- zásady územního rozvoje
- životní prostředí
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ČÁST A:
1.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma
G E T s.r.o.

2.

IČ
49702904

3.

Sídlo
Perucká 2540/11a
120 00 Praha 2

4.

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
RNDr. Tomáš Pechar, jednatel společnosti
Perucká 2540/11a
120 00 Praha 2
Tel.: 233 370 741
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ČÁST B:
I.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název:
Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene
Lešany
Zařazení záměru dle § 4 odst. (1) písmena a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon):
Kategorie I: záměry vždy podléhající posouzení, sloupec A
Bod 2.3: Těžba ostatních nerostných surovin v novém dobývacím prostoru. Těžba
ostatních nerostných surovin na ploše nad 25 ha. Těžba rašeliny na ploše nad 150 ha.
§ 4 odst. (1) písmena a): záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a
změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne
příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají
posuzování vždy.
Předkládaný záměr má charakter záměru uvedeného v kategorii I, v bodě 2.3 a v souladu
s § 4 odst. (1) písmena a) záměr podléhá posuzování.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Plošný rozsah:
Plocha navrženého dobývacího prostoru (DP) Lešany: 192 418,5 m2 (19,24 ha)
Plocha hornické činnosti (těžby) v DP Lešany: 8,04 ha
Zábor ostatních ploch (zázemí + deponie + cesta): cca 3,0 ha
Množství vytěžitelných zásob suroviny:
Posuzovaný návrh těžby uvažuje s max. množstvím 2 302 000 m3 vytěžitelných zásob
suroviny, což činí 5 755 000 t.
Výše těžby
Průměrná roční kapacita těžby je plánovaná ve výši 300 000 t suroviny.
Časový rozsah:
Při průměrné roční těžbě 300 000 t kameniva bude doba trvání těžby v navrženém
rozsahu necelých 20 let.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Středočeský (kód kraje NUTS3: CZ020)

Okres:

Benešov (kód okresu: 3201, NUTS4: CZ0201)

Obec s rozšířenou působností: Benešov (kód ORP: 27, kód podle ČSÚ: 2101)
Obec:

Lešany (kód obce MMR: 080381, kód obce ČSÚ: 530051)

Katastrální území:

Lešany nad Sázavou (kód KÚ: 680389)
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Navržený dobývací prostor, tvořený nepravidelným devítiúhelníkem, je situován při
silnici II/105 v úseku Kamenný Přívoz – Netvořice mezi obcemi Kamenný Přívoz,
Hostěradice, Krňany a Lešany. Ložisko Lešany tvoří zalesněné návrší s názvem Holé vršky
umístěné mezi zmíněnou silnicí a bezejmenným potokem – levobřežním přítokem Sázavy, na
kterém je při úpatí návrší vybudován Mošťanský rybník. Pozemky nacházející se
v navrženém DP náleží mezi pozemky určení plnění funkcí lesa (PUPFL).
Terénní elevace se směrem severovýchodním, východním až jižním svažuje poměrně
mírně, naopak jihozápadní až severní svahy do mělkého údolí zmíněného potoka jsou
příkřejší. Maximální výšková kóta přibližně uprostřed ložiska Lešany je 346,8 m n.m. Nejníže
je hranice DP situována na severozápadním okraji v prostoru nad Mošťanským rybníkem, a to
cca 296 m n. m. Naopak nejvýše se nachází jihovýchodní okraj DP – cca 332 m n. m
Asi 120 m od hranice ložiska a pouze 10 m od navrhované hranice DP se nachází
silnice 2. třídy II/105. Záměr předpokládá napojení DP novým sjezdem přímo na tuto silnici
pomocí krátké účelové komunikace při východním okraji DP. Silnice II/105 umožní napojení
na síť veřejných komunikací, avšak záměr je dále vázán na výstavbu a dokončení plánované
dálnice D3, která umožní expedici suroviny, a také dovoz přímo na její stavbu.
•
•
•
•

Kartograficky je zájmové území zobrazeno v základních mapách měřítka:
1 : 50 000 ZM na listu 12-44,
1 : 25 000 ZM na listu 12-44-2
1 : 10 000 ZM na listu 12-44-03
1 : 5 000 SMO na listech Benešov 6-4, Benešov 6-5

Obrázek č. 1: Poloha záměru v širších vztazích (podklad ČUZK)
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Obrázek č. 2: Poloha záměru v ortofotomapě (podklad ČUZK)

Seznam souřadnic vrcholových bodů DP Lešany je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 1: DP Lešany, souřadnice vrcholových bodů v souřadnicovém systému S-JTSK

Vrchol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
1069739,00
1069749,00
1069925,00
1070178,00
1070270,00
1070089,00
1069993,00
1069898,00
1069827,00

Y
740673,00
740475,00
740394,00
740500,00
740732,00
740885,00
740906,00
740885,00
740830,00

Stanovením DP Lešany je dotčený pouze jeden pozemek a to pozemek p.č. 1145 v k.ú.
Lešany nad Sázavou.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Lešany na výhradním ložisku
nevyhrazeného nerostu stavebního kamene Lešany (B3026400) a následná hornická činnost
spočívající v dobývání stavebního kamene na tomto ložisku.
Na ložisku Lešany byl proveden geologický průzkum, z něhož vychází poslední a také
jediný platný výpočet zásob (Hašlar a kol., 1974). Zásoby ložiska byly schváleny Úřadem
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předsednictva vlády ČSSR, Komisí pro klasifikaci zásob (KKZ) dne 14.1.1975 pod č.j. 1705/1-75.
Podle současně platné báňské legislativy (zákon č. 44/1988, o ochraně a využití
nerostného bohatství a zákon č. 61/1988, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě) patří ložisko stavebního kamene Lešany do kategorie výhradních ložisek a jeho těžba
se řadí mezi hornickou činnost. Pro povolení dobývání tohoto ložiska musí být vydáno
příslušným obvodním báňským úřadem rozhodnutí o stanovení DP a následně opět obvodním
báňským úřadem povolení hornické činnosti (HČ), vydané na základě zpracovaného Plánu
otvírky, přípravy a dobývání (POPD).
Dne 26.8.2013 vydalo MŽP OVSS I pod č.j. 24652/ENV/13, 753/500/13 rozhodnutí,
kterým udělilo předchozí souhlas (PS) k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Lešany pro dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Lešany pro organizaci GET
s.r.o.
Navržený DP leží uvnitř chráněného ložiskového území (CHLÚ) Lešany (70264).
Záměr těžby stavebního kamene na ložisku Lešany blíže specifikuje těžební studie
zpracovaná společností GET s.r.o. v roce 2015 (Ječný, Vrána, 2015).
Při zpracování těžební studie se vycházelo z polohy a vlastností výhradního ložiska,
z předpokládané kapacity výroby a prodeje kameniva a respektován byl i požadavek MŽP na
posuzování těžebních záměrů vyjádřený dopisem OPVŽP MŽP č.j.: 2364a/OPVŽP/02 ze dne
12.7.2002 na Odbory výkonu státní správy MŽP a Krajské úřady - odbory životního prostředí
a zemědělství:
V poslední době se setkáváme stále častěji se situací, kdy jsou do procesu posouzení z
hlediska vlivů na životní prostředí (proces EIA) předloženy záměry těžby na velmi dlouhá období např. 50, 80 i více let. Na takovou dobu nelze však záměry dostatečně kvalitně z hlediska vlivů na
životní prostředí vyhodnotit. Nejsou jasné např. těžební technologie, dopravní záležitosti, stav
jednotlivých složek životního prostředí a priority jejich ochrany, posun v legislativě ani koncepce
státu z hlediska těžeb. Z těchto důvodů považujeme za naprosto nevhodné vydávat stanoviska EIA na
takto dlouhou dobu.
Důrazně doporučujeme, aby doba, na kterou je souhlasné stanovisko EIA vydáváno,
nepřekračovala 20 let. V případě pokračování těžby je nezbytné znovu celý záměr vyhodnotit v
procesu EIA a upravit či stanovit nové podmínky na základě posunu v legislativě a aktuální situace v
životním prostředí.
Na základě výše uvedeného doporučujeme následující postup:
• v případě nově zahajovaných posuzování informovat oznamovatele již na počátku procesu o tom,
že stanovisko bude vydáno pouze na reálně vyhodnotitelnou dobu (max. na cca 20 let), a proto je
potřeba, v případě, že předpokládaná doba těžby tuto dobu překračuje, záměr rozdělit na etapy,
• v případě probíhajících procesů posouzení upozornit oznamovatele na skutečnost, že stanovisko
bude vydáno pouze na omezenou dobu a trvat na upřesnění vyhodnocení záměru v tomto duchu.

Dále byly již při zpracování těžební studie respektovány zájmy ochrany přírody a
veřejného zdraví a konkrétní těžební záměr je tedy navržen s ohledem na minimalizaci
souvisejících environmentálních vlivů.
Z hlediska minimalizace vlivů na lesní porosty, faunu a flóru a zejména krajinný ráz byl
zvolen způsob otvírky a plošný rozsah lomu. Otvírka je situována do centrální části návrší
Holé vršky. Rozsah lomu je volen východním směrem až po hranici ložiska, kdežto
v západním směru je omezen kótou terénu 325 m n.m., a je tedy ponechána část nejprudšího
svahu nad potokem a rybníkem. Lom tedy zabírá centrální relativně plochou část návrší,
přičemž rozdíl výškových kót celého okraje lomu (horního řezu skrývkové etáže) je max. 15
m, ve směru exponovaného pohledu ze severozápadu pak jen 10 m (325 - 335 m n.m.).
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Tímto způsobem je navržen v podstatě jámový lom, který sice zasahuje nejvyšší partii
návrší, snižuje ale jeho kótu o pouhých 12 m, zároveň však neotevírá lomové stěny v žádném
směru přímému pohledu. Okolo celého lomu i zázemí totiž zůstává zachovaný lem z lesního
porostu o šířce minimálně 60 m, ale převážně více než 100 m.
Lom bude roztěžen celkem ve dvou těžebních etážích s výškovými úrovněmi počev 310
a 295 m n.m a v jedné skrývkové etáži. Zahloubení lomu tak nepřesahuje úroveň hladiny
Mošťanského rybníka.
Vlastní těžba a zpracování kameniva bude rozdělena do dvou fází lišících se zejména
technologii zpracování vytěžené suroviny:
1. Úvodní fáze v trvání do 3 let bude představovat otvírku a postupné roztěžování lomu.
Během této fáze budou odlesněny cca 2/3 celého prostoru těžby. Budou probíhat skrývkové
práce, přičemž materiál ze skrývek bude jednak použit pro vybudování prostoru pro zázemí,
z části bude deponován na plochách pro deponie, a z části bude po případné úpravě
expedován jako kamenivo, kamenivo horší jakosti nebo technická zemina, materiál pro
zásypy apod. Postupně bude zahajována těžba a úprava vlastní suroviny. V této fázi se počítá
s mobilní úpravárenskou linkou umístěnou přímo v lomu, avšak postupně se bude dokončovat
prostor zázemí a bude se zde instalovat semimobilní úpravárenská linka.
2. Běžná fáze s dobou trvání mezi 3. a 20. rokem bude představovat typickou situaci
těžby a úpravy suroviny. V této fázi bude dobudováno zázemí lomu, kam bude umístěna
technologická linka s elektrickým pohonem. V této fázi bude ještě postupně dokončována
těžba a zpracování skrývek a postupně bude probíhat těžba suroviny na jednotlivých etážích.
Na následujícím obrázku je zakreslen rozsah DP, plocha vlastní hornické činnosti a
další plochy spojené s realizací záměru.
Obrázek č. 3: Detail DP Lešany s vymezením jednotlivých ploch
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Těžba bude realizována za použití běžných metod průmyslové těžby stavebního
kamene.
Rozpojování horniny bude prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu – pomocí
clonových odstřelů. Rubanina bude nakládána pásovým rypadlem na nákladní automobil nebo
dampr, který ji bude odvážet do úpravny. Pro dopravu rubaniny v lomu z jednotlivých etáží
do násypky primárního drtiče budou sloužit stávající zpevněné technologické komunikace s
vybudovanými sjezdy na jednotlivé etáže. Případné nové technologické cesty budou
budovány v závislosti na postupu těžby u jednotlivých etáží.
Surovina bude upravována na jednotlivé výrobky (drcené kamenivo) v úvodní fázi
přímo v lomu v běžné fázi v ploše zázemí, a to pomocí mobilní, či semimobilní úpravárenské
linky zahrnující v úvodní fázi 2 stupně a v hlavní fázi 3 stupně drcení a třídění kameniva.
Expedice bude zajištěna nákladními automobily z prostoru zemních skládek kameniva
umístěných u úpravárenské linky. Drcené kamenivo bude odpovídat požadavkům některé
jakostní třídy ČSN EN 12620, 13043, 13139, 13242 a 13450. Počítá se s výrobou běžných
frakcí drceného kameniva, tedy např. frakcí: 0/2, 0/4, 2/5, 4/8, 8/16, 11/16, 11/22, 16/22,
16/32, 32/63, 0/16, 0/32, 0/63, 63/125, dále pak lomový kámen. Skladba produktů může být
měněna na základě poptávky a požadavků odběratelů.
Expedice bude realizována nákladními automobily po lomových komunikacích k nově
vybudovanému výjezdu na silnici II/105.
Silnice II/105 neumožňuje efektivní expedici předpokládaného objemu drceného
kameniva do cílové oblasti, kterou bude zejména jižní okolí Prahy, Benešovsko, a Praha.
Problematické a nevyhovující je trasování v obci Kamenný Přívoz včetně mostu přes Sázavu
a dále pak expedice po silnicích 3. tříd přes blízké obce (Netvořice, Lešany).
Realizace záměru tak, jak je popsaná v této dokumentaci, je proto vázaná na výstavbu a
zprovoznění dálnice D3 minimálně v těchto úsecích:
•

D3 0301 Praha – Jílové

•

D3 0302 Jílové – Hostěradice

a pro expedici směrem na východ a jih pak:
•

D3 0303 Hostěradice – Václavce
Expedice kameniva z DP Lešany může probíhat ve vztahu ke stavbě dálnice D3 takto:

1. V době výstavby D3 pouze pro potřeby stavby.
2. Expedice k ostatním zákazníkům může být zahájena až po dokončení zmíněných úseků
D3.
Návrh následného využití vytěženého prostoru zohledňuje zájmy ochrany přírody a
krajinné tvorby při současném maximálním zachování stávající funkce (les) v území. Po
ukončení těžby vznikne v území navrhovaného DP Lešany jámový lom s nepříliš velkou
s hloubkou cca 30 – 40 m. Lom se bude postupně zatápět vodou a proto zde nebude možno
provést lesnickou rekultivaci. S tou se uvažuje pouze variantně na části dna lomu, pokud tam
bude vytvořena vnitřní deponie. V prostoru etáží se pak počítá s uplatněném přirozené
sukcese. Prostor zázemí a vnější deponie bude zalesněn.
Další podrobnosti k technickému řešení záměru jsou uvedeny v kapitole B.I.6.
Velikost dobývacího prostoru je volena tak, aby v něm byl zahrnut prostor celé
předpokládané těžby, plochy pro potřebné deponie, zázemí lomu a další plochy potřebné pro
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činnosti související s těžbou a zpracováním suroviny Dobývací prostor slouží zároveň jako
ochranné pásmo pro zajištění lomu, proto zahrnuje pás lesa v okolí lomu.
Kumulace vlivů
Tato kapitola, ačkoli je zařazena dle zákonné struktury dokumentace na začátek
dokumentace, vychází z provedené identifikace a vyhodnocení vlivů záměru na životní
prostředí (viz kapitola D této dokumentace). Přičemž při hodnocení každého vlivu je
s eventuelní kumulací počítáno. Tato kapitola tedy představuje relevantní souhrn z celé
kapitoly D.
Kumulace vlivů na životní prostředí je zvažována z hledisek:
1) prostorového – stanovení území, v němž je výskyt vlivů uvažován,
Území, v němž je kumulace vlivů hodnocena, je dáno potenciálním dosahem těch vlivů
souvisejících s realizací záměru, jejichž rozsah působení je takový, že přesahuje hranice
dobývacího prostoru a bezprostředního okolí.
2) časového – stanovení časového horizontu pro výskyt vlivů,
Některé vlivy působí bezprostředně, jiné s dlouhodobým zpožděním. Jako příklad
můžeme uvést krátkodobé, bezprostřední působení vlivu skrývkových prací na faunu a
flóru, na druhém konci pomyslné škály stojí např. vliv rekultivací po těžbě na krajinu,
jež se projeví až s odstupem mnoha let po těžbě (vzrůst nové zeleně). Časové hledisko
pro zvažování kumulace je tedy dáno minimálně dobou trvání realizace záměru plus
dobou nezbytnou pro provedení sanace a rekultivace. Lze hovořit o horizontu desítek
let.
3) významnosti vlivů – stanovení významnosti u niž má smysl o kumulaci uvažovat.
Kumulace vlivů je zvažována pro ty vlivy, jejichž výskyt se v souvislosti s realizací
záměru předpokládá (tj. vlivy, které byly identifikovány a zároveň jsou považovány za
potenciálně významné).
Jako zdroj pro informace o připravovaných záměrech, které mohou mít významnější
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví lze použít Informační systém EIA, který je prakticky
jediným veřejně dostupným informačním zdrojem o těchto aktivitách.
Na území obce Lešany i Kamenný Přívoz je v současnosti evidován pouze jeden aktivní
záměr, u kterého by ke kumulaci mohlo dojít.
MZP 325 – D3 – Středočeská část
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Zařazení: I/9.3
Změněno: 7.2.2012
Stav: Souhlasné stanovisko
Charakter záměru: Jedná se o komunikaci, která doplní vějíř kapacitních komunikací
vycházejících ze silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Zároveň je tato komunikace
součástí hlavního mezinárodního silničního tahu E 55, který vede ze Skandinávie přes
Spolkovou republiku Německo, Českou republiku, Rakousko a Itálii do Řecka. Jde o
záměr výstavby dopravní komunikace v České republice s výrazným evropským
významem, která převezme funkci kapacitního spojení hlavního města Prahy s oblastí
jižních Čech, napojuje oblast Tábora a Českých Budějovic na republikovou síť dálnic a
rychlostních silnic a ve směru na jih na silniční a dálniční síť v Rakousku přes hraniční
přechod Dolní Dvořiště. V zájmovém území je trasován tzv. západní koridor, který je
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napojen na SOKP v prostoru Jesenice na styku staveb 512 a 513, sleduje částečně
silnici II/105 až k Netvořicím, odklání se k východu a od Chrášťan vede ve vzdálenosti
cca 6 – 8 km souběžně se silnicí I/3, kterou kříží v prostoru Mezna, kde se napojuje na
realizovanou stavbu 0305/II.
Možnost kumulace: Z časového hlediska ke kumulaci vlivů dojde. Lom bude v provozu
po dobu výstavby i po dobu provozu dálnice D3.
Z hlediska prostorového ke kumulaci dojde. Trasa dálnice se nachází podle jednotlivých
variant uvedených v dokumentaci EIA (Čapek, 2010) ve vzdálenosti 300 – 500 m od okraje
plochy těžby. Podle aktuálních informací (ŘSD ČR, 2015) je zvolena v daném úseku
k realizaci varianta 1 (červená), nejbližší vzdálenost této trasy je právě 300 m.
Co do plošného rozsahu vlivů je nejvýznamnější kumulace vlivů na krajinný ráz, kde lze
uvažovat o území desítek km2. Tato kumulace je řešena ve studii posuzující vliv na krajinný
ráz. Další vlivy (např. na akustickou situaci, kvalitu ovzduší) se budou prostorově kumulovat
pouze v omezeném území v rozsahu řádu stovek metrů od hranice plochy těžby.
Kumulace vlivů je řešena v souvislosti s vlivy na:
•

kvalitu ovzduší,

•

akustickou situaci,

•

vliv na veřejné zdraví,

•

krajinný ráz

•

ostatní složky přírodního prostředí

•

socioekonomické vlivy,

U ostatních vlivů není splněno hledisko prostorové nebo nejsou vlivy tak významné, aby
se kumulace vlivů projevila.
Kumulace vlivů je řešena v rámci jednotlivých odborných studií a pro jednotlivé vlivy
pak v kapitole D.IV.
Další údaje o stavu přípravy dálnice D3 a její trase jsou uvedeny v kapitole B.I.5 a
B.II.4 Nároky na dopravní infrastrukturu.
Dále je na území obce Kamenný Přívoz evidován záměr:
STC 938 – Terénní úpravy v ploše lomové jámy - sanace a rekultivace lomu Kamenný
Přívoz
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Zařazení: II/2.5
Změněno: 17.7.2009
Stav: Souhlasné stanovisko
Charakter záměru: Záměrem je sanovat bývalý lom, ke dni zpracování EIA již částečně
zavezený tak, aby bylo možno jeho území opět využívat k lesnímu hospodaření. Plocha
lomu je 12 322 m2, plocha příjezdové komunikace 407 m2 a množství navezené zeminy se
předpokládá v základní variantě přibližně 109 060 m3. K závozu budou použity hlušiny a
výkopové zeminy ze stavby jižní části dálničního okruhu Prahy mezi Vltavou a Jesenicí,
ukládané zde na dočasné deponie.
Možnost kumulace: Záměr je vzdálen více než 2 km severovýchodně. Již byl
zrealizován. Kumulace nenastane.
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O kumulaci vlivů je možno uvažovat v případě dopravy suroviny, kdy se vlivy vyvolané
nákladní automobilovou dopravou přepravující produkty z kamenolomu budou kumulovat
s vlivy z dopravy ostatní, způsobenými ostatními uživateli veřejných komunikací (uživatelé
osobních automobilů, přepravci). Kumulace vlivů spojených s dopravou je vzata v úvahu
v rámci akustického a imisního posouzení záměru, kdy je uvažováno i s ostatní dopravou na
pozemních komunikacích.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Hlavním důvodem pro umístění záměru na danou lokalitu je ložiskové nahromadění
suroviny – stavebního kamene. Přestože je stavební kámen nevyhrazený nerost, bylo ložisko
Lešany zařazeno mezi výhradní ložiska. Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných
surovin schválila na výhradním ložisku Lešany výměru zásob svým usnesením z roku 1975
(č.j. 17-05/1-75). O vhodnosti k průmyslovému dobývání rozhodlo Ministerstvo stavebnictví
ČSR dne 23.1. 1975 pod č.j. OIP/4-54/75.
Podmínky využitelnosti zásob byly stanoveny ve zprávě Hašlara a kol. (1974). Pro
výpočet zásob, provedený metodou geologických bloků byly stanoveny zvláštní kondic s
následujícími kritérii:
•
•
•
•

minimální bilanční zásoby 3 mil. m v kat. B+Cl v poměru 1:1,
surovina musí vyhovovat limitům pro výrobu drceného kameniva dle ČSN 72 1513-67,
převážně pro I-II. jakostní třídu,
minimální bilanční mocnost suroviny je 15 m,
skrývkový poměr pro ložisko 1:8 a pro blok 1:5.
Na ložisku byl zastižen horninový typ:

•
•

granodiorit,
křemenný diorit.

Technologická charakteristika byla stanovena ze vzorků z jádrových vrtů a ze šachtic,
kde byl ze dna vylomen kvádr ke zkouškám kusového kamene. Zkoušená hornina, mimo
svrchní navětralou vrstvu, byla jako jediný surovinový typ charakterizovaná těmito výsledky:
•
•
•
•
•

otluk Los Angeles 14,0 - 36,8 %,
pevnost v rázu 0,520 - 0,877 stupňů rozdrcení, nasákavost hmotová 0,21 - 2,82 %,
trvanlivost 0,2-8,1 %, mrazuvzdornost 0,06 - 7,1 %,
obsah SO3 max. 0,2 %,
přilnavost k živicím je dobrá.
Surovina vyhovuje I-II. jakostní třídě, podle tehdy platné ČSN 72 1513-67.

Surovina na ložisku vykazuje takové kvalitativní parametry, které umožní po úpravě
tříděním a drcením jeho využití jako kamenivo do betonu dle ČSN EN 12620 a jako
kamenivo pro asfaltové směsi dle ČSN EN 13043, eventuelně další typy výrobků.
Navržený DP leží uvnitř chráněného ložiskového území (CHLÚ) Lešany (70264).
CHLÚ Lešany bylo stanoveno Rozhodnutím OBÚ Kladno ze dne 19.12.1991, č.j.
3462/91/460.2/Ha/St. Jeho celková plocha je 0,2894940 km2, tedy více než
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dvojnásobná ve srovnání s plochou ložiska. CHLÚ je stanoveno jako nepravidelný
mnohoúhelník, jehož souřadnice JTSK jsou uvedeny dále.
Tabulka č. 2: CHLÚ Lešany, souřadnice vrcholových bodů v souřadnicovém systému S-JTSK

Vrchol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
1069739,00
1069749,00
1069925,00
1070178,00
1070270,00
1070089,00
1069993,00
1069898,00
1069827,00

Y
740673,00
740475,00
740394,00
740500,00
740732,00
740885,00
740906,00
740885,00
740830,00

Pro dobývání ložiska je nezbytné stanovení dobývacího prostoru.
Dne 26.8.2013 vydalo MŽP OVSS I pod č.j. 24652/ENV/13, 753/500/13 rozhodnutí,
kterým udělilo předchozí souhlas (PS) k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Lešany pro dobývání výhradního ložiska stavebního kamene Lešany pro organizaci GET
s.r.o. Plocha předchozího souhlasu je 0,195458 km2. Navržený DP Lešany leží uvnitř plochy
PS, přičemž jeho plocha tvoří 98,4 % plochy PS.
Jeden z důvodů, proč nebylo výhradní ložisko Lešany dosud průmyslově využíváno,
byla absence potřebné dopravní infrastruktury pro odvoz kameniva. Vzhledem k tomu, že
v rámci rozvoje dálniční sítě v ČR se počítá s výstavbou dálnice D3, jejíž trasa je plánována
v blízkosti ložiska, tento důvod do budoucna pomine.
Polohu ložiska tedy lze hodnotit jako výhodnou právě vzhledem k jeho umístění
v blízkosti dálnice D3. Kamenivo z ložiska Lešany může sloužit pro výstavbu dálnice D3.
Bude tak minimalizována délka dovozových tras a s tím spojené ekonomické náklady a
negativní environmentální vlivy dopravy. Po dokončení dálnice D3 bude DP Lešany ležet
v ideální poloze u dopravní infrastruktury nejvyššího řádu, což opět umožní expedici
kameniva s minimalizací negativních dopadů. Dopady spojené s dopravou jsou přitom při
přepravě hromadných substrátů, jako je kamenivo, ty nejvíce problematické. Minimalizace
délky dopravních tras a jejich přemístění na dálniční síť je z hlediska environmentálních vlivů
nanejvýš žádoucí.
Projektová příprava dálnice D3 prošla několika fázemi. Aktuální informace byly
převzaty ze situační zprávy o přípravě/realizaci D3 (ŘSD ČR, 09/2015) a z informací na webu
Středočeského kraje v sekci Územní plánování.
Proces EIA pro celou část středočeské D3 byl dokončen vydáním souhlasného
stanoviska MŽP č.j. 1933/ENV/12 ze dne 1.2.2012, ve kterém jsou umožněny obě varianty s
preferencí varianty západní z důvodu měně významných negativních vlivů na veřejné zdraví.
Na základě tohoto stanoviska bylo ŘSD ČR zadáno zpracování předběžných IG průzkumů
jako podklad pro zpracování DÚR na vedení dálnice D3 v západní variantě, tj. ve variantě,
která probíhá v blízkosti ložiska Lešany. Zároveň byly vypsány veřejné soutěže na
zpracovatele dokumentace k územnímu rozhodnutí.
Trasa dálnice byla stabilizována v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje
(ZUR). Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 14.6.2013 však tento soud zrušil Zásady
územního rozvoje Středočeského kraje v části textového a grafického vymezení koridoru
D005 s označením „Koridor dálnice D3“ úsek Jesenice – hranice kraje a v části textového a
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grafického vymezení koridoru D081 s označením „Koridor silnice II/112, úsek Benešov –
Václavice. Rozsudek nabyl právní moci ke dni 6.8.2013. Žaloba proti vymezení koridoru byla
podána obcemi Ješetice, Václavice, Tisem a fyzickou osobou (p. Anna Cedzová). Středočeský
kraj podal dne 9. 8. 2013 do rozsudku Krajského soudu v Praze kasační stížnost. Nejvyšší
správní soud svým rozsudkem ze dne 18. 12. 2014 č. j. 8 Aos 3/2013 – 118 tuto kasační
stížnost zamítl.
Na základě pokynu Ministerstva dopravy (MD) ČR požádalo dne 5.9.2013 Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) ČR Krajský úřad (KÚ) Středočeského kraje o vydání aktualizace Zásad
územního rozvoje pro koridor dálnice.
O pořízení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen 1. Akt
ZÚR) rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 77-9/2013/ZK ze dne
9.12.2013. Předmětem 1. Akt ZÚR bylo právě řešení dálnice D3 (Praha – České Budějovice)
a souvisejících staveb na území Středočeského kraje. 1. Akt. ZÚR byla pořizována na návrh
oprávněného investora - Ředitelství silnic a dálnic ČR - v souladu s § 42 odst. 6 stavebního
zákona. O vydání 1. Akt. ZÚR SK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č.
007-18/2015/ZK ze dne 27.7.2015.
Další údaje o stavu přípravy dálnice D3 a její trase jsou uvedeny v kapitole B.II.4
Nároky na dopravní infrastrukturu.
Přehled zvažovaných variant a důvody pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Lokalizace záměru vychází z polohy ložiska nerostné suroviny. Poloha záměru je tedy
z tohoto hlediska invariantní.
Posuzovaný záměr řeší maximální rozsah těžby suroviny ložiska Lešany, ovšem při
dodržení požadavku MŽP na vydávání stanovisek k záměrům těžby na dobu max. 20 let a
zároveň při respektování zájmů ochrany přírody a veřejného zdraví. Již při formulaci
konkrétního těžebního záměru byl zpracovatelem předprojekční studie s účastí zpracovatele
dokumentace EIA respektován požadavek na minimalizaci souvisejících environmentálních
vlivů.
Záměr je tedy navržen v jedné variantě.
Uvažovány jsou 2 dílčí varianty provedení sanace a rekultivace lomu. Podrobnosti jsou
uvedeny v následující kapitole.
Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí jsou dále uvažovány dvě varianty, a
to varianta projektová – počítá s realizací záměru a nulová – při níž nedojde k uskutečnění
záměru.
Nulová varianta (varianta V0) je referenční variantou (nikoli variantou záměru).
Popisuje stav v případě, že nedojde ke stanovení DP a povolení hornické činnosti způsobem,
jak je popisováno ve variantě projektové a ložisko nebude těženo. Varianta slouží k porovnání
vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, znečištění ovzduší, doprava, krajinný ráz atd.),
resp. pro stanovení jejich kvalitativních a kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové
významnosti vlivů varianty projektové.
Projektová varianta (varianta VP) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude
probíhat těžba s dále popsaným průběhem realizace a technologickým řešením. Popis
projektové varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této
dokumentace.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru
Z technologického hlediska
technologických celků:
1) Otvírka a příprava ložiska
2) Dobývání
3) Úprava
4) Expedice
5) Sanace a rekultivace

je

posuzovaný

záměr

složen

z dále

popsaných

1) Otvírka a příprava
Po odlesnění potřebných ploch budou zahájeny skrývkové práce. Celkové množství
skrývek v zájmovém území těžby bylo vyčísleno na cca 405 tis. m3 (cca 930 tis. t). Budou
odstraněny pařezy zbylé po těžbě lesního porostu. Následně bude shrnuta svrchní lesní
humózní vrstva (v tloušťce cca 20 – 30 cm), která bude obsahovat i zbytky kořenových balů –
celkové množství těchto hmot je cca 20 tis. m3. Tyto hmoty budou deponovány pro účely
budoucí biologické rekultivace.
Ostatní skrývka na ložisku je tvořena hlinitokamenitými sutěmi a rezidui přecházejícími
plynule do pevného skalního podkladu, dále je tvořena svrchní silně navětralou vrstvou
horniny. Lze předpokládat že velká část ostatní skrývky bude po úpravě využitelná jako
nazatříděné kamenivo vhodné do násypů, pro podkladní vrstvy nezpevněných komunikací
(cyklostezky, lesní a polní cesty), jako zásypový materiál pro zásypy výkopů a rýh pro
inženýrské sítě, včetně možného uplatnění při stavbě dálnice D3.
Skrývkové hmoty, které nebudou využity, budou deponovány na vymezených plochách
k tomu určených (východní odval).
Skrývka bude probíhat vždy s dostatečným předstihem před těžbou.
Odstranění dřevin i skrývka humózních vrstev bude prováděna pouze v mimohnízdním
období tj. od konce září do konce března.
Celková průměrná mocnost skrývky v zájmovém území je cca 5 m. Pro provádění
skrývkových prací bude využito lžícového rýpadla s následnou nakládkou na nákladní
automobily a transportem na místo určení nebo přímo s nakládkou na expediční automobily
Skrývkovou činnost může doplňovat pásový dozer, který bude využíván na úpravu a
budování cest.
Východní odval – území je situováno podél východní hrany těžební jámy, celková
kapacita tohoto prostoru je do 100 tis. m3 při výšce do 6 m. Na této ploše bude vybudován jak
odval pro humózní zeminy, tak pro ostatní skrývky. Kapacita bude zaplňována postupně
v závislosti na odbytu skrývkových hmot. Upřednostňován bude okamžitý odvoz.
Na deponiích budou skrývkové hmoty v průběhu těžby ošetřovány (průběžné
odstraňování náletových dřevin) tak, aby mohly být v budoucnu využity k rekultivačním
účelům.
V případě, že bude rozhodnuto o ponechání deponie nebo její části trvala na místě, je
vhodné provést lesnickou rekultivaci co nejdříve.
2) Dobývání
Obecně se jedná o metodu průmyslového povrchového dobývání v lomu o více etážích.
Navrhovaný postup a dobývací metoda pro těžbu na výhradním ložisku vycházejí z místních
úložních / geologických a báňských podmínek, které zahrnují faktory jako: geologickou
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stavbu, výšku jednotlivých těžebních řezů, geomechanické vlastnosti zemin, příp. výšku
zvodnělého horizontu, průběh plánovaných účelových komunikací, apod. Surovina bude
rozpojována trhacími pracemi. V areálu lomu ale nebude vybudován sklad výbušnin.
Organizace provádějící trhací práce bude dopravovat výbušniny přímo a jen v takovém
množství, které bude při trhacích pracech využito.
Těžba bude realizována za použití běžných metod průmyslové lomové těžby. Ložisko
bude dobýváno pomocí trhacích prací velkého rozsahu – plošnými a clonovými odstřely,
případně odstřely jednou nebo více řadami patních vrtů. Postup těžebních prací bude veden
jižním a jihozápadním směrem.
Jednotlivé odstřely budou realizovány podle předem vypracovaného projektu clonového
odstřelu oprávněnou osobou. Vrty pro umístění náloží budou vrtány vrtnými soupravami
podle parametrů stanovených projektem odstřelu.
Jako podklad pro bezpečný návrh trhacích prací v lomu Lešany byl zpracován znalecký
posudek „Návrh trhacích prací pro clonové odstřely v kamenolomu Lešany, návrh opatření k
ochraně práv a právem chráněných zájmů, který tvoří přílohu č. 9 této dokumentace
(Svoboda, 2016).
Rozpojená rubanina bude z rozvalu nakládána lopatovým rýpadlem nebo nakladačem na
nákladní automobily (dampry) a odvážena do násypky primárního drtiče. Případné sekundární
rozpojování nadměrných kamenů bude prováděno hydraulickým kladivem.
Parametry skrývkového a těžebních řezů
Parametry těžebních řezů jsou určeny dle geologických poměrů ložiska, dobývací
metody, dobývacích strojů a dopravních strojů.
Skrývkový řez
Průměrná mocnost skrývky na ložisku v prostoru těžby cca 5 m.
Skrývka bude odtěžována jedním až dvěma řezy se sklonem stěny cca 60 - 70° (v
průběhu prací), konečný sklon svahu skrývkového řezu bude cca 55°.
Těžební řez
Těžební surovinové řezy jsou projektovány tak, aby se jeho výška pohybovala do 25-ti
m. Odstup skrývky od prvního těžebního řezu musí být v průběhu těžby minimálně 10 m, při
dotěžování k okraji ložiska zůstane ponechán odstup 5 m.
Sklon těžebních řezů (daný geologickými poměry a dobývací metodou) je cca 80° od
vodorovné roviny, výška těžebních řezů je do 25-ti m. Šířka pracovních plošin jednotlivých
etáží v průběhu těžby bude okolo 10-ti m. Uvedené parametry je nutné považovat za
minimální s tím, že v místech, kde si to vyžádá bezpečnost práce na pracovišti, je nutné
pracovní plošinu rozšířit s ohledem na průjezd dopravní techniky a pohyb nakládacího stroje.
Při dotěžování lomu bude, v konečných závěrných svazích, šířka odstupu mezi
jednotlivými těžebními řezy cca 5 m. Sklon těžebních řezů bude v konečných závěrných
svazích upraven do sklonu cca 70° od vodorovné roviny.
Postup těžebních prací
Dobývání je navrženo ve 2. těžebních etážích o výšce do 25 m. Generální směr postupu
těžebních prací je jižní a jihozápadní, tj. od plochy zázemí.
Množství projektovaných řezů:
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skrývková etáž - při mocnosti cca 5 m – těžba až ve dvou etážích
I. těžební etáž

- pata etáže v úrovni 310 m n.m.

II. těžební etáž - pata etáže v úrovni 295 m n.m. (plato lomu)
Předpokládá se současný postup skrývkové etáže i obou těžebních etáží, až to umožní
dostatečné rozvinutí porubní fronty.
Uvedené nadmořské výšky jsou projektované a je možné se v závislosti na geologických
a těžebních podmínkách od této úrovně odchýlit. V průběhu těžebních prací bude vždy
z východní strany vybudován přístup na příslušnou těžební etáž (I. – II. etáž).
Opatření proti sesuvům
Aby v průběhu těžby nedocházelo k sesuvům, je nutné důsledně dodržovat následující
pravidla pro zajištění dostatečné stability provozních a závěrných svahů:
•

zajistit prostor nad horní hranou závěrného svahu proti přítokům srážkové vody
(odvodňovací příkopy zajištěné proti vnikání vody do prostoru závěrného svahu),

•

vhodným sklonem pracovních plošin důsledně odvodňovat prostor paty těžebního
svahu.

Vnitroareálová doprava
Vnitroareálová doprava bude probíhat jenom v rámci těžebního prostoru a
technologické linky, příp. manipulačních a skladovacích ploch. Těžební mechanizmy neopustí
těžební prostor a budou se pohybovat po účelových lomových cestách. Lomové cesty budou
upraveny a odvodněny tak, aby vyhovovaly tonáží a rozměrům používaných důlních
mechanizmů.
V rámci vnitroareálové dopravy bude řešena i přeprava skrývkových hmot do prostoru
deponií. Může být prováděna i přeprava natěžené suroviny na mezideponie. Tyto mezideponie
mohou sloužit k pokrytí výkyvů při harmonizaci vlastní těžby, provozu technologické linky,
příp. pro zajištění deponování suroviny při technologické odstávce. Prioritou je ale
kontinuální provoz od natěžení suroviny z rozvalu a její transport přímo do násypky
primárního drtiče technologické linky.
Odvodnění
Pro čerpání důlních vod bude třeba vytvořit čerpací jímku na nejnižší etáži lomu, do
které budou svedeny všechny přítoky. Odtud budou důlní vody odčerpávány a vedeny
potrubím na úroveň nynějšího terénu, kde bude u okraje lomu vybudován příkop ve spádu
původního terénu. Důlní vody bude možné odvádět ve směru sklonu terénu do bezejmenné
vodoteče, přičemž je možné uvažovat s variantním umístěním odtoku do Mošťanského
rybníka, nebo pod rybník. Alternativy odvádění důlních vod jsou zakreslené v příloze č. 2.
v hydrogeologickém posouzení (Koroš, 2016). V praxi se však bude důlní voda využívat i pro
omezení prašnosti, proto vypouštěny budou jen přebytky, které nebude možno takto
zužitkovat.
3) Úprava suroviny
Pro zpracování rubaniny bude nejprve v lomu umístěna mobilní drtící a třídící linka.
Tato linka bude dvoustupňová, poháněná dieselovým motorem. Primární jednotka bude
osazena čelisťovým drtičem a hrubotřídičem, sekundární pak kuželovým drtičem a třídičem.
Zařízení bude vybaveno zkrápěním
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Po rozfárání ložiska a přípravě dostatečné plochy pro zázemí (cca do 3 let) bude na této
ploše instalována semimobilní úpravárenská linka. Zázemí bude umístěno v severovýchodní
části DP v blízkosti nového nájezdu na silnici II/105 části lomu, na ploše u vjezdu do areálu
kamenolomu. Plocha vyčleněná pro umístění zázemí činí cca 1,4 ha.
Plocha zázemí bude ze všech stran obklopena lesním porostem, což dále minimalizuje
negativní vlivy na kvalitu ovzduší i na akustickou situaci.
Semimobilní technologická linka se bude skládat ze tří jednotek primární, sekundární a
terciální. Všechny tři jednotky budou poháněny elektricky.
Primární jednotka bude osazena čelisťovým drtičem s primárním odhliněním. Vstup do
primárního drtiče bude přes dostatečně velkou robustní násypku pro plnění linky vhodnými
mechanismy (nákladní automobily, dampry, nakladače). Podrcený materiál bude nasměrován
širokým pasovým dopravníkem zpod drtiče do dalšího stupně úpravy. Primární drtič může být
osazen bouracím hydraulickým kladivem pro uvolnění zaseknutých kamenů v drtící komoře.¨
Sekundární drtící a třídící jednotka bude osazena kuželovým drtičem a vibračními
třídiči.
Terciální jednotka bude osazena také kuželovým drtičem a vibračními třídiči.
Variantně bude možné pro úpravu suroviny použít i drtič odrazový.
Sekundární a terciální jednotka bude umístěna na úrovní prostoru zázemí.
Počítá se s výrobou běžných frakcí drceného kameniva, tedy např. frakcí: 0/2, 0/4, 2/5,
4/8, 8/16, 11/16, 11/22, 16/22, 16/32, 32/63, 0/16, 0/32, 0/63, 63/125, případně dalších dle
požadavků zákazníků.
Celá sestava úpravárenské linky bude propojena vyrovnávacími zásobníky o
dostatečném objemu. Ideálně budou mezizásobníky umístěny vždy před příslušným drtičem.
Při úpravě suroviny budou dle možnosti a finálního technického řešení použity na místech
vznosu tuhých znečišťujících látek do ovzduší příslušná opatření proti prašnosti (zakrytování,
zkrápění, mlžení, pěnění).
4) Expedice
Po úpravě bude drcené kamenivo ukládáno na volné zemní skládky.
Nakládání drceného kameniva ze zemních skládek na nákladní automobily při expedici
zákazníkům bude prováděno kolovým nakladačem.
Expedice hotových výrobků bude zajišťována nákladními automobily odběratelů. Pro
vážení kameniva bude umístěna do provozovny mostová váha. Vozidla odběratelů budou u
vjezdu zvážena a zaevidována a dle pokynů obsluhy budou naložena požadovanými výrobky.
Odběratelé budou seznámeni (formou smluvní dokumentace nebo jinými výstražnými
prostředky – značky, informační tabule, …) o způsobu komunikace s obsluhou nakládacích
strojů, tak aby byl zabezpečen bezpečný provoz. Pohyb vozidel odběratelů bude řízen
pokyny, v souladu s dopravním a provozním řádem vydaných těžební organizací.
Z provozovny budou nákladní automobily vyjíždět přímo na silnici II/105 a dále buď na
staveniště dálnice D3 nebo na nejbližší mimoúrovňovou křižovatku na D3.
5) Sanace a rekultivace
Jako příloha dokumentace je zpracován návrh Souhrnného plánu sanace a rekultivace
(Popková, 2016).
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Účelem sanace a rekultivace dobývacího prostoru Lešany je nalezení shody v pohledu
na základní koncepci sanace a rekultivace vytěženého prostoru mezi těžební firmou, majiteli
pozemků, zpracovatelem SPSR a zainteresovanými orgány státní správy.
Navržené řešení vychází jednak ze stávajícího stavu a využití dotčeného území a ze
stavu území po ukončení povrchové těžby. V předkládaném SPSR jsou navrženy dvě varianty
sanačních a rekultivačních prací v DP Lešany.
Návrh následného využití vytěženého prostoru zohledňuje zájmy ochrany přírody a
krajinné tvorby při současném maximálním zachování stávající funkce (les) v území. Po
ukončení těžby vznikne v území navrhovaného DP Lešany jámový lom s nepříliš
velkou hloubkou cca 30 – 40 m.
Po ukončení těžby dojde k ukončení čerpání důlních vod. Lom se bude postupně
zatápět. Vzhledem k současné úrovni hladiny podzemní vody (cca 305-325 m n.m.) lze
očekávat, že hladina nastoupá do úrovně cca 300 m n.m. a vznikne tak vodní plocha. (Koroš,
2016).
V první variantě sanačních a rekultivačních prací je tedy uvažováno, že dojde
k postupnému zatopení celého dna lomu a nastoupání vodní hladiny do úrovně 300 m n. m.
Etáže lomu budou ponechány řízené sukcesi. Plochy po odstranění technického a sociálního
zázemí a plocha ponechaného valu (deponie) budou lesnicky rekultivovány.
V druhé navrhované variantě sanace a rekultivace dojde k zavezení severní části dna
lomu na kótu 301 – 302 m n. m. Dojde tak k vytvoření plochy, která bude rekultivována
zatravněním se skupinovou výsadbou dřevin na 80% plochy a k následnému vytvoření lesního
porostu. Zatravnění je navrhováno z důvodu zamezení splachů do vzniklé vodní plochy. Dále
může tato plocha sloužit jako pláž u jezera, které vznikne nastoupáním vodní hladiny na kótu
300 m n. m. ve zbylé ploše dna lomu. Etáže lomu budou ponechány řízené sukcesi. Plochy po
odstranění technického a sociálního zázemí a dočasných deponií budou lesnicky
rekultivovány.
Zázemí lomu
V rámci plochy pro zázemí lomu umístěné při severovýchodním okraji DP u silnice
II/105 bude kromě technologické linky vybudováno i sociálně - technické zázemí.
Sociálně technické zázemí bude tvořeno souborem dočasných staveb, které slouží pouze
po dobu provozu lomu pro jeho zaměstnance (do 10 osob). Zázemí bude oploceno, případně
bude zajištěna ostraha bezpečnostní agenturou.
Technické zázemí tvoří:
- kancelář, šatna, místnost pro odpočinek, hygienické zařízení a sklad (formou mobilních
buněk nebo jednoduché zděné budovy)
- mostová váha s expediční buňkou obsluhy
- zpevněné odstavné plochy pro mechanismy
- nadzemní výdejní dvouplášťová nádrž PHM (nafta) na zpevněné ploše
- studna (vrt)
- žumpa (bezodtoková jímka).
Odstavné plochy – pro odstavování mechanismů bude v areálu technického zázemí
vybudována zpevněná plocha ze silničních panelů. Při odstavení mechanismu z důvodů
poruchy (pod zastřešenou část) bude pod kritické místo mechanismu přistavena záchytná vana
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(plechový úkapový tác), do níž budou zachytávány případné úkapy. Část odstavné plochy
bude zastřešena, mezery mezi panely budou v tomto místě vyspárovány, pod panely bude
položeno těsnění (HDPE fólie). Na tomto místě bude prováděna běžná údržba mechanismů a
výměny olejových náplní. Výměny bude provádět servisní organizace (smluvně) vybavená
příslušným zařízením, které zabrání případným únikům do okolí (vany, odsávání, atd.).
Čerpací stanice pohonných hmot – pohonné hmoty budou skladovány v nadzemní
dvouplášťové nádrži typu BENCALOR nebo Kompakt. Nádrž včetně výdejního stojanu bude
umístěna na zpevněné ploše z vyspárovaných silničních panelů a vyspádována do úkapové
jímky. Při stáčení nafty z autocisterny i v případě výdeje nafty do stavebních mechanismů a
dopravních prostředků se pod místa možných úkapů nafty budou podkládat plechové úkapové
tácy. Prostor výdejního stojanu bude zastřešen. Pro nakládání se závadnou látkou (motorovou
naftou) bude zpracována samostatná příloha havarijního plánu. Na provozovně bude
k dispozici havarijní sada pro likvidaci následků případné havárie.
Váha – u výjezdu z prostoru zázemí bude umístěna mostová váha s vážním domkem
(expediční buňkou).
Sociální zařízení – tj. šatna s umývárnou, WC. Odpad z těchto zařízení bude vyveden do
bezodtokové vyvážecí jímky a pravidelně vyvážen do ČOV (zajištěno smluvně). Součástí
zázemí lomu bude také kancelář a denní místnost pro odpočinek pracovníků.
Žumpa – instalována bude železobetonová nebo plastová jímka uložená pod terénem.
Kanalizační potrubí (od hygienické buňky) bude z PVC DN 110, obetonované. Nádrž bude
zasypána pískem, vstup do jímky bude krytý ocelovým nebo plastovým poklopem.
Voda – pro pitné účely se do pískovny bude dovážet balená. V prostoru zázemí bude
vybudována vrtaná studny, z níž bude odebírána voda pro sociální a technologické účely.
Zásobování el. energií – elektrická přípojka pro sociálně technické zázemí bude
provedena podzemním kabelem od nově zřízené trafostanice, která bude připojena z blízkého
vedení VN 22 kV (nejblíže cca 250 m jihovýchodně u osady Nová Ves). Objekty v zázemí
budou z trafostanice zásobovány podzemními kabelovými rozvody NN nebo vyvěšeným
kabelem.
V krátkém úseku cca 60 m od zázemí k silnici II/105 povede nově vybudovaná dočasná
účelová komunikace zpevněná silničními panely Tato komunikace bude dvoupruhová o šířce
6 metrů + 0,5 m krajnice. Uvnitř lomu budou vytvářeny dle potřeby účelové lomové
komunikace spojující plochu zázemí s místem nakládky rubaniny Tyto komunikace nebudou
kryty silničními panely, jsou budovány přímo na skalním podkladě, případně bude zpevnění
zajištěno hrubým štěrkem.
Počet pracovních sil, směnnost, kapacita
Těžbu a úpravu suroviny bude zajišťovat standardně 5 - 6 pracovníků (obsluha
mechanizace), 1 pracovník na expedici a 1 vedoucí provozovny.
Další pracovníci budou zapotřebí občasně při trhacích pracech při skrývkových pracech
apod.
Provoz kamenolomu bude celoroční, se zimní odstávkou pro údržbu. Pracovní doba se
předpokládá v denních směnách (8 hod), případně dle potřeby v prodloužených, standardně 5
dní v týdnu (po – pá). Občasný provoz o víkendu není vyloučen, ale šlo by např. o časově
náročnější výrobu některé frakce v terciálním stupni úpravy, bez těžby v lomu a bez
primárního drcení, které je dominantní z hlediska hlukového vlivu.
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Provoz expedice bude celoroční.
V prvním roce bude převažovat těžba skrývky a její odvoz či deponování. Výroba
kameniva bude minimálně. Již od 2. roku se však předpokládá nárůst expedice upraveného
kameniva. V dalších letech bude postupně těžba skrývky klesat a poroste těžba suroviny a
expedice upraveného kameniva. Dále uvedené kapacitní údaje sloužící dále pro posouzení
vlivů je proto chápat jako průměrné
Těžba a úprava suroviny:

1. – 3. rok průměrně 220 000 t/rok, celkem 660 000 t
4. – 20. rok průměrně 300 000 t/rok, celkem 5 100 000 t
Celkem 5 760 000 t

Expedice skrývky:

1. – 3. rok průměrně 130 000 t/rok
4. – 10. rok postupný pokles, průměrně 50 t/rok

Těžba a úprava suroviny:

215 dnů/rok, 8 hod denně
průměrný hodinový výkon v úvodní fázi: 128 t
průměrný hodinový výkon v běžné fázi: 175 t

Provoz expedice:

250 dnů, 8 hod denně
v úvodní fázi: 880 t denně
v běžné fázi: 1 200 t denně

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:

Po vydání rozhodnutí o stanovení DP a rozhodnutí o povolení hornické
činnosti příslušným Obvodním báňským úřadem. Tato rozhodnutí
budou získána dle zkušeností s obdobnými záměry v časovém
horizontu cca 3 – 5 roků.
Expedice kameniva z lomu však může být zahájena až současně se
zahájením výstavby dálnice D3 v úsecích 0301, 0302 a 0303.
Předpokládá se, že to nebude dříve než v roce 2020.

Ukončení:

Po uplynutí předpokládané doby těžby a dotěžení zásob stavebního
kamene v navrženém rozsahu, tj. po 20 letech od zahájení těžby.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Středočeský (kód kraje NUTS3: CZ020)

Obec:

Lešany (kód obce MMR: 080381, kód obce ČSÚ: 530051)

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Navazujícím rozhodnutím bude Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu (OBÚ) pro
území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, jako věcně a místně příslušného orgánu
státní správy, o stanovení dobývacího prostoru (§ 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění).
Tentýž úřad povolí rozhodnutím ve stanoveném DP hornickou činnost (§ 10 odst. 1
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o ostatní báňské správě, v platném
znění).
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Tato rozhodnutí vydává OBÚ v součinnosti s dotčenými orgány státní správy (zejména
s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu (KÚ) Středočeského kraje a s
Odborem životního prostředí Městského úřadu (MÚ) Benešov).
Tabulka č. 3: Výčet navazujících rozhodnutí (eventuelně závazných stanovisek)

Rozhodnutí
Stanovení dobývacího prostoru

Zákonná úprava
44/1988 Sb. §27

Příslušný správní úřad
Obvodní báňský úřad pro území Hl.
m. Prahy a kraje Středočeského
Povolení hornické činnosti
61/1988 Sb. §17
Obvodní báňský úřad pro území Hl.
m. Prahy a kraje Středočeského
Souhlas k návrhu na stanovení DP 289/1995 Sb. §49 Ministerstvo zemědělství
Rozhodnutí o odnětí lesních
289/1995 Sb. §48a Krajský úřad Středočeského kraje
pozemků plnění funkcí lesa
Souhlas se zásahem do krajinného 114/1992 Sb. §12 Městský úřad Benešov
rázu
Souhlas se zásahem do
114/1992 Sb. §4 Městský úřad Benešov
významného krajinného prvku
Výjimka z ochranných podmínek 114/1992 Sb. §56 Krajský úřad Středočeského kraje
zvláště chráněných druhů
živočichů
Souhlas s umístěním a se stavbou 201/2012 Sb. §11 Krajský úřad Středočeského kraje
stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší
Povolení k nakládání s povrcho254/2001 Sb. §8
Městský úřad Benešov
vými a podzemními vodami
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II.

ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Dobývací prostor bude stanoven pouze na ploše lesního pozemku chráněného jako
pozemek určený k plnění funkcí lesa.
Tabulka č. 4: Přehled záměrem dotčených pozemků (k.ú. Lešany nad Sázavou).

číslo
druh
ochrana
pozemku pozemku
1145

lesní
pozemek

PUPFL

celkem

plocha
pozemku
zahrnutá v DP
[m2]
192 418,5

zábor v DP [cca m2]
těžba

zázemí,
deponie

80 400

30 000

192 418,5

zábor mimo DP
(příjezdová
cesta) [cca m2]
600

11 400

600

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že faktický zábor lesního pozemku bude cca 11,1 ha.
Pro realizaci záměru bude potřeba zažádat orgán ochrany PUPFL o:
•

souhlas k návrhu na stanovení DP pro plochu PUPFL 19,24185 ha,

•

rozhodnutí o odnětím lesních pozemků z PUPFL pro plochu cca 11,1 ha.
Záměrem nebudou dotčeny zemědělské pozemky chráněné jako zemědělský půdní fond.

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Pitná voda
Pitná bude zajištěna pro pracovníky jako balená.
Pokud se prokáže, že voda z nově zřizovaného zdroje (vrtané studny) bude splňovat
požadavky na pitnou vodu, bude i tato voda moci být používaná jako pitná.
Voda pro sociální účely
Pro potřebu vody za účelem osobní hygieny zaměstnanců bude využívána voda z nově
zřízeného vodního zdroje v blízkosti areálu zázemí.
Na základě hydrogeologického posouzení (HG posouzení; Koroš, 2015) je studna
navržena umístit v sv. části zájmového území, v prostoru (v blízkosti) technologie. Navržené
místo pro studnu, označenou jako LH-1, je v kapitole 2.1 na obrázku č. 1 v HG posouzení.
Doporučeno je zde vybudovat vrtanou studnu hloubky cca 40 m, vystrojenou zárubnicemi
prům. 140-160 mm.
Předpokládaná spotřeba vody bude do 300 m3 za rok.
Technologická voda
Technologická voda se při těžbě a zpracování suroviny
omezení prašnosti a to:

bude používat pouze pro

•

pro skrápění a mlžení provozu technologické linky (4 m3/hod x 8 hod. x 215 dní) = 6
880m3 za rok,

•

kropení ploch a komunikací (8 m3 x 3 (3x denně) x 100 dní) = 2 400 m3 za rok.
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Celkem tedy bude potřeba 9 580 m3/rok, průměrně 26,3 m3/den, v suchých dnech až
56 m3/den, průměrně za rok 0,31 l/s.
Vzhledem k velikosti infiltračního povodí a budoucímu odčerpávání důlních vod se
očekává, že ze studny bude možné odebírat množství vody max. řádově kolem 0,1 - 0,2 l/s
(denní odběr cca do 10 - 15 m3). Větší množství vody (do požadované kubatury 56 m3/den, tj.
0,65 l/s) bude zajištěno využitím důlních vod, nebo v případě občasného nedostatku
mimořádným odběrem (cca do 30 m3/den) z odběrného objektu povrchové vody, umístěného
na břehu Mošťanského rybníka, popř. na jím protékající vodoteči. Pro odběry vody ze studny
a příp. z povrchového toku je zapotřebí získat povolení ve smyslu § 8 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Za surovinu je považována dosud nezpracovaná surová hmota, která se nachází v
původním přírodním stavu i tvaru a která jako hmotná látka vstupuje do některého výrobního
technologického procesu.
Těžba suroviny z dostupné části surovinového zdroje je primárním cílem posuzovaného
záměru. Zájmovou surovinu tvoří těžená hornina. Vlastní ložisko je morfologicky
zvýrazněnou součástí rozsáhlého diferencovaného hlubinného tělesa granodioritu až
křemenného dioritu tzv. sázavského typu. Hlavní horninové typy na ložisku jsou biotiticko-amfibolický granodiorit až křemenný diorit všesměrně, středně až hrubě zrnitý, s hojnými
bazickými peckami velikosti 5 - 20 cm - sázavský typ a zřetelně mladší typ obdobného
petrografického složení bez nebo jen s ojedinělými bazickými peckami, připomínající spíše
požárský typ granodioritu.
Kvalitativní parametry suroviny jsou uvedeny v kapitole B.I.V.
Surovina na ložisku vykazuje takové kvalitativní parametry, které umožní po úpravě
tříděním a drcením jeho využití jako kamenivo do betonu dle ČSN EN 12620 a jako
kamenivo pro asfaltové směsi dle ČSN EN 13043, eventuelně další typy výrobků.
Pohonné hmoty a mazadla
Při skrývkových pracích, při těžbě a manipulaci se surovinou a dalšími materiály bude
využívána mechanizace vybavená spalovacími (vznětovými) motory. Provoz této
mechanizace bude znamenat spotřebu pohonných hmot (PHM) a olejů (nafta, motorové oleje,
oleje hydraulické, převodové, ad.). Nafta bude dovážena, v lomu bude v prostoru zázemí
umístěn sklad pohonných hmot – nadzemní dvouplášťová nádrž buď typu BENCALOR nebo
Kompakt. Výměna olejů u strojového parku bude prováděna pouze na k tomu vyhrazených
plochách odbornou firmou, která provádí servis a údržbu těžebních mechanismů. Při
doplňování bude použita záchytná vana pro zachycení případných úkapů.
Motorová nafta se bude používat jako palivo pro pásové rypadlo (1x): 37 000 l/rok,
nákladní automobil (2x): 42 000 l/rok, kolový nakladač (1x): 29 000 l/rok a kropící vůz, dozer
event. další obslužné mechanismy: do 20 000 l/rok.
Výše uvedená spotřeba odpovídá maximálním ročním hodnotám a zahrnuje i skrývkové
práce, které budou v prvních letech prováděny střídavě s těžbou stejnými mechanismy.

28

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany

Dále bude v lomu v úvodní fázi využívána mobilní dvoustupňová úpravárenská linka
s dieselovým pohonem. Roční spotřeba nafty pro tuto linku bude 55 000 l přibližně po dobu
prvních 3 let.
Nákladní automobily odběratelů budou pouze přijíždět k deponiím výrobků, kde budou
naloženy a s materiálem odjedou do místa konečného využití. Tankovat v lomu nebudou,
proto není spotřeba paliv expedičních nákladních automobilů do celkové spotřeby nafty
v lomu zahrnuta.
V lomu se nebude provádět servis mechanismů vlastními silami zaměstnanců. Servis
bude prováděn odbornými firmami v jejich servisních střediscích. Pokud budou některé práce
prováděny v lomu, potřebný materiál si doveze servisní firma. V lomu proto nebude potřeba
skladovat žádné oleje a jiná mazadla, vyjma menšího množství potřebného pro eventuelní
drobnou údržbu. Sklad bude umístěn v rámci nově zbudovaného zázemí.
Pro provozovnu bude zpracován havarijní plán, který bude řešit komplexně rizika
spojená s případy úniku ropných látek do prostředí, bude obsahovat potřebná technická i
organizační opatření a bude určovat systém periodických kontrol.
Elektrická energie
Elektrická energie bude využita k úpravě kameniva na semimobilní technologické lince
a k provozu zázemí včetně vytápění.
Spotřeba elektrické energie bude činit cca 450 MWh za rok.
Plyn
Lom nebude plynofikován.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Po úpravě budou hotové výrobky ukládány na volné zemní skládky.
Nakládání finálních výrobků ze zemních skládek na nákladní automobily při expedici
zákazníkům bude prováděno kolovým nakladačem.
Expedice hotových výrobků bude zajišťována nákladními automobily odběratelů a
dopravců. Pro vážení kameniva bude umístěna do provozovny nová mostová váha. Než bude
k dispozici dostatečný prosto pro zázemí lomu, kde bude váha instalována, bude použito
vážící zařízení na nakladači.
Z provozovny budou nákladní automobily vyjíždět přímo na silnici II/105. Výjezd
bude možný oběma směry (severním i jižním).
Režim expedice bude zahrnovat 2 rozdílné stavy:
1. Expedice na stavbu dálnice D3.
Expedovat bude možno hotové výrobky nebo skrývku (pro zásypy, podkladní vrstvy).
Lom nebude primárně otvírán za účelem dodávek na stavbu dálnice D3, proto budou tyto
dodávky uskutečňovány pouze, pokud to bude technicky a dopravně možné. Tj., pokud bude
k dispozici požadovaná frakce kameniva a pokud bude bezproblémový přístup na staveniště.
Předběžný návrh organizace výstavby a přístupové trasy na staveniště jsou uvedeny
v dokumentaci EIA (Čapek, 2010), viz dále. I pro dodávky na stavbu D3 (stejně jako pro
běžnou expedici) lze vyloučit průjezd obcí Kamenný Přívoz po současném mostě přes
Sázavu. Proto lze předpokládat, že na stavbu úseku 0302 bude možno dodávat pouze
v omezeném rozsahu (jen levý břeh Sázavy). Naopak pro stavbu úseku 0303 bude možno
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využít silnici II/105 i směrem na jih, kde se tato silnice po cca 1,5 km kříží s plánovanou
trasou dálnice D3 v prostoru navržené MÚK Netvořice.
Zároveň jsou jednotlivá zařízení staveniště plánována i v prostoru mezi budoucími
MÚK Hostěradice a MÚK Netvořice a cca v km 14 – 16, tj. v blízkosti lomu, je plánován i
přímý přístup od silnice II/105 s využitím provizorních lesních cest (viz popis dále v této
kapitole).
S dodávkami na stavbu úseků 0302 a 0303 dálnice D3 tak lze reálně počítat cca
v prvních 3 - 5 letech provozu lomu (s hrubým odhadem do 15 % disponibilního množství
suroviny z rozsahu posuzovaného záměru).
V případě dřívějšího dokončení a zprovoznění úseků 0301, 0302 a 0303 a následné
stavby úseků 0304 a 0305 je samozřejmě možno po dokončené části dálnice D3 expedovat i
na stavbu těchto zbývajících úseků, pokud to bude pro odběratele ekonomicky výhodné.
2. Expedice ostatním odběratelům po dokončení dálnice D3
Až teprve dokončená a zprovozněná dálnice D3 umožní plnohodnotné využití suroviny
z ložiska Lešany pro široký okruh zákazníků.
Pokud nastane situace že bude zprovozněn jako první pouze úsek 0301 s 0302 včetně
MÚK Hostěradice a přeložky silnice II/105, bude možno expedovat kamenivo po D3 směrem
na sever. Po dokončení úseku 0303 pak lze uvažovat o expedici i na východ a jih
(Benešovsko), zde se však uplatní pouze menší část produkce (odhad do 10 %).
Po dokončení dálnice D3 bude DP Lešany ležet v ideální poloze u dopravní
infrastruktury nejvyššího řádu, což opět umožní expedici kameniva s minimalizací
negativních dopadů.
Z výše uvedených úvah a na základě dále provedeného hodnocení vlivů je formulován
návrh zásadních podmínek pro realizaci záměru:
1. Před zprovozněním úseků 0301 a 0302 dálnice D3 (Praha – Hostěradice) včetně MÚK
Hostěradice a související přeložky silnic II/105 a II/106 (obchvat Kamenného Přívozu)
expedovat kamenivo či skrývku z lomu jen pro účely výstavby této dálnice.
2. Před zprovozněním úseku 0303 dálnice D3 (Hostěradice – Václavice) je možno po této
dálnici expedovat jen severním směrem (Praha). Jižním a východním směrem
(Benešovsko) možno expedovat až po zprovoznění úseku 0303 dálnice D3.
3. Dodávky na stavbu dálnice D3 připustit pouze tehdy, pokud nepovedou k většímu zatížení
obyvatel v okolních obcích hlukem z dopravy, znečištěním ovzduší či jinými
souvisejícími vlivy v porovnání s jinými potenciálními zdroji kameniva.
Situace dálnice D3
Trasa dálnice D3 byla řešena v procesu EIA, kde je původně popsána v dokumentaci
(Čapek, 2010). Dělení na úseky dle EIA je poněkud jiné než pozdější dělení na úseky dle
dokumentů ŘSD. Podle dělení v dokumentaci EIA jsou vzhledem k ložisku Lešany relevantní
zejména 2 úseky západní (stabilizované) varianty:
•

1. úsek: SOKP – Jílové,

•

2. úsek: Jílové Vojtěchov.

Oba úseky jsou sledovány ve dvou dílčích variantách Z1 a Z2, které se vzájemně kříží a
je možno je propojit pomocí dílčí varianty Z3.
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Tabulka č. 5: Popis přilehlého úseku dálnice D3 dle EIA (Čapek, 2010, Tomášek, 2011)
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Obrázek č. 4: Trasa D3 podle variant EIA

Podrobnější zobrazení trasy v blízkosti zájmového území je dále dostupné např. na
webovém portálu www.dalnice-d3.cz. Vyobrazení je datované 10.9.2010 a jedná se o
shodnou trasu jako výše uvedený obrázek s vyobrazením křižovatek navazujících silnic.
Obrázek č. 5: Trasa D3 – ŘSD 2010 (www.dalnice-d3.cz)

N

MÚK
Hostěradice

MÚK
Netvořice
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Výše uvedená mapa již respektuje značení úseků dle ŘSD, kde jsou první 3 úseky
označeny takto:
•

0301: SOKP – Jílové,

•

0302: Jílové – Hostěradice,

•

0303: Hostěradice – Václavice.

Aktuální informace o situaci přípravy jsou převzaty ze situační zprávy (ŘSD ČR, 2015),
která tyto 3 úseky popisuje:
Obecný popis stavby Dálnice D3, 0301 Praha – Jílové
V úseku stavby 0301 je trasa D3 navržena dle varianty „Z2“(modrá) dle EIA. Pouze v úseku km
4,0- 6,0 je trasa vychýlena východním směrem o max.cca 200m, aby se vyhnula atomovému bunkru v
lokalitě Ovčín.
Vedení dálnice D3 začíná napojením na Pražský okruh prostřednictvím mimoúrovňové
křižovatky (MÚK) v prostoru Jesenice. V dalším průběhu prochází jižním směrem k obci Libeř. V km
4,1 je navržena MÚK Psáry. Obec Libeř obchází v dalším pokračování po západním okraji, a to
hloubeným tunelem délky 1 500 m. Mezi obcemi Libeř a Zahořany trasa přechází přes údolí
Zahořanského potoka a Sirotčí strouhy mostem délky 490 m. V dalším průběhu je trasa vedena v
raženém tunelu Kamenná vrata délky 1 610 m, který je vyústěn před MUK Jílové v km 9,350. Návrhem
tunelu se odstraňuje zásah do chatové oblasti Kamenná Vrata a eliminuje se dopad dálnice do této
lokality včetně zásahu do krajinného rázu. Navrženou MUK Jílové je na dálnici připojena stávající
silnice II/104 a rovněž navrhovaný severní a jižní přivaděč Jílové u Prahy.
Obecný popis stavby Dálnice D3, 0302 Jílové – Hostěradice
V úseku stavby 0302 je trasa D3 navržena dle varianty „Z2“(modrá) dle EIA. Pouze v úseku km
9,0-11,0 je trasa vychýlena východním směrem o max.cca 80m, aby se oddálila od rekreační zástavby
v lokalitě Petrov u Bohulib. Od MÚK Jílové trasa sleduje a křižuje stávající silnici III/1044 Jílové –
Luka pod Medníkem. Západně od obce Studené je trasa vedena v raženém tunelu Luka délky 1 260 m.
Dále trasa míjí obec Luka p. M., a to po jejím východním okraji a směřuje jihovýchodním směrem k
obci Hostěradice. Údolí řeky Sázavy přechází trasa mostním objektem o celkové délce 778 m, přičemž
vlastní řeka Sázava je překlenuta mostním obloukem o rozpětí 250 m a výšce cca 100 m nad řekou. Při
stavbě mostu nedojde k zásahu do rekreační zástavby podél řeky. Obec Hostěradice trasa D3 obchází
po jejím západním okraji. U této obce je na přeložce silnice II/106 navržena v km 13,9 MÚK
Hostěradice.
Obecný popis stavby Dálnice D3, 0303 Hostěradice – Václavice
V úseku stavby 0303 je trasa D3 navržena dle varianty „Z1“(červená) dle EIA. Od Hostěradic
trasa prochází rozsáhlým lesním komplexem směrem na Netvořice. V tomto lesním úseku jsou
navrženy tři tunely délky 285 m, 90 m a 350 m. Před obcí Netvořice v lokalitě Hůrka u Maskovic kříží
dálnice v km 17,260 silnici II/105 mostním objektem délky 440 m. V dalším průběhu je trasa dálnice
vedena severně od obce Netvořice až ke křížení se stávající silnicí III/1057, kterou křižuje mostem
délky 710 m. Za tímto mostním objektem je v km 20,350 navržena MUK Dunávice, kterou je na dálnici
D3 připojen přivaděč Týnec n.S. Od MUK Dunávice je trasa vedena jihovýchodně v prostoru mezi
obcí Dunávice a Dunávickým rybníkem za kterým je v km 22,0-22,6 je navržena oboustranná
odpočívka Dunávice. V prostoru mezi obcemi Chrášťany a Václavice je navržena v km 24,8 MUK
Václavice, kterou je na dálnici D3 připojen přivaděč Benešov (tzv.Václavická spojka). Dále se trasa
stáčí jižně obloukem o poloměru 1 350 m a v km 25,2 navazuje na stavbu 0304.

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že v úseku MÚK Hostěradice – až po křížení se
silnicí II/105 bude realizována varianta Z1 (červená).
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Trasa dálnice D3 je dále zakotvená v územně plánovací dokumentaci. V první řadě se
jedná o ZÚR Středočeského kraje, konkrétně pak 1. Aktualizaci ZUR. Předmětem 1. Akt.
ZÚR je právě řešení dálnice D3 a souvisejících staveb na území Středočeského kraje. 1. Akt.
ZÚR byla pořizována na návrh oprávněného investora - Ředitelství silnic a dálnic ČR v souladu s § 42 odst. 6 stavebního zákona. O vydání 1. Akt. ZÚR SK rozhodlo Zastupitelstvo
Středočeského kraje usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27.7.2015.
Na následujících 2 obrázcích je výřez z grafické části 1. Akt. ZUR:
•

I.4 Veřejně prospěšné stavby a opatření

•

II.4 Koncepce dopravy

Obrázek č. 6: Poloha záměru v mapě VPS dle 1. Akt. ZUR

Z výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření (VPS) je zřejmé, že dálnice D3 je
v zájmovém úseku vedena jako VPS D005 s názvem „Dálnice D3 úsek Jesenice – hranice
kraje včetně všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb“. Tato stavba zahrnuje i
přeložku silnice II/106 mimo zástavbu sídla Hostěradice a její propojení s dálnicí D3
prostřednictvím MÚK Hostěradice.
Z výše uvedeného výkresu vyplývá ještě jedna pro záměr podstatná skutečnost, kterou je
existence VPS D072 s názvem „Koridor silnice II/105: Kamenný Přívoz, přeložka“. Jedná se
o přeložku silnice II/105 mimo zástavbu obce Kamenný Přívoz s přímým napojením na MÚK
Hostěradice, tedy propojení silnic II/105 a II/106 mimo zástavbu. Tato VPS není ve výkresu
1. Akt. ZUR barevně zvýrazněna, protože je stabilizovaná již v původní verzi ZUR, tj, nebyla
zrušena rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 14.6.2013.
Zmíněná přeložka silnice II/105 bude využita pro expedici kameniva na MÚK
Hostěradice. Detailní parametry stavby však v současnosti nejsou známy. Její trasa vede
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přibližně od Hráze Mošťanského rybníka k budoucí křižovatce u hřbitova v Hostěradicích a
sleduje přibližně stopu stávající asfaltové místní komunikace ve vlastnictví obce Kamenný
Přívoz.
Na dalším obrázku je ještě pro doplnění informací uveden výkres Koncepce dopravy
z 1. Akt. ZUR. Z něho je zřejmá i poloha plánovaných MÚK, která tak i v této aktualizaci
ZUR souhlasí s umístěním v dokumentaci EIA. Přeložka silnice II/105 je zde znázorněna
čárkovanou šedou čárou.
Obrázek č. 7: Poloha záměru v mapě Koncepce dopravy dle 1. Akt. ZUR

Stavba dálnice D3
Základní údaje o předpokládaném postupu výstavby lze najít opět v dokumentaci EIA
(Čapek, 2010). Rozdělení na stavby bylo provedeno hlavně s ohledem na napojení
jednotlivých staveb na silniční síť. Toto rozdělení je předběžné a v dalším stupni projektové
dokumentace ho lze upravit. Podrobný postup výstavby bude zpracován v dalším stupni
projektové dokumentace. Pro západní variantu byla dálnice rozdělena na 5. staveb:
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Pro záměr jsou důležité zejména stavby 2 a 3, kam bude možno dodávat stavební
materiál a jejichž postupné dokončování také umožní expedici z lomu. V následujícím textu
převzatém opět z dokumentace EIA je uveden postup výstavby:
Stavba 2 (část 2. úseku)
Postup výstavby:
Navazuje v km 9,05 na stavbu 1 za MÚK Jílové. Dále prochází převážně po zemědělských
pozemcích, částečně i lesních plochách, cca v km 12,5 přetíná trasa řeku Sázavu. Takže většinu trasy
bude možné realizovat bez omezení dopravy na stávajících komunikacích, špatně dostupné místo je
prostor v lokalitě u obce Luka pod Medníkem. Pro zachování provozu na stávající silniční síti se
počítá s výstavbou provizorních komunikací v tomto případě i s využitím železnice, případně s
výstavbou po etapách nebo s předstihovými pracemi souvisejících s příjezdem. Stavba končí za MÚK
Hostěradice, kde v km 14,00 navazuje na stavbu 3.
Seznam ZS a betonárek, případně betonárek s drtičkou:
Varianta Z1:
- ZS km 10,60 plocha cca 2 000 m2 pro tunel, přístup po sil. II/105, a obchvatem Jílového, a dále v
trase D3 s využitím části sil. III/1044 (nová přeložka)
- ZS km 11,00 plocha cca 2 000 m2 pro 2 tunely, přístup po sil. II/105, a obchvatem Jílového, a dále v
trase D3 s využitím části sil. III/1044 (nová přeložka)
- ZS km 11,80 plocha cca 4 000 m2 pro tunel, přístup železnice ČD a v trase D3
- ZS km 11,90 plocha cca 3 000 m2 pro most, přístup železnice ČD a v trase D3
- ZS km 13,00 plocha cca 4 000 m2 pro most, případně tunely (betonárka, drtička) s přístupem z sil.
II/105 a dále po nově realizovaném propoji II/106 a trase D3
Varianta Z2 (uvedeno pouze ZS ve variantní části, jinde shodné s var. Z1):
- ZS km 10,60 plocha cca 2 000 m2 pro tunel, přístup po sil. II/105, a obchvatem Jílového, a dále v
trase D3 s využitím části sil. III/1044 (nová přeložka)
- ZS km 10,60 plocha cca 2 000 m2 pro tunel, přístup po sil. II/105, a obchvatem Jílového, a dále v
trase D3 s využitím části sil. III/1044 (nová přeložka)
- ZS km 11,90 plocha cca 4 000 m2 pro tunel, přístup železnice ČD a v trase D3
- ZS km 12,00 plocha cca 3 000 m2 pro most, přístup železnice ČD a v trase D3
- ZS km 13,00 plocha cca 4 000 m2 pro most, případně tunely (betonárka, drtička) s přístupem z sil.
II/105 a dále po nově realizovaném propoji II/106 a trase D3
Přepravní trasy:
Jako příjezdné komunikace bude využito komunikací, případně trať ČD dle následného seznamu:
- silnice II/105
- doporučujeme využít trať ČD v oblasti Luka pod Medníkem, bude potřeba vybudovat překládací
plochu a zřízení provizorního kolejiště.
- silnice III/1044 (pouze překládaná část před obcí Luka p.Medníkem)
- silnice II/105 + propojení II/105 a II/106 u Kamenného Přívozu
Stavba 3 (části 2. a 3. úseku)
Postup výstavby:
Úsek navazuje v km 14,00 na stavbu 2 za MÚK Hostěradice. Dále prochází převážně po
zemědělských pozemcích a lesních plochách. Takže většinu trasy bude možné realizovat bez omezení
dopravy na stávajících komunikacích. Pro zachování provozu na stávající silniční síti se počítá s
výstavbou provizorních komunikací, případně s výstavbou po etapách. Úsek končí za MÚK Václavice,
kde v km 25,20 navazuje na stavbu 4.
Seznam ZS a betonárek, případně betonárek s drtičkou:
Varianta Z1:
- ZS km 14,300 plocha cca 2 000 m2 pro tunely, s přístupem od silnice II/105 a dále po nově
realizovaném propoji II/106 a trase D3 a lesní cesty
- ZS km 14,800 plocha cca 2 000 m2 pro tunel, s přístupem od silnice II/105 a dále po trase D3 a lesní
cesty (nutná provizorní lesní cesta – těžká přístupnost)

37

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany

- ZS km 15,900 plocha cca 2 000 m2 pro tunel, s přístupem od silnice II/105 a dále po lesní cestě
(nutná provizorní lesní cesta)
- ZS km 16,500 plocha cca 2 000 m2 pro tunel, s přístupem od silnice II/105 a dále po trase D3
- ZS km 17,200 plocha cca 1 000 m2 pro MÚK, s přístupem od silnice II/105
- ZS km 19,00 plocha cca 2 000 m2 pro most, s přístupem od silnice III/105 a dále po trase D3 ,
případně III/1065
- ZS km 20, 00 plocha cca 3 000 m2 pro MÚK, most, s přístupem od silnice III/10513 a dále po trase
D3 nebo sil. III/1057 a dále v trase D3, plocha v trvalém záboru SSÚD
- ZS km 24,900 plocha cca 2 000 m2 pro MÚK, s přístupem od silnice III/10611 nebo doporučujeme v
předstihu realizovat Václavickou spojku a dopravu je možné vést z I/3. Zde je navrženo umístění
betonárky.
Přepravní trasy:
Jako příjezdné komunikace bude využito komunikací dle následného seznamu:
- silnice II/105
- silnice II/105 + propojení II/105 a II/106 u Kamenného Přívozu
- silnice III/10513
- silnice III/10611
- nová Václavická spojka realizovaná v předstihu
Dále bude využita síť polních, lesních cest a místních komunikací.

Z výše uvedeného textu je mj. zřejmé, že se uvažuje s propojením silnic II/105 a II/106
přeložkou silnice II/105 u Kamenného Přívozu už pro potřeby stavby. Dále se uvádí napojení
zařízení staveniště ze silnice II/105 v trase D3 nebo i pomocí nových účelových komunikací
sledujících lesní cesty. Znamená to tedy bezproblémový přístup z lomu k jednotlivým
staveništím.
Intenzita vyvolané dopravy
Pro posouzení vlivů spojených s dopravou je třeba znát roční množství expedice
materiálu z lomu. Vzhledem k tomu, že se bude odvážet surovina i část skrývek, je třeba
zahrnout obě tyto komodity. Zároveň však množství skrývky a množství suroviny bude
časově proměnné v důsledku postupného otvírání těžebního prostoru, proto je potřeba vytvořit
model, který bude co možná nejlépe odpovídat budoucí realitě.
Kapacity záměru jsou uvedeny v kapitole B.I.6 a vyplývá z nich následující:
1. – 3. rok:

průměrná expedice skrývky 130 000 t/rok
průměrná expedice suroviny 220 000 t/rok

4. – 10. rok:

průměrná expedice skrývky 50 000 t/rok
průměrná expedice suroviny 300 000 t/rok

11. – 20. rok:

průměrná expedice skrývky 0 t/rok
průměrná expedice suroviny 300 000 t/rok

Je tedy zřejmé, že průměrná expedice hmot bude mírně vyšší v prvních 10. letech, kdy
bude docházet k odvozu skrývky. Do 10. roku už budou skrývky na celé ploše odstraněny a
bude se expedovat pouze surovina.
Maximální roční celková expedice je tedy stanovena na 350 000 t ročně. Pro tuto
hodnotu je provedeno i posouzení vlivů spojených s dopravou.
Předpokládá se expedice moderními velkokapacitními nákladními soupravami tahače
s návěsem, případně nákladního auta s přívěsem.
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Tabulka č. 6: Stanovení intenzity expediční dopravy

Průměrná nosnost
vozidla

Počet aut za
den

Počet jízd za
den

Počet aut za rok Roční objem

30 t

47

94

11 667

350 000

V období běžného provozu (mimo výstavbu dálnice D3) lze předpokládat následující
rozdělení dopravních směrů:
•

90 % po dálnici D3 směr sever.

•

10 % po dálnici D3 směr jih

Dále je ve výpočtu uvažováno navýšení o 20 jízd osobních automobilů ve variantě
projektové oproti variantě nulové (16 jízd na sever a 4 na jih).
Teoreticky bude možno pro expedici a nájezd na D3 využívat MÚK Hostěradice i MÚK
Netvořice. Trasy expedice jsou souhrnně znázorněny na následujícím obrázku.
Obrázek č. 8: Dopravní napojení DP Lešany po dokončení dálnice D3 a souvisejících staveb

MÚK
Hostěradice

MÚK
Netvořice
Trasa k MÚK Hostěradice (zelená) bude od výjezdu z lomu využívat nejprve stávající
silnici II/105 v délce cca 400 m. Dále bude pokračovat po přeložce silnice II/105 a přeložce
II/106. Trasa k MÚK Netvořice využije stávající silnici II/105 k jihu.
Pro stanovení podílu vyvolané dopravy na celkové dopravní intenzitě je potřeba získat
dopravně - inženýrská data na dotčených komunikacích. Dopravně – inženýrské údaje je
možné zjistit z celostátního sčítání dopravy v roce 2010, které provedlo ŘSD (Ředitelství
silnic a dálnic). K dispozici jsou údaje z následujících sčítacích úseků.
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Tabulka č. 7: Dotčené sčítací úseky
ÚSEK
1-1169
1-1178
1-2627
1-2629

SILNICE
II/105
II/105
II/106
II/106

ZAČÁTEK ÚSEKU
zaústění 106, Kam. Přívoz
hr. okresu Pha-Z a BN
hr. okresu BN a Pha-Z
hr. okresu Pha-Z a BN

KONEC ÚSEKU
hr. okresu Pha-Z a BN
Netvořice.x s III/1059
zaústění do 105
hr. okresu BN a Pha-Z

Intenzity pro úseky 1-1169 a 1-1178 jsou uváděny totožné, stejně jako pro úseky 1-2627
a 1-2629.
Tabulka č. 8: Výsledky sčítání dopravy z roku 2010
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Legenda k tabulkám:

Dopravní intenzity na budoucí dálnici D3 i na ostatních ovlivněných komunikacích jsou
převzaty z dokumentace EIA (Čapek, 2010). Prognózy jsou uvedeny k roku 2030.
Tabulka č. 9: Prognóza dopravního zatížení dálnice D3 k roku 2030 (podle Čapek, 2010)
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Tabulka č. 10: Prognóza dopravního zatížení silnic II/105 a II/106 k roku 2030 (podle Čapek, 2010)
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
1. Ovzduší
Pro výpočet produkce emisí do ovzduší a pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší v
okolí lomu byla zpracována rozptylová studie – příloha č. 2 dokumentace (Kočová, 2016).
Zařazení zdroje a podmínky provozu
Posuzovaný záměr je dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
vyjmenovaný stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.
Jedná se o zdroj s kódem 5.11: Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá
kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého o
projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den.
Dle citované přílohy č. 2 jsou pro povolení tohoto zdroje vyžadovány:
1.
2.
3.

Sloupec A - rozptylová studie podle § 11 odst. 9
Sloupec B - kompenzační opatření podle § 11 odst. 5
Sloupec C - provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)

Ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., v příloze č. 8, jsou v bodě 4.5.1 (Kamenolomy a
zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva –
přírodního i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den) stanoveny technické
podmínky provozu:
Snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kdy
dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povaze procesu,
například:
a) zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest
b) instalací zařízení k omezování emisí – odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení
c) opatřením pro skladování prašných materiálů – uzavřené skladovací prostory,
umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn
d) opatřeními pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací
a manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání
nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků
Zdroje emisí
V rozptylové studii byly hodnoceny emise tuhých znečišťujících látek (částice PM10 a
PM2,5), benzenu, benzo(a)pyrenu a NO2 ze spalování motorové nafty v obslužných
mechanismech používaných ke skrývce, těžbě a úpravě a nákladních automobilech
používaných pro expedici suroviny a skrývky, převoz skrývky na deponii a převoz suroviny
na úpravnu.
Do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze prachu z pojezdů mechanizace a nákladních
vozidel. V rozptylové studii byly hodnoceny dále emise TZL (částice PM10 a PM2.5) z deponií
a manipulací se sypkými materiály. Ke snižování prašnosti bude v případě sucha prováděno
zkrápění komunikací (v suchém období, 3x denně).
Bodové zdroje emisí nebudou provozovány.
V rámci plošných zdrojů byly uvažovány emise prachu a emise ze spalování nafty
v motorech obslužné mechanizace a nákladních vozidel.
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Výpočty produkce emisí z plošných zdrojů prašnosti patří mezi poměrně komplikované
úkoly, neboť je nutno stanovit emise ze všech procesů v rámci daného zdroje na základě
technologického schématu celého provozu. V rámci předkládaného záměru se jako zdroje
emisí TZL projevují tyto základní procesy:
•
•
•

nakládání se sypkými hmotami, jejich skladování a přeprava
pohyb vozidel po prašném povrchu předmětného areálu
úprava suroviny

Při pohybu nákladních vozidel a mechanizace v posuzovaném areálu bude docházet
k resuspenzi (opětovnému víření) prachu.
Liniovými zdroji emisí jsou nezpevněné vnitroareálové komunikace v areálu (převoz
suroviny na úpravnu a převoz skrývkových hmot na deponii) a zpevněné komunikace sloužící
k expedici suroviny a skrývky.
V rámci liniových zdrojů byla uvažována také resuspenze prachu vznikající pohybem
vozidel na předmětných komunikacích (vnitroareálové nezpevněné komunikace a zpevněné
komunikace pro expedici). Do výpočtu bylo zahrnuto snížení prašnosti v důsledku zkrápění
vnitroareálových komunikací.
Popis zdrojů emisí a postup výpočtu hodnot emisí je detailně uveden v rozptylové studii.
Dále je prezentován stručný přehled emisí.
Emise byly vypočteny pro úvodní fázi těžby (2. rok) a běžnou fázi těžby (10. rok).
Emise TZL, PM10 a PM2,5 ze skrývky
Množství resuspendovaného prachu při skladování a manipulaci se sypkými materiály
závisí nejen na jejich celkovém množství (celkový deponovaný objem), ale také na stáří
deponie, vlhkosti sypkého materiálu a zrnitosti materiálu.
Při ukládání materiálu do deponie je potenciál vzniku resuspendovaného prachu
největší, stárnutím deponie se riziko vzniku resuspendovaného prachu výrazně snižuje.
Zvýšený obsah vody v deponii rovněž snižuje riziko vzniku resuspendovaného prachu.
Pro stanovení resuspendovaného prachu z deponií byl použit emisní faktor (souhrn
manipulace a skladování v deponiích) z US EPA, Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, AP 42 Sections 13. Miscellaneous Sources, 13.2.4. Agreggate Handling And Storage
Piles.
Emisní faktor zahrnuje:
•
•
•
•

Zakládku sypkého materiálu.
Provoz mechanismů na skladovací ploše.
Větrnou erozi skladovaného materiálu a okolního povrchu.
Nakládku materiálu pro následné využití/přemístění.

Tabulka č. 11: Emise TZL, PM10 a PM2,5 ze skrývky

TZL
PM10
PM2,5

Úvodní fáze (2022)
[kg/rok]
[kg/den]
35,59
0,1655
16,83
0,0783
2,55
0,0119

[g/h]
20,691
9,786
1,482
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[kg/rok]
9,89
4,68
0,71

Běžná fáze (2030)
[kg/den]
0,0460
0,0217
0,0033

[g/h]
5,747
2,718
0,412
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Těžba suroviny
Pro účely rozptylové studie byly pro výpočet emisí TZL použity emisní faktory uvedené
ve Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1
písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení
některých
dalších
ustanovení
zákona
o
ochraně
ovzduší
(www.mzp.cz/cz/emisni_faktory).
Byly použity emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene uvedené v bodě 7,
pro vlhký materiál (vlhkost: 1,5 – 4 % hm.). Při stanovení emisního faktoru v závislosti na
vlhkosti je vlhkost stanovena vysušením materiálu při 105 °C (předpokládaná vlhkost
suroviny činí 3,2 %).
Tabulka č. 12: Emise TZL, PM10 a PM2,5 z těžby kamene

TZL
PM10
PM2,5

Úvodní fáze (2022)
[kg/rok]
[kg/den]
88
0,409
44,9
0,209
13,2
0,061

[g/h]
0,0512
0,0261
0,0077

Běžná fáze (2030)
[kg/rok]
[kg/den]
120
0,480
61,2
0,245
18,0
0,072

[g/h]
0,0300
0,0153
0,0045

Zpracování suroviny
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory ze stejného zdroje jako v předchozím
případě.
Tabulka č. 13: Emise TZL, PM10 a PM2,5 ze zpracování suroviny

TZL
PM10
PM2,5

[t/rok]
4,884
2,491
0,733

Úvodní fáze (2022)
[kg/den]
22,72
11,59
3,41

[kg/h]
2,8395
1,4482
0,4259

[t/rok]
17,160
8,752
2,574

Běžná fáze (2030)
[kg/den]
79,81
40,71
11,97

[kg/h]
9,9767
5,0881
1,4965

Emise ze spalování nafty v mobilní lince
Předpokládaná spotřeba nafty pro mobilní dvoustupňovou drtící a třídící linku, která
bude používaná v úvodní fázi činí dle poskytnutých podkladů 55 000 l/rok, 256 l/den a
32 l/h.
Pro výpočet emisí ze spalování nafty v dieselových motorech byly použity emisní
faktory z publikace EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, Section
1.A.4 Non-road mobile sources and machinery.
Tabulka č. 14: Emise ze spalování nafty v technologické lince – úvodní fáze

Látka
BaP
benzen
NO2
PM10
PM2.5

Emisní faktor
[g/t] paliva
0,03
67,7
1 640
2 086
2 086

[kg/rok]
0,00127
2,86
69,29
88,13
88,13
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Emise
[g/den]
0,005895
13
322
410
410

[g/h]
0,000737
1,66
40
51
51
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Emise TZL, PM10 a PM2,5 z manipulace se surovinou
Pro stanovení resuspendovaného prachu ze skladování a manipulaci se surovinou byl
použit emisní faktor (souhrn manipulace a skladování v deponiích) z US EPA, Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP 42 Sections 13. Miscellaneous Sources, 13.2.4.
Agreggate Handling And Sororage Piles.
Tabulka č. 15: Emise TZL, PM10 a PM2,5 ze skrývky

Úvodní fáze (2022)
[kg/rok]
[kg/den]
245,0
1,140
115,9
0,539
17,5
0,082

TZL
PM10
PM2,5

[g/h]
142,45
67,38
10,20

Běžná fáze (2030)
[kg/rok]
[kg/den]
334,1
1,554
158,0
0,735
23,9
0,111

[g/h]
194,25
91,88
13,91

Emise ze spalování nafty v obslužných mechanismech
Předpokládaná spotřeba nafty pro obslužné mechanismy používané pro skrývku a těžbu
činí 57 000 l/rok, 265 l/den (215 dnů za rok) a 33 l/h (8 h/den). Do celkové spotřeby nafty
pro skrývku nebyla zahrnuta spotřeba nafty pro nákladní vozidla (dampry) používané
k převozu skrývek na deponii a převozu rubaniny na úpravnu, emise z převozu skrývek a
rubaniny (nákladní vozidla) byly uvažovány v rámci liniových zdrojů (viz níže v textu).
Předpokládaná spotřeba nafty pro kolový nakladač používaný při expedici je 29 000
l/rok, 116 l/den (215 dnů za rok) a 14,5 l/h.
Pro výpočet emisí ze spalování nafty v dieselových motorech byly použity emisní
faktory z publikace EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, Section
1.A.4 Non-road mobile sources and machinery (tabulka č. 9).
Pro výpočet emisí ze spalování nafty v dieselových motorech byly použity emisní
faktory z publikace EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, Section
1.A.4 Non-road mobile sources and machinery.
Tabulka č. 16: Emise ze spalování nafty v obslužných mechanismech

Látka
BaP
benzen
NO2
PM10
PM2.5

Skrývka a těžba
[kg/rok]
[g/den]
[g/h]
0,00144
0,006721
0,00084
3,26
15
1,90
78,99
367
46
100,47
467
58
100,47
467
58

[kg/rok]
0,00074
1,66
40,19
51,12
51,12

Expedice
[g/den]
0,002941
6,6
161
204
204

[g/h]
0,000368
0,83
20
26
26

Emise z volnoběhu nákladních automobilů
V rozptylové studii bylo uvažováno s dobou volnoběhu 2 minuty pro jedno vozidlo
(1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti 10 km/h). Pro výpočet emisí byly použity
emisní faktory z programu MEFA 13 (byl uvažován výpočtový rok: 2022 a 2030).
Vypočtené emise jsou uvedeny v rozptylové studii pro tyto stavy:
•

nakládka skrývky

•

vykládka skrývky na deponii

•

expedice skrývky
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•

nakládka rubaniny

•

vykládka rubaniny

•

expedice suroviny

Emise z liniových zdrojů
Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány komunikace pro nákladní
dopravu vyvolanou záměrem:
•

vnitroareálové komunikace pro převoz skrývky na deponii, pro převoz rubaniny
na úpravnu, pro expedici skrývky a pro expedice produktů

•

příjezdová komunikace a navazující silniční síť pro expedici skrývek a produktů

V rozptylové studii byly uvažovány následující úseky:
•

Úsek 1 (převoz skrývky na deponii, rychlost: 20 km/h): 18 jízd HDV/den (úvodní
fáze), v běžné fázi bude veškerá skrývka expedována.

•

Úsek 2 (převoz suroviny k lince, rychlost: 20 km/h): 82 jízd HDV/den (úvodní
fáze) a 112 jízd HDV/den (běžná fáze).

•

Úsek 3 (expedice skrývky, rychlost: 20 km/h): 34 jízd HDV/den (úvodní fáze) a 14
jízd HDV/den (běžná fáze)

•

Úsek 4 (expedice suroviny, rychlost: 20 km/h): 60 jízd HDV/den (úvodní fáze) a
80 jízd HDV/den (běžná fáze)

•

Úsek 5 (příjezdová komunikace, rychlost: 50 km/h): 94 jízd HDV/den (úvodní
fáze) a 94 jízd HDV/den (běžná fáze)

•

Úsek 6 (směr sever, rychlost: 80 km/h): 47 jízd HDV/den (úvodní fáze) a 85 jízd
HDV/den (běžná fáze)

•

Úsek 7 (směr jih, rychlost: 80 km/h): 47 jízd HDV/den (úvodní fáze) a 9 jízd
HDV/den (běžná fáze)

Pro výpočet emisí byly použity výše uvedené intenzity dopravy a emisní faktory
z programu MEFA 13 (byl uvažován výpočtový rok: 2022 a 2030). Do výpočtu emisí PM10 a
PM2.5 byla zahrnuta také resuspenze prachu z pojezdů nákladních vozidel.
V případě úseků 1 až 3 (vnitroareálové nezpevněné komunikace) bylo množství
zvířeného prachu stanoveno dle US EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP
42 Sections 13. Miscellaneous Sources, Section 13.2.2. Unpaved Roads. Množství prachu
zvířeného ze zpevněných komunikací (úseky 4 až 7) bylo stanoveno dle US EPA „AP 42,
Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Section 13.2.1. Paved Roads“, viz následující
text:
Tabulka č. 17: Roční a denní emise z liniových zdrojů

úsek
1 (2022)
2 (2022)
2 (2030)
3 (2022)
3 (2030)

Roční emise [kg/rok/km]
BaP
benzen NO2 PM10 PM2.5
0,00006 0,059
1,58 146
16
0,00028 0,269
7,18 664
73
0,000381 0,223
9,60 906
98
0,00014 0,130
3,46 357
39
0,000055 0,032
1,39 147
16
47

Denní [g/den/km]
BaP
benzen NO2 PM10 PM2.5
0,00029 0,275 7,33 678
74
0,00131 1,250 33,4 3090 339
0,00177 1,038 44,6 4213 456
0,00054 0,518 13,8 1426 155
0,00022 0,130
5,6
586
63
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Roční emise [kg/rok/km]
BaP
benzen NO2 PM10 PM2.5
4 (2022) 0,00031 0,268
7,68 387
99
4 (2030) 0,000408 0,217 10,02 515
130
5 (2022) 0,00045 0,241
5,47 232
61
5 (2030) 0,000447 0,147
4,81 232
60
6,7 (2022) 0,00023 0,095
1,81 115
30
6 (2030) 0,000412 0,104
2,67 207
53
7 (2030) 0,000044 0,011
0,28
22
5,6
úsek

BaP
0,00123
0,00163
0,00180
0,00179
0,00092
0,00165
0,00017

Denní [g/den/km]
benzen NO2 PM10 PM2.5
1,073 30,7 1549 396
0,869 40,1 2059 521
0,966 21,9 930
245
0,587 19,2 926
242
0,382 7,22 460
119
0,416 10,7 829
213
0,044
1,1
88
23

Výsledky výpočtů z rozptylové studie a vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší jsou
uvedeny v kapitole D.I.3.

2. Odpadní vody
Odpadní vody typu městských odpadních vod (splaškové vody)
V úvodní fázi realizace záměru bude k dispozici chemické WC se zařízením na mytí
rukou.
Až bude připraven dostatečný prostor, bude v lomu umístěno nové zázemí sestávající se
z mobilních buněk nebo jednoduché zděné budovy. V rámci tohoto zázemí bude také zřízeno
nové WC a umývárna. Odpadní voda bude shromažďována v nepropustné jímce a odvážena
k likvidaci na ČOV.
Množství odpadní vody bude odpovídat množství vody užitkové, tj. teoreticky do 300
m3 za rok, v praxi spíše méně.
Odpadní vody technologické
Žádné technologické ani průmyslové odpadní vody ve smyslu zákona o vodách nebudou
v těžebně ani v prostoru zázemí vznikat.
Pro technologické účely bude používaná pouze voda pro omezení prašnosti a to v
systému skrápění a mlžení provozu technologické linky a skrápěním komunikací. Tato voda
po použití volně infiltruje do terénu, případně se odpaří z povrchu.
Důlní vody
Důlními vodami jsou dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, všechny podzemní, povrchové a
srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na
to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým
vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo
podzemními vodami. Organizace je ze zákona při hornické činnosti oprávněna bezplatně
užívat důlní vody pro vlastní potřebu a může je odvádět i přes cizí pozemky a vypouštět do
povrchových vod způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a
orgány hygienické služby.
Podle §8 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb (o vodách) není k užívání důlních vod
organizací při hornické činnosti pro její vlastní potřebu nebo k vypouštění důlních vod
organizací zapotřebí povolení. Krajský úřad však stanovuje způsob a podmínky vypouštění
důlních vod do vod povrchových nebo podzemních (§ 107, odst. 1, písm. i zákona o vodách).
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Odhad přítoků důlních vod je proveden v HG posouzení (Koroš, 2016). Ploše těžby
(0,06 km2) a místnímu specifickému odtoku (2-3 l/s/km2) odpovídají průměrné přítoky
z podzemních vod řádově 0,1-0,2 l/s. Předpokládanému snížení hladiny podzemní vody při
zahloubení na I. a II. etáž (cca o 20 a 40 m od současné úrovně) by při odhadované
propustnosti hornin 1.10-7 m/s odpovídaly přítoky cca 1-2 l/s. To není považováno za reálné,
průměrná propustnost hornin bude pravděpodobně nižší. Za reálný odhad lze při zahloubení
na úroveň 310 m n.m. považovat přítoky do zahloubení v prvních desetinách l/s. V případě
zahloubení na 295 m n.m. lze očekávat přítoky spíše ve vyšších desetinách l/s.
Pro čerpání důlních vod bude třeba vytvořit čerpací jímku na nejnižší etáži lomu, do
které budou svedeny všechny přítoky. Odtud budou důlní vody odčerpávány a vedeny
potrubím na úroveň nynějšího terénu, kde bude u okraje lomu vybudován příkop ve spádu
původního terénu. Důlní vody bude možné odvádět ve směru sklonu terénu do bezejmenné
vodoteče, přičemž je možné uvažovat s variantním umístěním odtoku do Mošťanského
rybníka, nebo pod rybník. Alternativy odvádění důlních vod jsou zakreslené v příloze č. 2.
v hydrogeologickém posouzení (Koroš, 2016). V praxi se však bude důlní voda využívat i pro
omezení prašnosti, proto vypouštěny budou jen přebytky, které nebude možno takto
zužitkovat.
Vliv na jakost vod bude v případě trvalého čerpání dokumentována průběžným
vzorkováním. Pokud bude voda čerpána pouze nárazově a bude využívána v rámci lomu
(např. skrápění cest), tj. nebude docházet k jejímu trvalému vypouštění do okolí lomu,
nepovažuje autor HG posouzení vzorkování jakosti vod za nezbytné. Pokud by mělo docházet
k trvalému vypouštění důlních vod, je doporučeno provádět min. 1x ročně analýzu vod na pH,
nerozpuštěné látky, ropné látky (uhlovodíky C10-C40), a amonné ionty. Důlní vody,
vypouštěné z lomu, budou vzorkovány z jímky v lomu, nebo na odtoku, v rozsahu,
stanoveném v podmínkách vodoprávního úřadu.

3. Odpady
Odpady vznikající při hornické činnosti
Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech se vztahuje na nakládání s těžebním odpadem, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Zvláštním právním předpisem je v tomto případě
zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem.
Dle zákona č. 157/2009 Sb. se rozumí těžebním odpadem odpad, kterého se
provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit, a který vzniká při
ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a který podle zákona o
odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů.
V případě lomu Lešany budou nejprve těženy skrývkové hmoty. Přestože se počítá
s tím, že většina skrývek bude odvezena, část bude uložena na vnější deponii – východní
odval.
Další využití těchto hmot je řešeno variantně. Je možné jejich ponechání na místě anebo
budou v rámci sanace lomu odvezeny do lomu na vnitřní výsypku a vnější odval tak bude
zlikvidován.
Dle § 1, odst. 2, písm. d) se zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem
nevztahuje na hmoty získané při těžbě a úpravě nerostů podle zvláštního zákona, při
vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny, které
jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a
rekultivační práce nebo jsou jejich součástí anebo jsou určeny pro zajištění nebo likvidaci
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důlních děl. Pokud budou skrývkové hmoty využity pro sanační a rekultivační práce
v souladu se schváleným plánem sanace a rekultivace, nebude provoz vnějšího odvalu
podléhat režimu zákona č. 157/2009 Sb.
V případě trvalého uložení na vnější odval lze však tento odval klasifikovat jako úložné
místo ve smyslu zákona č. 157/1009 Sb. Provozovatel pak musí splnit povinnosti z tohoto
zákona vyplývající, tj. zejména zažádat místně příslušný OBÚ o zařazení úložného místa do
kategorie na základě provedeného hodnocení rizik. Vzhledem k umístění a charakteru
úložného místa se předpokládá jeho zařazení do kategorie II.
Odpady vznikající při běžném provozu
Běžnými potřebami pracovníků budou vznikat odpady skupiny 20 (komunální odpady
z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů včetně složek
z odděleného sběru) dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném
znění.
Dále budou vznikat odpady spojené s provozem a drobnou údržbou mechanizace,
včetně menšího množství nebezpečných odpadů. S odpady bude nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
S odpady se bude nakládat v prostoru zázemí v rámci nového objektu. Odpad bude
shromažďován odděleně a bude předáván oprávněné osobě k odstranění či využití.
Tabulka č. 18: Seznam odpadů s nimiž by mohlo být nakládáno v lomu Lešany

Kód druhu odpadu

Kategorie
odpadu

130205

nebezpečný

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

130208

nebezpečný

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

140603

nebezpečný

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

150101

ostatní

Papírové a lepenkové obaly

150102

ostatní

Plastové obaly

150106

ostatní

150110

nebezpečný

150202

nebezpečný

200101

ostatní

Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Papír a lepenka

200102

ostatní

Sklo

200139

ostatní

Plasty

200301

ostatní

Komunální odpad

200304

ostatní

Kal ze septiků a žump

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů

Odpady z přípravy území před těžbou
V rámci plochy DP nachází žádné objekty, které budou muset být odstraněny před
zahájením skrývkových prací. Vytěžené dřevo z lesního porostu není klasifikováno jako
odpad, pouze nevyužité části (např. pařezy) je možno zařadit jako odpad pod kódem 020107
odpady z lesnictví.
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Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky
paliv a mazadel z dopravních a mechanizačních prostředků při jejich poruchách a haváriích.
Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního
prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Pokud by došlo
k znečištění zeminy, bude okamžitě odtěžena a bude s ní nakládáno jako s nebezpečným
odpadem, přednostně bude odvezena k vyčištění na dekontaminační plochu.
Tabulka č. 19: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii

Kód druhu
odpadu
15 02 02
17 05 03

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů

Kategorie odpadu

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištění nebezpečnými látkami
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

nebezpečný
nebezpečný

Situaci, při které by došlo k havárii a vznikly by v souvislosti s ní odpady, bude řešit
havarijní plán.

4. Ostatní
Hluk
Hluk z provozu lomu a z navazující dopravy po veřejných komunikacích byl hodnocen
v rámci akustické studie, která tvoří přílohu č. 1 této dokumentace (Bubák, Moravec, 2016).
Hluková studie charakterizuje zdroje hluku. Zdroje hluku lze z hlediska druhové
skladby charakterizovat jako liniové a bodové.
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích
Rozbor dopravní situace na sledovaných komunikacích pro jednotlivé hodnocené
varianty je podrobně řešen v kapitole B.II.4, dále je problematika zatížení dopravních sítí a
s tím spojených emisí hluku podrobně analyzována v akustické studii.
Hluková studie řeší samostatně období expedice při výstavbě dálnice D3 a období
expedice ostatním odběratelům po dokončení dálnice D3. V akustické studii je hodnocen vliv
na akustickou situaci v okolí veřejných komunikací využívaných nákladními automobily
k expedici výrobků.
Reálné hodnocení pomocí akustického modelu může být provedeno pouze pro
komunikaci II/105 ve stávající trase. Z dalších komunikací bude totiž přeložka silnice II/105 a
II/106 vedena mimo obytnou zástavbu ve zcela nové trase. V současné době není známo
detailní stavební řešení těchto komunikací (přesná trasa, výškové vedení, hloubka zářezů,
výška náspů, protihluková opatření apod.), proto není možno ani sestavit reálný hlukový
model. Nicméně je zřejmé, že povinností investora těchto staveb bude zajistit dodržení
hlukových limitů pro denní i noční dobu v nejbližším chráněném venkovním prostoru i
chráněném venkovním prostoru staveb. Obecně je přitom dodržení limitů pro noční dobu
náročnější, proto se protihluková opatření dimenzují na noční dobu (viz kap. 2.4 v hlukové
studii a stať týkající se hluku z dálnice D3). V případě, že je limit pro noční dobu dodržen, lze
předpokládat, že bude s rezervou dodržen i limit pro denní dobu. Expedice z lomu bude
probíhat pouze v denní době.
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Hodnocení pro přeložky silnic II. třídy a pro dálnici D3 je proto provedeno jako
vyčíslení předpokládaného navýšení hlučnosti z těchto komunikací na základě srovnání
intenzit dopravy v projektové a nulové variantě. Hodnocení není vztaženo k žádným
konkrétním výpočtovým bodům.
Hodnocení pro stávající trasu silnice II/105 pak je provedeno pomocí akustického
modelu a je vztaženo ke konkrétním obytným domům umístěným v blízkosti této
komunikace. Model nahrazuje skutečný průběh hodnocené komunikace liniovým zdrojem
hluku s akustickými parametry stanovenými z intenzity dopravy a charakteru komunikace. Do
modelu je zadána charakteristika okolního terénu včetně překážek šíření hluku. Výšky
obytných domů a dalších bariér, byly zjištěny terénním průzkumem.
Dopravní intenzity jako podklad pro akustické posouzení jsou uvedeny v následující
tabulce. Posuzovány jsou 2 stavy a 2 trasy:
1.

Období výstavby D3 a expedice kameniva na stavbu (rok 2022)

2.

Období provozu D3 a expedice kameniva k ostatním zákazníkům (rok 2030)

A. Trasa k MÚK Hostěradice po II/105, přeložce II/105 a přeložce II/106
B. Trasa k MÚK Netvořice po II/105
Hodnocení je provedeno jako srovnání nulové varianty (bez expedice z lomu) a
projektové varianty (se započítáním obsluhy lomu)
Pro 1. období jsou dopravní intenzity v nulové variantě stanovené na základě sčítání
dopravy ŘSD z roku 2010. Pro přepočet na rok 2022 byly použity koeficienty dle materiálu
TP225 (Bartoš, 2012). Je uvedena jen stávající komunikace II/105. U trasy A nejsou dopravní
intenzity v tomto období známe. Komunikace mohou být také pouze rozestavěné a sloužit
pouze pro staveništní dopravu na D3. K jejich plnému zprovoznění dojde zřejmě až
s otevřením dálnice D3 minimálně v úsecích 0301 a 0302.
Pro 2. období jsou dopravní intenzity v nulové variantě převzaty z dokumentace EIA
pro D3 (Čapek, 2010). Data jsou však k dispozici pouze pro silnici II/106 a dálnici D3.
Vzhledem k tomu, že přeložka komunikace II/105 bude procházet mimo obytnou zástavbu,
nejsou její intenzity zapotřebí a akustické posouzení není třeba provádět. Jedná se o predikci
dopravních intenzit k roku 2030.
Intenzity dopravy sloužící jako vstupní data pro výpočet pomocí software LimA.
Jedná se o intenzity denní a noční, dle platné legislativy se hluk z dopravy hodnotí za celou
denní dobu tj. 16 hodin a noční dobu, tj. 8 hodin. Jsou zde tedy uvedeny i intenzity dopravy
pro noční dobu. Záměr však nebude v noční době provozován a proto nedojde ke změně
intenzity dopravy v noční době. Výpočet hluku pro noční dobu je proveden z důvodu
posouzení vlivu na veřejné zdraví, kde se při hodnocení hluku musí uvažovat i noční doba.
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Tabulka č. 20: Dopravní intenzity na dotčených veřejné komunikacích dle variant v roce 2022 v denní
době (6:00 – 22:00) a noční době (22:00 – 6:00)

Období
Trasa

1. (2022, stavba D3)
A.
D3 (Jílové –
přeložka II/106
Hostěradice)

Komunikace
Varianta nulová
denní doba

Varianta projektová
denní doba

Varianta nulová
noční doba

B.
II /105

NA

-

-

136

OA

-

-

1 212

Ʃ

-

-

1 347

NA

-

-

184

OA

-

-

1 216

Ʃ

-

-

1 399

NA

-

-

14

OA

-

-

88

Ʃ

-

-

103

Tabulka č. 21: Dopravní intenzity na dotčených veřejné komunikacích dle variant v roce 2030 v denní
době (6:00 – 22:00) a noční době (22:00 – 6:00)

Období
Trasa

2. (2030, provoz D3)
A.
D3 (Jílové –
přeložka II/106
Hostěradice)

Komunikace
Varianta nulová
denní doba

Varianta projektová
denní doba

Varianta nulová
noční doba

B.
II /105

NA

146

8 621

9

OA

1 139

29 668

207

Ʃ

1 284

38 289

216

NA

230

8 705

19

OA

1 155

29 684

211

Ʃ

1 384

38 389

230

NA

14

1 559

1

OA

81

2 172

13

Ʃ

96

731

14

Hluk z provozu lomu, a dopravy na účelových komunikacích
Podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací se
hladina hluku v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších
hodin (LAeg,8h). Ustanovení platí pro hluk ze stacionárních zdroj i pro hluk z účelových
komunikací, tyto zdroje se posuzují souhrnně.
Způsob těžby a dopravy suroviny a skrývky je detailně popsán v kapitole B.I a B.II.
Jako zdroje hluku v těžebně se uplatní stroje a zařízení používané při těžbě, manipulaci a
úpravě suroviny.
V následující tabulce je uveden přehled zdrojů hluku v lomu s uvedením jejich
akustických parametrů. Hodnoty jsou převzaty z technické dokumentace této nebo obdobné
mechanizace.
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Dle § 12 odst. 1) NV č. 272/2011 Sb., se hodnoty hluku v denní době stanoví pro 8
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, proto je zjišťována i doba provozu
jednotlivých zdrojů hluku. Vzhledem k tomu, že se počítá s jednosměnným provozem a
nejsou vyloučeny prodloužené směny, je provoz všech zdrojů uváděn po celou pracovní
směnu a je tedy hodnocena nejnepříznivější situace provozu zdrojů po 8 souvislých a na sebe
navazujících hodin.
Pro hodnocení hlukových vlivů stacionárních zdrojů, bylo použito akustických údajů
získaných těmito způsoby:
•

z technických dokumentací pracovních strojů a zařízení, které budou na lokalitě použity,

•

z technických dokumentací obdobných pracovních strojů a zařízení,

•

z archivních podkladů zpracovatele, které vychází z již provedených akustických studií a
z vlastních měření akustických výkonů na obdobných zařízeních,

•

z přípustných hodnot emisí hluku dle Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění
(směrnice 2000/14/EC),
Akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 22: Zdroje hluku a jejich akustické parametry

ZDROJ
typ
Pásový dozer
Vrtná souprava
Pásové hydraulické
rýpadlo

hladina akustického
výkonu
LwA

Užití
činnost
Pomocné skrývkové
práce
Vrtání pro clonové
odstřely
Nakládka suroviny
(skrývky)

počet

(dB)

1

106

1

109

1

105

Mobilní technologická
linka – úvodní fáze
provozu

Primární jednotka

1

115

Sekundární jednotka

1

106

Semimobilní
technologická linka –
běžný provoz

Primární jednotka
Sekundární jednotka
Terciární jednotka

1
1
1

115
106
106

Kolový nakladač

Expedice
Navážka z lomu
k úpravně (na odval)

1

103

2

105

Nákladní automobil

Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb byl v hodnoceném
území kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA (viz hluková studie).
Výsledky akustických výpočtů jsou uvedeny v kapitole D.I.3 stejně jako vyhodnocení
vlivu.
Hluk z odstřelů
Trhací práce velkého rozsahu budou prováděny pomocí clonových odstřelů. Jednotlivé
odstřely budou realizovány podle předem vypracovaného projektu clonového odstřelu
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oprávněnou osobou. Vrty pro umístění náloží budou vrtány vrtnými soupravami podle
parametrů stanovených projektem odstřelu.
Hluk ve venkovním prostoru, který je tvořen zvukovými impulsy, jejichž zdrojem jsou
výbuchy v lomech a dolech, sonické třesky, demoliční a průmyslové procesy s pomocí
výbušnin, střelba z těžkých zbraní, zkoušky výbušnin a další zdroje výbuchů, jejichž
ekvivalentní hmotnost trinitrotoluenu překračuje 25 g, je dle § 2 písm.c) nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. vysokoenergetickým impulsním hlukem. Vzhledem k tomu, že se jedná o
exploze výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu je při těchto
odstřelech emitován vysokoenergetický impulsní hluk.
Emise hluku při clonovém odstřelu závisí na mnoha faktorech, jako je umístění vrtů,
hmotnost a časování náloží, orientace skalního masivu apod. Tento hluk nelze spolehlivě
modelovat, respektive nejsou k dispozici univerzální „emisní“ hodnoty hluku. Predikci
hlukové imise při clonových odstřelech lze poměrně spolehlivě odvodit na základě naměřené
hodnoty metodou analogie.
Prezentace a interpretace závěrů a výsledků akustické studie a vyhodnocení vlivu na
akustickou situaci je předmětem kapitoly D.I.9.
Vibrace
Vibrace od clonových odstřelů
Clonové odstřely pro primární rozpojování horniny mají seismické účinky, budou tedy
zdrojem vibrací, které se horninovým prostředím šíří do okolí.
Clonové odstřely budou prováděny přibližně v četnosti 20 – 30krát za rok. Pro jejich
provádění vydá OBÚ rozhodnutí o povolení trhacích prací. Rozhodnutí o povolení trhacích
prací je vydáváno na základě vypracované dokumentace trhacích prací, ve které musí být
uvedeny zásady minimalizace nežádoucích účinků trhacích prací na okolí (velikost dílčích a
celkových náloží, stanovení bezpečnostního okruhu apod.), na základě kladných vyjádření
k provádění trhacích prací a kladného výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením.
Při realizaci clonových odstřelů se trhavina umisťuje do záhlavních vrtů umístěných na
etáži v několika (většinou 3) řadách. Pro přípravu a realizaci CO budou používány pouze
trhaviny, které povolil ČBÚ. V současné době jsou častěji používány emulzní trhaviny.
Trhaviny se čerpají v kašovitém stavu přímo do vrtů z nabíjecích vozů dodavatele, vlastní
nabíjení provádějí pracovníci externí firmy pod stálým dohledem příslušného technického
vedoucího odstřelů (TVO). Nabíjecí vozy jsou vybaveny počítadly, které sledují nabíjené
množství do každého vrtu i konečnou celkovou spotřebu na clonový odstřel.
Nespotřebovanou trhavinu resp. nespotřebované komponenty pro její výrobu dodavatelská
firma odveze zpět do výrobního podniku. Jako počinové nálože pro emulzní trhaviny jsou
používány brizantnější trhaviny s detonační rychlostí nejméně 6 000 m/s.
Pro iniciací trhavin kromě tradičního způsobu pomocí elektrických rozbušek řady DeMS v případné kombinaci s bleskovicí se používá zejména neelektrický roznět INDETSHOCK.
Pro počin náloží se používají rozbušky INDETSHOCK MS 25/50 s délkou detonačních
trubiček odpovídající délce vrtu. K sestavení povrchové iniciační časové sítě a přenosu
iniciace na rozbušky ve vrtech se používají rozbušky INDETSHOCK Surface. Mají velmi
přesné nominální zpoždění s časy 0 , 9, 17 , 25 , 42 , 67 , 109 a 176 ms. Použitím tohoto typu
rozbušek lze odčasovat odstřel s minimální dílčí náloží - tzn. každý vrt detonuje samostatně.
Výše uvedený systém se samostatným odpálením každého vrtu značně redukuje
seismické účinky odstřelu.
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Clonové odstřely není možno charakterizovat nějakým „emisním parametrem“ vibrací.
Účinek je možno zjistit pomocí měření seismografem až v místě příjmu, tedy typicky u
budov.
Pro návrh trhacích prací v kamenolomu Lešany byl zpracován znalecký posudek č.
07/16 (Svoboda, 2016), který tvoří přílohu č. 9 této dokumentace. Součástí posudku je
pasportizace všech objektů v pásmu ohrožení a návrh trhacích prací. Návrh byl proveden
s ohledem na přípustné hodnoty dynamického zatížení pasportizovaných objektů. Hlavním
výstupem návrhu je stanovení maximální nálože na časový stupeň v závislosti na vzdálenosti
odstřelu od budov.
Podrobnosti k vlivu vibrací z clonových odstřelů jsou uvedeny v kapitole D.I.3.
Vibrace z dopravy
Těžké nákladní automobily, které provádí expedici kameniva z lomu, mohou být
teoreticky zdrojem vibrací, které se šíří od vozovky do okolí a mohou se projevit i ve
stavbách sousedících s komunikacemi.
Stejně jako v předchozím případě lze tyto vibrace zjišťovat až v místě působení
měřením. Predikce výpočtem je prakticky nemožná. U vibrací z dopravy záleží ve značné
míře na kvalitě povrchu komunikace, a rychlosti vozidel.
Podrobnosti k vlivu vibrací z dopravy jsou uvedeny v kapitole D.I.3.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
V lomu nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani významnější
zdroje záření elektromagnetického.

5. Doplňující údaje
Terénní úpravy
Vlivem těžby zásob výhradního ložiska dojde ke změně reliéfu terénu. Záměr lze
charakterizovat nevyrovnanou bilancí hmot – dobýváním suroviny na ložisku dojde
k odtěžení současného terénu a následně i ke vzniku jámového lomu se závěrnými svahy
tvořenými těžebními etážemi.
Vlivem záměru tedy dojde k úbytku hmoty v objemu, který odpovídá kalkulovaným
vytěžitelným zásobám suroviny a také toho množství skrývek, u kterého se předpokládá
jejich odvoz. Menší část skrývek bude ukládána na vnější deponii. Proto se předpokládá, že
po ukončení těžby vznikne při jihovýchodní hranici DP terénní elevace tvořená deponií
nepoužitých hmot (do výšky cca 6 m), která však zásadně neovlivní reliéf terénu a bude
umístěna v lesním porostu.
Trvalé změny reliéfu budou mít vliv na krajinný ráz, velikost a významnost tohoto vlivu
je posouzena v samostatné studii (Popková 2016, příloha č. 6) a v kapitole D této
dokumentace.
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ČÁST C

1.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území

1. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, územní systém
ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální,
regionální a nadregionální systém ekologické stability. Skladebnými částmi ÚSES jsou
biocentra, biokoridory a interakční prvky.
Nadregionální a regionální ÚSES je vymezen v Zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje (ZUR), (Körner, 2011). Na následujícím obrázku je zobrazen výřez
z koordinačního výkresu ZUR Středočeského kraje v okolí záměru.
Severně od DP Lešany prochází nadregionální biokoridor NRBK 61 spojující
nadregionální biocentra 24 Štěchovice a 27 Voděradské bučiny. Jeho ochranná zóna se
nachází při severní hranici DP Lešany, ale nezasahuje do DP.
V blízkosti DP Lešany se nenachází žádné prvky regionálního ÚSES.
Obrázek č. 9: Výřez z ZÚR Středočeského kraje – výkres II.3 Územní systém ekologické stability

Dle územního plánu obce Lešany, po změně č. 1 (Laube, 2015) je při severní hranici DP
Lešany vymezeno lokální biocentrum LBC 13 „Mošťanský rybník“ s navazujícím lokálním
biokoridorem LBK 1-13 podél potoka. Toto lokální biocentrum (LBC 13) částečně zasahuje
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do navrhovaného DP Lešany. Plocha vlastní těžby, deponií a zázemí se nachází zcela mimo
prvky ÚSES. Lokální biokoridor LBK 1-13 spojuje lokální biocentrum LBC 13 a jižně
umístěné lokální biocentrum LBC 1 (vzdálené cca 1,3 km od ZÚ). Dále se dle ÚP obce
Lešany severovýchodně cca 500 m od navrhovaného DP Lešany nachází lokální biocentrum
LBC 11. Toto biocentrum je zakresleno i v územním plánu obce Kamenný Přívoz (Foglar,
2006). Toto biocentrum je spojeno s biocentrem LBC 13 lokálním biokoridorem LBK 11-13.
Navrhovanou těžbou v DP Lešany ani v souvislosti s ní nebude dotčen žádný z prvků
ÚSES.
Obrázek č. 10: Výřez z hlavního výkresu ÚP obce Lešany.

2. Zvláště chráněná území
Dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou kategorie zvláště
chráněných území následující:
•

maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ): národní parky (NP), chráněné krajinné
oblasti (CHKO),

•

velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ): národní přírodní rezervace (NPR),
přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).

Nejbližší maloplošná chráněná územím je přírodní památka (PP) Teletínský lom
nacházející se cca 2,9 km jihozápadně od zájmového území. Dále se v okruhu cca 3 až 4 km
od ZÚ nachází PR Kobylí dráha, NPP Medník, PP Třeštibok, PP Vlčí rokle a PR Grybla.
Nejbližším velkoplošným zvláště chráněným územím je cca 18 km severozápadně
vzdálená CHKO Český kras.
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3. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava lokalit chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů a
přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.) na území EU.
Evropsky významná lokalita (EVL) je legislativně podložena v zákoně č. 114/1992 Sb.,
ochraně přírody a krajiny, který implementuje evropskou směrnici O stanovištích
(92/43/EHS). Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního
seznamu. Po schválení Evropskou Komisí je zapsána do tzv. evropského seznamu.
Ptačí oblasti (PO) jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Vznikají
na základě směrnice 2009/147/ES a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří
soustavu NATURA 2000. Jednotlivá ptačí území jsou v ČR vyhlašována samostatně formou
nařízení vlády.
Nejbližším prvkem Natura 2000 je evropsky významná lokalita (EVL) Dolní Sázava,
jedná se o vlastní koryto řeky Sázavy nacházející se, v nejbližším místě, cca 700 m od
navrhovaného DP Lešany. Jedná se o zaříznuté koryto vlastního toku, které leží mimo
jakékoliv vazby s posuzovaným záměrem (optické, akustické, hydrogeologické, seismické).

4. Přírodní parky
K ochranně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, může orgán ochrany přírody a krajiny zřídit obecně
závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které
by znamenalo zničení, poškození nebo rušení tohoto území.
Přírodní parky vyhlášené podle odst. (3) §12 zákona č. 114/1992 Sb. zahrnují především
území s přírodními a estetickými hodnotami, přičemž estetické hodnoty vznikají v závislosti
na estetické atraktivnosti krajiny. V ní se uplatňují takové atributy krajiny, jako je harmonické
měřítko a harmonické vztahy v krajině, výraznost a rozlišitelnost vizuálně vnímaných scenérií
a panoramat, či specifický charakter osídlení a zástavby a její harmonické zapojení do
krajinného rámce.
Zájmové území navrhovaného DoKP se nachází v okrajové části výběžku přírodního
parku (PřP) Střed Čech. Dále se cca 2 km severovýchodním směrem začíná PřP
Hornopožárský les.
Dle Studie vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (Vorel et al., 2009) se u
obou parků jedná o typ lesní krajiny, který chrání rozsáhlé lesní porosty jako významné
krajinotvorné systémy, významně spoluurčující ráz krajiny, projevující se v krajinných
panoramatech na úrovni oblastí krajinného rázu i v dílčích scenériích na úrovni míst
krajinného rázu. Z hlediska přítomnosti znaků a hodnot krajinného rázu je obtížné vymezit
lokality se soustředěnými hodnotami a je též problematické vymezovat jádrová území PřP. Z
hlediska účelnosti ochrany krajinného rázu je v typu PřP, ve kterém převažují lesní porosty,
pozornost soustředěna na ochranu terénních horizontů a okrajů lesů vůči zemědělské nebo
urbanizované krajině a na usměrnění či omezení výstavby v bezlesých enklávách. Vlastní
lesní porosty jsou chráněny proti stavební činnosti (která představuje nejčastější vliv na
krajinný ráz) dostatečně jako lesní půda a jako VKP ze zákona a ochrana krajinného rázu je
zde využívána v omezené míře.
Přírodní park Střed Čech byl ustanoven vyhláškou Okresního národního výboru Prahazápad jako oblast klidu v roce 1990, od účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., má oblast status
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přírodního parku. Přírodní park představuje poměrně rozsáhlé území vyhlášené k ochraně
lesnatých partií na pravém břehu Vltavy, v Říčanské plošině, na dolním toku Sázavy a v
Dobříšské pahorkatině na obou stranách kaňonu bývaných Svatojanských proudů a na pravém
břehu Vltavy k jihu až po Měřín.
Obrázek č. 11: Přírodní parky v okolí navrhovaného DP.

5. Významné krajinné prvky, památné stromy
Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, významný krajinný prvek (VKP) 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 podle § 6 téhož zákona 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.
Z výše uvedeného vyplývá, že v celé ploše navrhovaného DP Lešany leží VKP dle § 3
odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. (tzv. ze zákona), jedná se o les.
Registrované významné krajinné prvky se v zájmovém území navrhovaného DP Lešany
nenacházejí. Nejbližším registrovaným VKP je louka (pastvina) Kočičák nacházející se na k.
ú. Luka pod Medníkem cca 3 km severozápadně od zájmového území. Dále se, ve vzdálenosti
cca 4 km od ZÚ, na k. ú. Jílové u Prahy nachází registrované VKP louky (pastviny) Hřibov Rejže - Pepř a Boží skála.
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Památné stromy se v prostoru záměru nevyskytují. Nejbližší památný strom je lípa u
obce Hostěradice cca 1 km severozápadně od ZÚ. Dále se u Včelního hrádku, cca 2,8 km od
ZÚ, nachází památný jírovec a buk.

6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Základní historická fakta
Zájmové území náleží k vrcholně středověké sídelní krajině Hercynika, přičemž první
písemné zmínky o některých zdejších sídlech jsou ještě starší a archeologické nálezy
dokládají přítomnost člověka v Posázaví již v době prehistorické.
Nejstarší částí Kamenného Přívozu je osada Hostěradice, která byla původně statkem na
stezce z Prahy do jižních částí země České a Rakous. V 11. století na místě tohoto převozu
vznikla osada zvaná Přívozec, nynější Kamenný Přívoz.
Roku 1205 daroval majitel Hostěradic osadu Kamenný Přívoz Ostrovskému klášteru u
Davle. Klášter byl však v husitských válkách zbořen a panství se zmocnili Pražané, kteří
zastavili obec Kamenný Přívoz pánům sídlícím v Lešanech. Císař Zikmund v roce 1436 tuto
smlouvu potvrdil. Tímto se majiteli poplužního dvora v Hostěradicích s převozem i obcí
Kamenný Přívoz s dvěma mlýny stali bratři Jeroným a Jan Buškovi z Čečelic. Za panování
krále Vladislava roku 1476 však jejich potomek Jan Kobičan z Čečelic musel dát osadu
Oujezdec (dnes Kamenný Újezdec) majiteli dvora Netvořic a dvůr Hostěradice s obcí
Kamenný Přívoz byl připojeny k lešanskému dvoru.
V roce 1520 byly Hostěradice, obec Kamenný Přívoz a Oujezdec připojeny k
týneckému panství, jehož majitelkou tehdy byla Lidmila (Ludmila) z Klinštejna. Ta roku
1563 tento majetek postoupila Janu Lobkovicovi z Točníku. Lobkovic v témže roce věnoval
získané dědictví k ochraně kapitule sv. Víta na Hradčanech na udržování oltáře sv. Silvestra a
to v chrámu sv. Víta.
Roku 1683 byly statek v Hostěradicích i obec Kamenný Přívoz připojeny k panství
lešanskému. Od té doby byly osudy a historie Kamenného Přívozu s lešenským panstvím
společné.
V 19. století bylo hlavní obživou zdejších lidí plavení dříví po Sázavě, práce v
požárských lomech a práce v jílových dolech při těžbě zlata. Plavení dříví po Sázavě upadalo
po roce 1895 otevřením dráhy zvané dodnes "Posázavský pacifik". Trať včetně viaduktu byla
postavena v letech 1897 – 1900. Železnice překonává Kocourské údolí na největším
kamenném viaduktu ve střední Evropě – ten je vysoký 41,5 metru. Hluboké údolí zvané
Kocour je zaříznuto do svahu na pravém břehu řeky od Kamenného Přívozu směrem na
Studené. Na jeho svahu je tzv. Kocourské pásmo patřící do jílovské oblasti těžby zlata. Z té
doby se zde zachovalo několik štol, nejznámější z nich je Štola sv. Josefa. Vytěžená ruda se
zpracovávala v puchýrnách na břehu Sázavy v Žampachu, kde jsou ještě dnes vidět zbytky
strouhy pro přívod poháněcí vody. Původně strouha vedla až z Kamenného Přívozu do
Žampachu a měřila cca 1,2 kilometru.
První písemná zmínka o obci Lešany, která se nachází cca 1,5 km východně od
zájmového území stanovení DP Lešany, je z roku 1185, kdy kníže Friedrich daroval ves
rytířskému řádu johanitů, kteří část drželi až do r. 1421. Roku 1353 na zdejší tvrzi sídlil
Oldřich z Lešan, předek Medků z Valdeka. Od roku 1522 ves vlastnil Jan Vratislav
z Mitrovic, po jehož smrti roku 1544 ji zdědila jeho manželka Alžběta z Hradešína, po níž se
Lešany dostaly do vlastnictví Čejků z Olbramovic. Dále roku 1578 koupil Lešany Albrecht

61

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽP
Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany

Netvorský z Břízy, jehož syn je v r. 1612 opět prodal. Dne 11. prosince 1683 zakoupila
Kapitula na hradě Pražském Lešany, Břežany, Netvořice a Nedvězí. Centrem tohoto nově
vzniklého panství se staly Lešany.
Roku 1895 měla obec Lešany 43 domů, žilo zde 372 Čechů, katastr obce zaujímal 9,58
km . Ke vsi patřil nadační statek (spolu s Hostěradicemi měl celkovou výměru 1856 ha)
patřící svatovítské kapitule. Ke statku náležel zámek s kaplí sv. Víta, zahradou a dvorem. Na
katastru obce se nacházely samoty Lapák, Obory, Podlešany, Tomkovka a Vensov. V roce
1930 měly Lešany již 76 domů s 511 obyvateli, z nichž 59 bylo vyznání československého.
Žili zde 2 Židé. Nová Ves měla 19 domů s 112ti obyvateli. Rozloha katastru obce byla
493 ha.
2

Roku 1942 obec a celý DoKP zasáhla druhá světová válka. Z nařízení německých
okupantů byli v roce 1942 obyvatelé Lešan i okolních obcí vystěhováni v rámci zřízení
výcvikového prostoru jednotek SS.
Tábor u Lešan, který za II. světové války sloužil jako výcvikové středisko zbraní SS,
využila Rudá armáda jako zajatecký tábor pro příslušníky SS. V říjnu 1945 začíná fungovat
v Lešanech internační středisko pro odsun Němců z Československa. Podle záznamů prošlo
tímto střediskem na své cestě do Německa celkem přes 60.000 Němců, jen v roce 1946 to
bylo 41.628 osob. Po odsunu sloužilo středisko krátce jako smutně proslulý tábor nucených
prací. Po jeho likvidaci jej převzala československá armáda jako dělostřelecká kasárna.
Od roku 1994 získal kasárna Historický ústav Armády České republiky v Praze, který
zde zřídil depozitáře a expozici Vojenského technického muzea, jež zde soustřeďuje zejména
těžkou bojovou, raketovou a dělostřeleckou techniku.
Památkově chráněná území
Památkově chráněná území jsou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany a charakteru památek.
Jde o památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné pásmo. Tato území jsou
vyhlašována nařízením vlády nebo vyhláškami příslušných obcí.
Památkové zóny či rezervace v územním obvodu obce Lešany (k. ú. Lešany nad
Sázavou) a Kamenný Přívoz (k. ú. Hostěradice a Kamenný Přívoz) nejsou Národním
památkovým ústavem evidovány. Nejbližší je městská památková zóna Jílové u Prahy –
historické jádro obce. V k. ú. Jílové u Prahy se nachází 8 registrovaných nemovitých
kulturních památek
Území s archeologickými nálezy a významné archeologické lokality
Za území s archeologickými nálezy se považuje území, na němž lze odůvodněně
předpokládat výskyt archeologických nálezů, nebo na němž se již vyskytly archeologické
nálezy, popřípadě archeologická naleziště. Archeologické dědictví se vyskytuje takřka na
území celé ČR, s výjimkou území v minulosti vytěžených na předčtvrtohorní podloží.
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci
již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by
mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
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Aplikace Státní archeologický seznam (SAS) ČR v informačním systému Národního
památkového ústavu (IS NPÚ) umožňuje vyhledávání a tisk základních údajů o území s
archeologickými nálezy (UAN).V rámci této aplikace lze získat tyto informace:
Pořadové číslo SAS - jedinečný identifikátor UAN, který je složen z čísla mapového listu ZM 1:10000 a č. UAN
na příslušném mapovém listu; obě čísla jsou oddělena lomítkem (př. 34-21-15/1). Pořadové číslo SAS je
přidělováno autorem identifikace UAN.
Název UAN - název je přidělován autorem identifikace UAN.
Kategorie UAN:
I. - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů.
II. - území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu
nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100
%.
III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu
nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50
% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškeré ostatní/zbývající území státu kromě kategorie IV).
UAN III není evidováno v SAS ČR.
IV. - území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá území, kde byly
odtěženy vrstvy a uloženiny nad předčtvrtohorním geologickým podložím).
Regionální správce - organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů, která provádí údržbu, revizi
a aktualizaci informací SAS ČR v daném území. Regionální správce využívá dat SAS ČR k ochraně a záchraně
archeologických nálezů (nemovitých i movitých) a území s archeologickými nálezy a umožňuje poskytování dat
ve stanoveném rozsahu a režimu zájemcům, zejména pracovníkům orgánů státní správy a stavebníkům.
Katastr a Okres - příslušnost UAN k územním jednotkám.

Dle IS NPÚ se přímo v ploše navrhovaného DP Lešany a v nejbližším okolí nenachází
žádná lokalita SAS UAN I. nebo II.
Celé území navrhovaného DP patří do UAN III.
Vzhledem k 50tiprocentní pravděpodobnosti archeologických nálezům je nutno
respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, ve
znění vyhlášky 242/91 Sb. a tzv. Maltskou konvenci ETS č. 143, které definují principy péče
o společné kulturní dědictví, skryté v zemi.
V širším okolí na katastrálním území Lešany nad Sázavou, Hostěradice a Kamenný
Přívoz nachází celkem 4 SAS lokality ÚAN I. a 4 SAS lokality ÚAN II., Nejbližší ÚAN od
navrhovaného DP Lešany je registrováno na k. ú. Kamenný Přívoz a nachází se cca 800 m
severně od zájmového území. Jedná se o území s poř. č.: 12-44-03/12 a názvem Kamenný
Přívoz 2. část.
IS NPÚ dále obsahuje databázi tzv. Významných archeologických lokalit (VAL).
Účelem databáze je vybrat jednotlivá území s archeologickými nálezy evidované v SAS ČR,
která patří mezi nejhodnotnější naleziště s vysokým stupněm dochování archeologických
terénů a nemovitých i movitých archeologických nálezů.
Dle mapového serveru IS NPÚ nejsou v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí
evidovány žádné lokality VAL. Nejbližší významná archeologická lokalita má název Turyň a
nachází se cca 3 km severovýchodně od zájmového území na k. ú. Pohoří u Prahy.
Pohřebiště, pietní místa - objekty, válečné hroby
Přímo v rámci zájmového území ani v jeho bezprostředním okolí se válečné hroby,
hřbitov ani pohřebiště nevyskytují. Nejbližší válečná hrob se nachází v Nové Vsi cca 550 m
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východně od hranice DP, nejbližší hřbitov pak při jižním okraji Hostěradic cca 900 m od
hranice DP.
Významné geologické lokality
Význam lokalit geologického dědictví je dán doložením geologického vývoje,
přítomností dokladů o formách života a o podmínkách životním prostředí v minulosti,
dokumentací tektonického a metamorfního vývoje, dynamiky vývoje zemského povrchu,
výskytem minerálů, geomorfologií atd. V rámci projektu Významné geologické lokality ČR
České geologické služby byl vytvořen komplexní systém evidence významných geologických
lokalit (VGL). Databáze obsahuje záznamy o lokalitách chráněných, k ochraně navržených a
řadu dalších vědecky hodnotných, esteticky nebo jinak zajímavých či unikátních lokalit rázu
převážně geologického, mineralogického nebo paleontologického.
Dle mapového serveru ČGS nejsou v navrhovaném DP Lešany evidovány významné
geologické lokality. Nejbližší lokalita je nazvaná Žampach (ID: 1205). Jedná se o skalní defilé
podél Sázavy na k.ú. Kamenný Přívoz cca 2 km severně od hranice DP.

7. Území hustě zalidněná
Okolí zájmového území není územím hustě zalidněným. Jedná se o lesozemědělskou
krajinu s menšími sídly, v širším území též s uplatněním rekreační funkce, zároveň na okraji
suburbanizačního areálu hlavního města Prahy. Plocha plánované těžby leží při okraji obce
Lešany, která měla k 31.12.2014 716 obyvatel při rozloze při rozloze 14,4403 km2. Hustota
obyvatel je tedy v Lešanech 49,6 obyv./km2, což je podstatně méně než celostátní průměr
(133,6 obyv./km2) i průměr Středočeského kraje (119,4 obyv./km2).
Tabulka č. 23: Hustota zalidnění obce Lešany ve srovnání s územím sousedních obcí (k 31.12.2014 dle
ČSÚ)

Hustota zalidnění (obyv./km2)

Území obce
Lešany

49,6

Kamenný Přívoz

213,9

Krňany

32,9

Netvořice

62,5

Jílové u Prahy

274,9

Z výše uvedeného je zřejmé, že obyvatelstvo je koncentrováno do města Jílové jako
regionálního centra a dále do Kamenného Přívozu. Zde je vyšší hustota obyvatel zapříčiněna
zejména kombinací menší plošné výměry správního území obce a existencí tří větších sídel –
Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec a Hostěradice.

8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona
č. 17/1992 Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty
stanovené zvláštními předpisy“. Zvláštním předpisem je mj. i nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanovuje hygienické limity
hluku a vibrací a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který stanovuje imisní limity.
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Ovzduší
Na území obcí Kamenný Přívoz ani Lešany nejsou překračován imisní limity dle přílohy
č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Hluk
Z posouzení provedeného v akustické studii plyne, že při současné dopravní intenzitě na
dotčených komunikacích 2. třídy není překračován platný hygienický limit pro hluk
z pozemních komunikací dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. s uvažováním korekce pro
případ staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích.
Ostatní
V zájmovém území i v okolní krajině jsou zachovány funkce sociálně-ekonomické i
přírodní. Území není zatěžováno nad míru únosného zatížení

9. Staré ekologické zátěže
Kontaminovaná místa
Přímo v zájmovém území ani v katastrálním území Lešany nad Sázavou se nenachází
žádná stará ekologická zátěž.
Dle systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) je nejbližší evidovanou starou
ekologickou zátěží lokalita s názvem Kozlov (ID zátěže: 6287001), vzdálená cca 400 m
severně od navrhované hranice DP. Jedná se o bývalou skládku TKO v blízkosti komunikace
spojující hráz Mošťanského rybníka a Hostěradice. Údaj v SEKM je veden jako neaktuální (z
roku 2000). V současnosti je lokalita zarostlá se zřetelnými stopami antropogenního původu.
Navrhovanou činností nebude lokalita nijak dotčena.
Vlivy důlní činnosti
Dle mapového projektu Vlivy důlní činnosti ČGS nejsou v širším okolí záměru
evidována poddolovaná území ani stará důlní díla.
Nejbližší takové lokality se hojně vyskytují od cca 1,8 km severním a severozápadním
směrem v souvislosti s bývalou těžbou zlatonosné rudy v oblasti Jílového u Prahy.

10. Extrémní poměry v dotčeném území
Zájmové území se nachází v kulturní krajině s převážně zemědělským a lesnickým
využíváním a s rekreační funkcí koncentrovanou do údolí Sázavy, eventuelně města Jílové u
Prahy. Extrémní poměry se nevyskytují v ploše navrhovaného DP ani v širším okolí.
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2.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V následující charakteristice stavu složek životního prostředí jsou pro úplnost popsány i
složky životního prostředí, které záměrem nebudou dotčeny vůbec.

1. Ovzduší a klima
Klimatická charakteristika
Zájmové území a převážná část DoKP náleží do teplé klimatické oblasti MT10 (Quitt,
1971). Tato jednotka je charakteristická dlouhým teplým a mírně suchým létem, teplým jarem
a mírně teplým podzimem. Zima je krátká mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Tabulka č. 24: Charakteristika klimatické oblasti MT10

Charakteristika

Hodnota (teploty ve °C, srážky v mm)

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 - 50
140 - 160
110 - 130
30 – 40
- 2 - -3
17 – 18
7–8
7–8
100 - 120
400 - 450
200 - 250
50 - 60
120 - 150
40 - 50

Kvalita ovzduší
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se k posouzení, zda dochází k překročení
některého z imisních limitů, použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti
1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Každoročně je zveřejňuje MŽP
prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách.
V rozptylové studii (Kočová 2015, příloha č. 2) je uveden popis stávajícího imisního
pozadí v zájmové lokalitě. Uvedeny jsou pouze znečišťující látky, pro které byl proveden
výpočet znečištění ovzduší. Údaje o imisním pozadí vychází právě z dat zveřejněných na
webových stránkách ČHMÚ. Jedná se o průměrné hodnoty imisních koncentrací pro čtverce o
velikost 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (2010 – 2014)
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Tabulka č. 25: Imisní koncentrace za roky 2010 – 2014 (www. chmi.cz)

BaP

benzen

NO2

rok
[ng/m3]

rok
[µg/m3]

rok
[µg/m3]

rok
[µg/m3]

36
MV[µg/m3]

rok
[µg/m3]

1, 6

0,76

1,1

12,5

22,7

41,7

16,7

2

0,77

1,0

12,3

22,5

41,6

16,5

3, 4

0,76

1,1

12,5

22,7

41,7

16,7

5

0,76

1,1

12,2

22,3

41,5

16,5

7

0,8

1,1

12,9

23,0

42,2

16,9

Výpočtové
body

PM10

PM2.5

V oblasti výpočtových bodů posuzovaných rozptylovou studií nebyl překročen imisní
limit dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění.
V okolí zájmové lokality není provozována žádná imisní stanice, která by kontinuálně
monitorovala kvalitu ovzduší. Nejbližší monitorovací imisní stanice se nachází v Praze –
Libuši (cca 18 km daleko). Vzhledem k umístění, reprezentativnosti a charakteristice stanic v
Praze nelze údaje naměřené na těchto stanicích pro zájmovou lokalitu použít.
2. Voda
Povrchové vody
Plocha navrhovaného DP spadá do povodí Sázavy (číslo hydrologického pořadí 4. řádu
1-09-03-179). Oblast je odvodňována dvěma bezejmennými toky, jež se vlévají zleva do
Sázavy.
První s délkou 1,57 km protéká Novou Vsí mimo kontakt se zájmovým územím.
Druhý s délkou 2,78 km (ID toku podle HEIS: 128990000600) pramení jižně od
navrhovaného DP, návrší Holé Vršky obtéká ze západu, protéká okrajovou částí Kamenného
Přívozu a v km ř. km 11,389 se vlévá do Sázavy Na tomto toku je umístěn Mošťanský rybník
(ID nádrže podle HEIS: 109031790003), s úrovní hladiny cca 295 m n.m.
Hranice DP leží v těsné blízkosti zmíněného bezejmenného toku i Mošťanského
rybníka, hranice těžby je však od toku vzdálena minimálně 60 m a od rybníka cca 100 m.
Dle mapového serveru HEIS VUV vodního hospodářství a ochrany vod nemá blízký
bezejmenný tok stanovené záplavové území.. Záplavové území stanovené pro Sázavu je
vymezeno pouze ve vlastním kaňonovitém údolí Sázavy mimo kontakt se zájmovým územím.
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Obrázek č. 12: Hydrologické povodí a útvary povrchových vod stojatých a tekoucích (HEIS VUV)

Podzemní vody
Hydrogeologie širšího okolí
Posuzovaná lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 6320 - Krystalinikum
v povodí střední Vltavy.
Horniny středočeského plutonu jsou v širším okolí proměnlivě propustné. Zvodnění
skalního masivu je vázané na síť puklin. K živějšímu oběhu podzemních vod dochází pouze
na výraznějších tektonických liniích. Mimo poruchová pásma je proudění podzemní vody
podstatně pomalejší.
Předpokládaná propustnost hornin, vyjádřená koeficientem filtrace kf, se v příznivějších
podmínkách (porušené propustnější zóny) pohybuje v řádu 10-6 m/s, v méně porušených
partiích obvykle dosahuje koeficient filtrace řádu 10-7 m/s. Specifický odtok podzemní vody
je v daném území 2-3 l/s/km2.
Pokryvné útvary, včetně kamenitopísčitých eluvií, jsou většinou relativně dobře
propustné, neboť obsahují vysoký podíl písčité frakce. Tyto typy hornin jsou ale uloženy
zpravidla nad úrovní hladiny podzemní vody.
Tabulka č. 26: Informace o hydrogeologickém rajonu zájmového území podle HEIS VÚV TGM

Hydrogeologické rajony základní vrstvy
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Horizont:
Pozice:
Plocha rajonu, km2:
Geologická jednotka:
Skupina rajonů
Dílčí povodí:
Kolektory hydrogeologického rajonu
Číslo kolektoru:
Kolektor:
Litologie:
Stratigrafická jednotka:
Dělitelnost rajonu (ano/ne):
Mocnost souvislého zvodnění:

6320
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
2
základní vrstva
5 727,32
horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
Krystalinikum Jiních a Jihozápadních Čech
Labe
9
nevymezený kolektor
převážně granitoidy
ano
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Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita:
Mineralizace:
Chemický typ:

volná
puklinová
nízká <0,0001
0,3 - 1 g/l
Ca-Na-HCO3

Hydrogeologie ložiska a blízkého okolí
Hydrogeologickými poměry ložiska se zabýval Unzeitig (in Hašlar, 1974). V rámci
ložiskového průzkumu byly hydrogeologicky testovány vrty V 1 a V 2, hluboké 50 a 60 m.
Hladiny se ve vrtech nacházely v úrovních 7,4 a 15,6 m pod terénem (307,1 a 317,3 m n.m.).
Na vrtech byly provedeny orientační čerpací zkoušky kalovkou. Přítoky do vrtů činily 0,04
a 0,02 l/s. Vrty pravděpodobně nezastihly propustnější tektonické linie. V okolí lomu byly
v rámci těchto prací evidovány domovní studny. Podrobnosti jsou uvedeny
v hydrogeologickém posouzení, které je přílohou této dokumentace (Koroš, 2016).
Generelní směr proudění podzemní vody v okolí plánované otvírky je v současné době
od vrcholu Holé vršky prakticky všemi směry, s výjimkou směru k JV. Podzemní voda odtéká
do údolí bezejmenného potoka, které je místní erozní bází.
V rámci místního šetření, provedeného 21.11.2015 a 29.1.2016, nebyly v prostoru
plánované těžby zaznamenány žádné projevy zvodnění.
Hladina Mošťanského rybníka se v současné době nachází v úrovni cca 295 m n.m.
V době provádění geologického průzkumu se dne 23.4.1974 v tomto prostoru rybník
nenacházel. Protékal zde pouze potok s úrovní hladiny 291,4 m n.m., do nějž ústily četné
pramenní vývěry.
Následující hydrogeologická klasifikace ložiska byla provedena Korošem (2016)
v rámci aktuálního posouzení záměru.
Tabulka č. 27: Hydrogeologická klasifikace ložiska

Klasifikace
Vztah ložiska k atmosférickým
srážkám, povrchovým vodám a
místní erozivní základně.
Petrografické a hydrogeologické
vlastnosti hornin ložiska a okolí.
Tektonické poměry ložiska a
okolí ve vztahu k hydrogeologii.
Existence minerálních vod nebo
pramenišť pitné vody v okolí
ložiska.

Charakteristika
Ložisko se nachází nad místní erozivní bází,
nad i pod úrovní hladiny podzemní vody.
V prostoru ložiska nejsou žádné povrchové
toky
Horniny ložiska jsou slabě puklinově
propustné. Propustnější jsou svrchní zvětralé
partie, které budou skrývkou odtěžené.
Tektonické poruchy v prostoru ložiska jsou
středně propustné, budou zdrojem málo
výrazných přítoků podzemní vody.
V blízkém okolí se nenacházejí prameny
minerálních vod ani jímací území pitné vody.
V okolních obcích jsou domovní studny,
které nemohou být těžbou ovlivněné.
V blízkosti lomu jsou ojedinělé studny, které
mohou být těžbou ovlivněné.
Horniny ložiska jsou ve styku s vodou
stabilní.

Inženýrskogeologické vlastnosti
hornin ložiska v souvislosti
s výskytem vod.
Koeficient propustnosti hlavních Průměrná propustnost: 1-5.10-7 m/s, směrem
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Klasifikace
zvodněných horizontů.
Fyzikálně-chemické vlastnosti
vod.
Střední specifický přítok.
Způsob dobývání ložiska
a možnosti jeho odvodnění.
Konečná klasifikace.

Charakteristika
do hloubky lze předpokládat propustnost
v řádu 10-8 m/s.
Podzemní vody jsou středně mineralizované.
Bude možné je vypouštět do povrchového
toku.
Dlouhodobý průměr desetiny l/s.
Ložisko bude těženo jámovým lomem,
s odváděním vod z těžebny čerpáním.
Ložisko má z hlediska těžebního jednoduché
hydrogeologické poměry (stupeň II).

Stupeň
2
1

1-2
2

Zdroje podzemních vod
Na základě hydrogeologického posouzení (HG posouzení; Koroš, 2015) je studna pro
lom navržena umístit v sv. části zájmového území, v prostoru (v blízkosti) technologie.
Navržené místo pro studnu, označenou jako LH-1, je v kapitole 2.1 na obrázku č. 1 v HG
posouzení. Doporučeno je zde vybudovat vrtanou studnu hloubky cca 40 m, vystrojenou
zárubnicemi prům. 140-160 mm.
Zájmové území leží mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Hranice nejbližší CHOPAV Brdy leží cca 32 km západně.
V okolí navrženého rozšíření DP nejsou žádná ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ).
Nejbližší leží cca 5,5 km západně u hráze vodní nádrže Slapy.
V rámci místního šetření, provedeného 21.11.2015 a 29.1.2016 byly evidovány
využívané jímací objekty, označené v návaznosti na číslování při geologickém průzkumu
v roce 1974 jako S1 až S7 (příloha č. 2 hydrogeologického posouzení). Dne 21.11.2015 byla u
studny S4 zjištěna hloubka objektu 10,05 m (odměrný bod - poklop v úrovni 0,4 m nad
terénem). Hladina se nacházela 5,70 m od odměrného bodu, tj. sloupec vody byl 4,35 m.
Studna slouží k zásobování vodou přilehlé nemovitosti. Dále byly zaznamenány průzkumný
vrt S6 a vzdálená studna S7.
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Obrázek č. 13: Umístění studen v okolí záměru (Koroš, 2016)

Dle informace z HEIS VUV je nejbližší evidovaný odběr vody pro lidskou spotřebu
přesahující 500 m3/měsíc nebo 6000 m3/rok umístěn cca 900 m jižně od hranice plochy těžby.
Jedná se o místo odběru podzemní vody pro obec Lešany (vrty HV1 – HV6). V roce 2014
bylo odebráno 14 400 m3 vody při průměrném odběru 0,456 l/s.
Podrobnější informace byly zjištěny na OÚ Lešany. Ve 2 etapách zde byly vyhloubené
vrty HV-1 až HV-4 (hloubky 31,7 m, 25,8 m, 25,5 m, 25,2 m), které měly posílit dosavadní
zdroj vody – studnu u zámku, a vrty Le-1 a Le-2 (hloubky 40 m), později přejmenované na
HV-5 a HV-6. K nim přibude nedávno vyhloubený nový hydrogeologický vrt HV-7 o hloubce
cca 70 m. Povolení odběru podzemní vody z vrtaných studní bylo vydáno rozhodnutím MěÚ
Benešov č.j. Vod: 235-13863/2003 ze dne 2.1.2004. Byl povolen průměrný odběr 0,75 l/s,
max. 1,12 l/s, 1940,4 m3/měs., 23 284,8 m3/rok. V bezprostředním okolí vrtů byla stanovena
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ochranná pásma 1. stupně. Ochranné pásmo 2. stupně nebylo stanoveno. Jímací objekty se
nacházejí ve vzdálenosti 800 až 1500 m jjv. od prostoru plánované těžby, v jiném dílčím
povodí, než je plánovaná těžba.
Posouzením vlivu záměru na podzemní vody včetně zdrojů vody je uvedeno v kapitole
D.I.4.

3. Půda
Taxonomická charakteristika půd zájmového území
V ČR je používána klasifikace půdních typů podle taxonomického klasifikačního
systému půd (TKSP), mezinárodně systém World Reference Base for Soils Resources 2006
(WRB).
Dle TKSP se v území vyskytují půdy skupiny kambisoly, půdní typ kambizem, půdní
subtyp modální (KAm17). DLE WRB se jedná o Eutric Cambisols (euCM)
Půdní typ: KAMBIZEM KA
Půdy se stratigrafií O-Ah nebo Ap- Bv- IIC, s kambickým hnědým (braunifikovaným)
horizontem, vyvinutém převážně v hlavním souvrství svahovin magmatických,
metamorfických a sedimentárních hornin, ale i jim odpovídajících souvrstvích, např.
v nezpevněných lehčích až středně těžkých sedimentech. I výrazněji vyvinuté pedy
v kambickém horizontu postrádají jílové povlaky – argilany.
Půdy se vytvářejí hlavně ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin,
v menší míře (sypké substráty) v rovinatém reliéfu. Vznik těchto půd z tak pestrého spektra
substrátů podmiňuje jejich velkou rozmanitost z hlediska trofismu, zrnitosti a skeletovitosti,
při uplatnění více či méně výrazného profilového zvrstvení zrnitosti, skeletovitosti, jakož i
chemických (biogenní prvky, stopové potenciálně rizikové prvky) a fyzikálních vlastností
(ulehlost bazálního souvrství, ovlivňující laterální pohyb vody v krajině). V hlavním souvrství
dochází obecně k posunu zrnitostního složení do střední kategorie v relaci k bazálnímu
souvrství, k čemuž přispívá i jejich obohacení prachem.
Půdy se dále vyskytují v širokém rozmezí klimatických a vegetačních podmínek,
v klimatických regionech B 2-8, Ko 2-8, Ku 3-6.2-4(5) a vegetačních stupních 6 u
eubazických a mesobazických kambizemí a B 8-10, Ko 4-9, Ku 6-8.5-7 a vegetačních
stupních 6-7. Vyznačují se mesickým až frigidním teplotním a udickým až perudickým
hydrickým režimem. Výskyt půd v takto širokém rozmezí klimatických a vegetačních
podmínek určuje diference v akumulaci humusu a jeho kvalitě, ve vyluhování půdního
profilu, zvětrávání, braunifikaci, v interakci s vlastnostmi substrátů.
Podle specifických substrátových, klimatických a vegetačních podmínek nalézáme u
kambizemí veškeré formy nadložního humusu. Vedle běžného horizontu Ah je možný vznik
melanického, umbrického i andického humusového horizontu, určujícího variety až subtypy
kambizemí. Směrem k chladnějším a humidnějším oblastem narůstá obsah humusu v ornicích
(1 - 6 %) i v horizontech Bv (0,4 až nad 1,0 %). Spolu s tím se při narůstání acidifkace snižuje
poměr HK : FK, zvyšuje podíl slaběji vázaných HK a volných agresivníchb FK, migrujících
do horizontu Bv a zvyšuje se barevný kvocient Q4/6 jako indikátor slabé kondenzace
humusových látek. Obsah a kvalita humusu stoupá od nejlehčích k těžším půdám a půdám
z eutrofních substrátů.
Široká škála substrátů a klimatických podmínek se odráží v nasycenosti sorpčního
komplexu. Podle nasycenosti VM v horizontu Bv můžeme půdy zařadit k eu- (VM > 60 %),
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meso – (60-35%) až oligobázickému ( < 35 %) stadiu. V diagnostice těchto stadií nám
pomáhá nasycenost sorpčního komplexu výměnným hliníkem. Acidifikace se odráží i
v nárůstu amorfního Feo a na pH závislé KVK.
Půdní pokryv zájmového území
Návrší, které tvoří ložisko je celé zalesněno. Povrch terénu je tvořen lesní půdou
(hrabankou). Pedologický průzkum zde nebyl prováděn. Dle výsledků geologického
průzkumu a dle místního šetření na lokalitě se předpokládá mocnost svrchního horizontu
s obsahem humusu cca 20 – 30 cm, místy i méně. Půda je silně skeletovitá.

4. Geofaktory území
Geomorfologická charakteristika
Z geomorfologického hlediska je území součástí:
Systém:
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Hercynský
Česká vysočina
Českomoravská soustava (II)
Středočeská pahorkatina (IIA)
Benešovská pahorkatina (IIA-1)
Dobříšská pahorkatina(IIA-1A)
Konopišťská pahorkatina (IIA-1A-h)

Konopišťská pahorkatina se nachází ve střední části Dobříšské pahorkatiny. Je to členitá
pahorkatina v povodí Sázavy na granitoidech, granodioritech až křemenných dioritech
středočeského plutonu sázavského typu s menšími tělesy gaber a gabrodioritů a s četnými
vložkami porfýrů, porfyritů, aplitů a na kontaktně metamorfovaných proterozoických
rohovcích, metadrobách, meta-pískovcích až metakvarcitech zbořeneckokosteleckého ostrova
(na S). Konopišťská pahorkatina má rozčleněný erozně denudační povrch se strukturními
hřbety, suky, s hluboce zaříznutými údolími Sázavy a jejich přítoků. Významný bod je Vlčice
474,1 m. Nachází se ve (2.)-3.-4. v. s.. Zalesněná je z 20% smrkovými porosty s borovicí a
modřínem, místy borové porosty s dubem, zvláště v údolích jsou i doubravy, dubohabřiny a
nivní olšiny. Podél Sázavy a severně od ní rekreační oblast s chatovými městečky. (Demek a
kol., 2006).
Geologická charakteristika širšího okolí
Z regionálně geologického hlediska patří ložisko k SZ části středočeského plutonu.
Dosavadními výzkumy bylo v plutonu rozlišeno asi 20 typů hlubinných vyvřelin většího
plošného rozšíření, z nichž část je označována za samostatné intruze, část pak za diferenciáty.
Z celé řady dílčích typů je v zájmovém území zastoupen hlavně amfibolicko-biotitický
granodiorit až křemenný diorit sázaveckého typu. Na S se stýká na linii Krhanice - Kamenný
Přívoz s granodioritem požárského typu, na Z s horninami jílovského pásma a k JV se noří
pod metamorfovaný ostrov neveklovsko – netvořický. Z žilných hornin jsou ve zkoumaném
území zastoupeny hlavně porfyrity vyplňující pukliny zpravidla ve směru ZSZ - VJV. V
zájmovém území je granodiorit překryt pouze produkty kvartérního větrání - eluviem a
sutěmi, případně aluvii podél přítoků Sázavy.
Geologická charakteristika vlastního ložiska
Vlastní ložisko je morfologicky zvýrazněnou součástí rozsáhlého diferencovaného
hlubinného tělesa granodioritu až křemenného dioritu tzv. sázavského typu. Hlavní horninové
typy na ložisku jsou biotiticko--amfibolický granodiorit až křemenný diorit všesměrně,
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středně až hrubě zrnitý, s hojnými bazickými peckami velikosti 5 - 20 cm - sázavský typ a
zřetelně mladší typ obdobného petrografického složení bez nebo jen s ojedinělými bazickými
peckami, připomínající spíše požárský typ granodioritu.
Oba typy mají intruzivní, tektonicky komplikovaný charakter kontaktu, takže jejich
rozmístění v prostoru ložiska nelze zcela přesně lokalizovat. Tmavší typ jako primární
stavební prvek byl při intruzi mladšího světlého diferenciátu rozlámán v kry a společně potom
dále vytvářen.
Intruzivní kontakt lze dobře studovat v lomových stěnách všech lomů v okolí zkoumané
lokality: Krhanice, Kamenný Přívoz, Požáry a Teletín. Místy do sebe však oba typy
přecházejí zcela plynule.
Celé těleso tuhlo patrně za částečného působení orientovaného jílovského tlaku, což se
projevuje místy slabým plošným usměrněním.
Petrografickou charakteristiku zkoumaného ložiska doplňují ojediněle zjištěné kry
větších rozměrů a bazické pecky odpovídají složením křemennému meladioritu popsanému ve
zprávě č.ú. 511 1383 305 na lokalitě Teletín, který je považován z hlediska relativního stáří za
nejstarší intruzivní fázi.
Z žilných hornin jsou na ložisku poměrně hojné žíly porfyritů průběhu cca SZ - JV se
sklonem k JZ o mocnosti 0,5 -- 5,0 m vyplňující otevřené pukliny orientované kolmo k
západnímu omezení plutonu, t.j. zhruba kolmo na působení jílovského tlaku. Stejnou orientaci
mají zjištěná tektonická poruchová pásma a puklinové systémy vázané převážně na světlý typ.
Podřadně se vyskytují žíly plagiopegmatitu a aplopegmatitu.
Radonové riziko
Podle mapy radonového rizika z geologického podloží dostupné na webové aplikaci
ČGS se plocha stanovení DP Lešany se nachází v oblasti s vysokou kategorií radonového
indexu z geologického podloží.

5. Flóra a fauna
Biogeografické členění
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) se širší okolí nachází
v místě nevýrazné hranice mezi Slapským a Posázavským bioregionem. Vlastní zájmové
území navrhovaného DP Lešany je v bioregionu Slapském 1.20.
Slapský bioregion se nachází na jihu středních Čech, zabírá střední část
geomorfolologického celku Benešovská pahorkatina, má přitom plochu 1 716 km2. Bioregion
se nachází mezi výše položenými územími, je tvořen převážně žulovou pahorkatinou
rozřezanou skalnatým údolím Vltavy a jejích přítoků. Bioregion má mezofilní charakter,
v jeho potenciální vegetaci převažují acidofilní doubravy. Dominují 3. dubovo-bukový a 4.
bukový vegetační stupeň. Významné je především údolí Vltavy a jejích přítoků, neboť zde se
nachází i 2. bukovo-dubový stupeň se zastoupením reliktních borů, suťových lesů a řady
teplomilných druhů na výslunných svazích, včetně reliktů. Biota údolí byla těžce poškozena
výstavbou přehrad, na ostatním území dnes dominuje orná půda, v lesích kulturní bory a
smrčiny.
Reliéf je tvořen zdviženým zarovnaným povrchem. Má charakter pahorkatiny na žulách
s typickými oblými kopci s balvany na povrchu, tzv. nízkými exfoliačními klembami.
Nejvýraznějším prvkem reliéfu a pravou osou bioregionu je ostré zaříznuté, 100 až 250 m
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hluboké kaňonovité údolí Vltavy se soutěskou Svatojánských proudů, do kterého ústí údolí
dolní Sázavy se soutěskami pod Medníkem, i hluboká, často skalnatá údolí větších přítoků
(Kocába).
Zarovnaný povrch má výškovou členitost členité pahorkatiny (75 - 150 m), místy až
ploché vrchoviny s členitostí 150 - 200 m. V blízkosti zářezu Vltavy reliéf nabývá ráz členité
vrchoviny s výškovou členitostí 200 - 300 m. Nejnižším bodem je údolí Vltavy v Praze Braníku (asi 190 m), nejvyšším Vojna u Příbrami (667 m). Typická výška území je 320 - 550
m.
Celé zájmového území je popsáno biochorou -3PP Pahorkatiny na neutrálních
plutonitech v suché oblasti 3. v.s.
Reliéf biochory má charakter pahorků a plochých sníženin mezi nimi. Převýšení
pahorků nad sníženinami bývá 50 - 100 m. Reliéf je drobně členitý, pahorky mají většinou
výrazné a zalesněné svahy. Směrem k údolí řek se do sníženin zařezávají údolí. Segmenty ve
Slapském bioregionu leží převážně nad údolím Vltavy, zde je pak převýšení ke dnu údolí
vyšší, ale převážná část svahu je již součástí biochor údolí. Na povrch na strmějších svazích
a vrcholcích vystupují drobné skalky a balvany. Časté jsou zde menší lomy, většinou opuštěné
a zatopené vodou.
Současné využití krajiny v biochoře -3PP je: lesy 35 %, travní p. 11 %, vodní pl. 1 %,
pole 46%, sady 3 %, sídla 2 %, ostatní 2 %.
Lesy jsou rozmístěny nerovnoměrně, takže udávané průměrné zastoupení je netypické.
Lesů v segmentech je většinou kolem 25 %, v menší části segmentů (v obou bioregionech) je
zastoupení lesů mírně přes 50 %. Většinou se jedná o segmenty se členitějším reliéfem, ale
tato zákonitost je velmi volná. Rozdíly jsou zajisté způsobeny i historickým vývojem
využívání krajiny. Lesy jsou převážně velké, ale velmi typické je zastoupení středně velkých
lesů na větších pahorcích a malých na stráních a malých pahorcích. Okraje lesů bývají velmi
členité. V dřevinné skladbě převažují kulturní smrčiny, na jižních svazích dominují kulturní
bory. Příměs listnatých dřevin je vzácná, tvoří ji hlavně dub, při okrajích lesů s břízou, zvláště
u menších lesů se vyskytuje akát. Nevalný biologický stav lesů dokumentuje i to, že zde není
žádné maloplošné zvláště chráněné území.
Travní porosty jsou poměrně hojné, a to především na suchých stráních s mělkými
a kamenitými půdami. Dřív zde bývaly pastviny, dnes jsou často opuštěné a zarůstají
křovinami. Intenzivní vlhké louky bývají na dnech depresí a v nivách.
Vodní plochy jsou tvořeny především menšími potoky. Vyskytují se zde i malé
izolované rybníky, často u okrajů lesů nebo obcí. K typickým vodním plochám patří malé
zatopené jámové lomy.
Pole jsou vázána především na plochá úpatí pahorků a odvodněná dna depresí, kde jsou
středně velká. Na strmějších svazích jsou malá, protažená po vrstevnici, oddělená často
křovitými mezemi. Relativně často se v polích vyskytují remízky na výchozech skalních
podloží nebo u skupin kamenů, původně jich však bylo podstatně více. Pole jsou ohraničena
především lesy a travními porosty.
Sady se nacházejí především u jednotlivých vesnických usedlostí po obvodech sídel,
místy se však nacházejí maloplošné sady i ve volné krajině. Ovocné dřeviny se často
vyskytují v hojných chatových a zahrádkových koloniích.
Sídla jsou tvořena převážně středně hustou sítí malých vesnic, vzácnější jsou středně
velké obce. V malých vesnicích se občas vyskytují barokní kapličky, ve středně velkých jsou
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pak zbarokizované gotické kostely a malé barokní a empírové zámečky. Velmi časté jsou
chatové kolonie při okrajích lesů. (Culek a kol., 2003).
Fytogeografické členění a potenciální přirozená vegetace
DoKP se nachází dle fytogeografického členění (Skalický, 1988) v oblasti mezofytika,
podoblasti Českomoravské mezofytikum a ve fytogeografickém okrese 41. Střední Povltaví.
Dle mapy Potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová, 2001) leží
zájmové území v mapovací jednotce 36 – Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidaeQuercetum petraeae, Abieti-Quercetum) a 7 – Černýšová dubohabřina (Melampyro
nemorosi-Carpinetum),
Biková a jedlová doubrava představují edafický klimax na živinami chudých substrátech
(ruly, žuly, svory, kyselé břidlice aj.) v planárním a zvláště kolinním stupni
se subkontinentálním klimatem. Tato společenstva osidlují různé reliéfové formy v pahorkatinách převládá kopcovitý reliéf, jinde víceméně vyrovnané, ploché nebo mírně
zvlněné tvary, vzácně i ostřejší svahy říčních kaňonů. Půdy odpovídají zpravidla
mezooligotrofním
až
oligotrofním
kambizemím
typickým
nebo
luvizemím
(parahnědozemím), pod jedlovými doubravami místy pseudoglejeným. Jejich reakce je kyselá
až velmi silně kyselá. Biková doubrava osidluje půdy občas vysýchavé, jedlová doubrava
vlhké až čerstvě vlhké substráty. Většina poloh těchto lesů je v současné době odlesněna
a využívána jako pole, méně pastviny nebo louky.
Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje slabší
příměší až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru (Carpinus
betulus, buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia cordata), na
sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris). Dub letní (Quercus
robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech. Zmlazené dřeviny stromového patra jsou
nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra keřového, kde se též častěji objevuje Frangula
alnus a Juniperus communis. Fyzignomii bylinného patra určují (sub)acidofilní a mezofilní
lesní druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convallaria majalis,
Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostins arundinacea, Melampyrum pratense
aj.) Mechové patro bývá druhově pestré. Často se v něm objevují Polytrichum formosum,
Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Pohlia nutans aj.
Podobná druhová garnitura je typická i pro jedlové doubravy, indikované kromě výskytu
dubů (Quercus robur, Q. petraea) i přítomností jedle (Abies alba) ve stromovém, příp. i
keřovém patru, a druhů Galium rotundifolium, Luzula pilosa, Carex digitata, Epipactis
helleborine, Oxalis acetosella, Senecio fuchsii a semenáčků jedle v patru bylinném. Častý
bývá též výskyt Sambucus racemosa v keřovém i bylinném patru.
Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) se vyskytuje ve výškách
(200) 250-450 m n. m. (obr. 5, 6). Jen zřídka osidluje na odpovídajících stanovištích jižních
kvadrantů polohy do 550 m n. m. (např. Křivoklátsko). Představuje klimaxovou vegetaci
planárního až suprakolinního stupně naší republiky s optimem výskytu ve stupni kolinním.
Typické dubohabřiny představovaly klimatický klimax mezických stanovišť rovin nebo mírných svahů, jejich další jednotky edaficky nebo topograficky podmíněné odchylky od
klimatického klimaxu.
Černýšová dubohabřina je tvořena stinnými dubohabřinami s dominantním dubem
zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata,
na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně
náročných listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplanatus, mléč – A.
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platanoides, třešeň Cerasum avium). V prosvětlených porostech se nachází dobře vyvinuté
keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů. V bylinném patře se
nachází především (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus
vernus, L. niger, Lamium galeobdolon agg., Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis,
Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum,Viola reichenbachiana) méně často trávy
(Festuca heterophylla, Poa nemoralis). Porosty jsou v současné době plošně velmi omezené
vlivem odlesnění, následné zemědělské činnosti i intenzivní zástavby.
Flóra bioregionu
Flóra je tvořena pestrou škálou chorotypů. Končí zde směrem východním některé typy
západostředoevropské, např. zimostrázek nízký (Polygaloides chamaebuxus), bělozářka
liliovitá (Anthericum liliago) a lomikámen růžicovitý (Saxifraga decipiens). Další
subatlantské druhy jsou charakteristické pro písčiny, které reprezentují paličkovec šedavý
(Corynephorus canescens), ovsiřík štíhlý (Ventenata dubia), ovsíček obecný (Aira
caryophyllea), mrvka myší ocásek (Vulpia myuros), pro vlhké louky, jako všivec mokřadní
(Pedicularis sylvatica), pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii). Západní element
je i hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). Rovněž sem zasahuje řada teplomilných
druhů submediteránních nebo kontinentálních, např. ostřice nízká (Carex humilis), kavyl
Ivanův (Stipa joannis), oman srstnatý (Inula hirta), hvězdnice chlumní (Aster amellus), smil
písečný (Helichrysum arenarium). Od východu sem zasahují i ostřice chlupatá (Carex pilosa)
a chrastavec doubravní (Knautia drymeia). Mezi druhy vlhkých luk jsou vzácně přítomny i
hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris) a upolín evropský (Trollius altissimus).
Flóra zájmového území
Pro posouzení vlivu na biotu bylo zpracováno biologické posouzení záměru (Véle,
2016, příloha č. 5).
Během průzkumu byla zjištěna přítomnost 45 rostlinných druhů. Seznam nalezených
druhů a míst jejich výskytu je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 28: Seznam nalezených druhů rostlin

Latinský název
Abies alba
Aegopodium podagrarea
Anemone nemorosa
Anthriscus sylvestris
Artemisia vulgaris
Athyrium filix-femina
Avenella flexuosa
Betula pendula
Calluna vulgaris
Cerastium holosteoides
Dactylis glomerata
Epilobium montanum
Fagus sylvaticus
Festuca ovina
Fragaria vesca
Galium aparine

Český název
jedle bělokorá
bršlice kozí noha
sasanka hajní
kerblík lesní
pelyněk černobýl
papratka samičí
metlička křivolaká
bříza bělokorá
vřes obecný
rožec obecný
srha říznačka
vrbovka horská
buk lesní
kostřava ovčí
jahodník obecný
svízel přítula
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Latinský název
Geum urbanum
Hieracium murorum
Hypochaeris radicata
Larix decidua
Melampyrum pratense
Milium effusum
Mycelis muralis
Oxalis acetosella
Picea abies
Pinus sylvestris
Plantago media
Poa annua
Poa nemoralis
Polypodium vulgare
Pseudotsuga menziesii
Quercus robur
Quercus rubra
Rubus sp.
Rumex acetosa
Senecio vulgaris
Sorbus aucuparia
Taraxacum sect. Ruderalia
Taxus baccata
Tusillago farfara
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Verbascum sp.
Viola odorata
Viola riviniana

Český název
kuklík městský
jestřábník zední
prasetník kořenatý
modřín opadavý
černýš luční
pšeničko rozkladité
mléčka zední
šťavel kyselý
smrk ztepilý
borovice lesní
jitrocel prostřední
lipnice roční
lipnice hajní
osladič obecný
douglaska tisolistá
dub letní
dub červený
ostružiník
šťovík kyselý
starček obecný
jeřáb ptačí
pampeliška lékařská
tis červený
podběl lékařský
kopřiva dvoudomá
brusnice borůvka
divizna
violka vonná
violka Riviniova

Ochrana

C3

Žádný z nalezených druhů nepatří mezi zvláště chráněné, dva druhy jsou uvedeny na
Červeném seznamu rostlin:
•

jedle bělokorá

- kategorie C4a,

•

tis červený

- kategorie C3.

Uvedené kategorie jsou definovány takto:
C3 – ohrožené taxony cévnatých rostlin ČR
Jedná se o rostliny se slabším, ale trvalým ústupem. Snížení jejich výskytu se pohybuje
mezi 50 až 80 % původního zastoupení.
C4 - vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR vyžadující další pozornost
Do této skupiny patří druhy a poddruhy cévnatých rostlin vyžadující další pozornost,
neboť u nich lze předpokládat v krátké době ohrožení (C4a). Zároveň jsou do této kategorie
řazeny i taxony nedostatečně prostudované, u nichž zatím nelze přesněji stanovit stupeň
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ohrožení (C4b).
Fauna bioregionu
Převažuje zkulturnělá krajina pahorkatinného regionu, s ochuzenou hercynskou faunou
se západními vlivy (ježek západní). Na výchozech vápenců jsou zbytky teplomilné fauny
(ještěrka zelená, páskovka žíhaná). Kontrastním prvkem je zalesněné údolí Vltavy (sklovatka
krátkonohá, skelnička průzračná ap.), na jehož skalnatých výstupech se udržují nepatrné
zbytky teplomilného elementu (zrnovka Pupilla triplicata, izolovaná kolonie štíra kýlnatého,
faunisticky nevyjasněného původu). V tekoucích vodách jsou zbytkové populace raka
kamenáče.
Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: lejsek malý
(Ficedula parva), břehule říční (Riparia riparia). Obojživelníci: skokan štíhlý (Rana
dalmatina), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), mlok skvrnitý (Salamandra
salamandra). Plazi: ještěrka zelená (Lacerta viridis). Měkkýši: žebernatěnka drobná
(Ruthenica filograna), skelnička průzračná (Vitrea diaphana), vrásenka orlojovitá (Discus
perspectivus), zemoun skalní (Aegopis verticillus), sklovatka rudá (Daudebardia rufa), s.
krátkonohá (D. brevipes), zrnovka Pupilla triplicata, páskovka žíhaná (Cepaea
vindobonensis). Štíři: štír kýlnatý (Euscorpius carpathicus). Korýši: rak kamenáč (Astacus
torrentium).
Fauna zájmového území
V rámci biologického posouzení (Véle, 2016 – příloha č. 5) byl proveden i zoologický
průzkum lokality. Průzkum probíhal opět v celé vegetační sezóně 2015.
Přítomnost bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí individuálního sběru,
zemních pastí, pokládání potravních návnad a smýkání vegetace. Průzkum bezobratlých byl
zaměřen na zvláště chráněné a vzácné druhy. Jako bioindikační skupina byli použiti
mravencovití (Formicidae). Přítomnost obratlovců byla zaznamenávána pomocí krátkodobě
umístěných pastí, vizuálně, akusticky (včetně použití detektoru netopýrů) a pomocí
pobytových znaků. Zaznamenávány byly i přeletující druhy ptáků. Přítomnost živočichů
v blízkém okolí byla zjišťována během terénních prací.
Bezobratlí
Ze zástupců Formicidae byly nalezeny druhy Leptothorax acervorum, Camponotus
ligniperdus, Lasius brunneus, L. niger, M. rubra, M. lobicornis, M. ruginodis.
Leptothorax acervorum je eurytopní druh otevřených až mírně zastíněných stanovišť.
Lasius niger je plastický druh, preferující sušší až mezofilní stanoviště. Lasius brunneus
obývá lesní porosty, sady, aleje i zahrady. Camponotus lingiperdus je lesní druh obývající
smíšené a listnaté lesy, stanoviště porostlé keři s jednotlivými stromy (skalnaté svahy, slunci
exponované okraje lesů apod.). Myrmica rubra je biotopově plastický druh s preferencí méně
zastíněných stanovišť, žije na loukách, pastvinách, v zahradách, světlých hájích a parcích,
včetně zastavěných území. Myrmica ruginodis je druh obývající tmavé lesy, v nichž nahrazuje
M. rubra. M. lobicornis se vyskytuje ve všech biotopech kromě podmáčených půd.
Z nalezených bezobratlých živočichů jsou chráněni pouze čmeláci rodu Bombus, patřící
mezi ohrožené druhy.
Obratlovci
Průzkum potvrdil výskyt 45 druhů obratlovců: jednoho zástupce třídy obojživelníků i
plazů, 34 druhů ptáků a 9 druhů savců. Seznam nalezených druhů obratlovců je uveden v tab.
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č. 2. Čtyři nalezené druhů obratlovců (slepýš křehký, vlaštovka obecná, veverka obecná,
netopýr velký) jsou uvedeny na seznamu zvláště chráněných druhů dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb.
Tabulka č. 29: Seznam nalezených druhů obratlovců

Třída
Obojživelníci
Plazi

Ptáci

Savci

Latinský název
Rana temporaria
Anguis fragilis
Anas platyrhynchos
Acrocephalus arundinaceus
Ardea cinerea
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia familiaris
Columba palumbus
Corvus corone
Cuculus canorus
Cyanistes caeruleus
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Garrulus glandarius
Hirundo rustica
Motacilla alba
Parus major
Periparus ater
Phasianus colchicus
Phylloscopus collybita
Pica pica
Picus viridis
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Sitta europaea
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Apodemus sp.
Capreolous capreolus

Český název
skokan hnědý
slepýš křehký
kachna divoká
rákosník velký
volavka popelavá
káně lesní
stehlík obecný
zvonek zelený
šoupálek dlouhoprstý
holub hřivnáč
vrána obecná
kukačka obecná
sýkora modřinka
strakapoud velký
strnad obecný
červenka obecná
poštolka obecná
pěnkava obecná
lyska černá
sojka obecná
vlaštovka obecná
konipas bílý
sýkora koňadra
sýkora uhelníček
bažant obecný
budníček menší
straka obecná
žluna zelená
králíček ohnivý
králíček obecný
brhlík lesní
špaček obecný
pěnice černohlavá
kos černý
drozd zpěvný
drozd brávník
myšice
srnec obecný
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Třída

Latinský název
Erinaceus europaeus
Lepus europaeus
Martes martes
Myotis myotis
Sciurus vulgaris
Sus scrofa
Vulpes vulpes

Vysvětlivky:

§O
§SO

§KO

Český název
ježek západní
zajíc polní
kuna lesní
netopýr velký
veverka obecná
prase divoké
liška obecná

Ochrana

§KO
§O

ohrožený druh (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi ohrožené druhy)
silně ohrožený druh (druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo
vzácný, vědecky či kulturně velmi významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
zařazený mezi silně ohrožené druhy)
kriticky ohrožený druh (druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo
vzácný, vědecky či kulturně velmi významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
zařazený mezi kriticky ohrožené druhy.

Míra vlivu na všechny výše zmíněné druhy živočichů a návrhy ochranných a
kompenzačních opatření jsou uvedeny v kapitole D.

6. Ekosystémy
Biotopy
V následující tabulce je uveden seznam biotopů vylišených v rámci biologického
průzkumu (Véle, 2015). Biotopy jsou značeny dle Metodiky mapování biotopů AOPK.
V prostoru navrhovaného rozšíření se nacházejí převážně nepřírodní biotopy (označení X).
Nalezen byl i jeden přírodní biotop.
Tabulka č. 30: Seznam biotopů v ploše rozšíření DP

Kód biotopu

Biotop

X8

křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy

X9A

lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami

X11

paseky s nitrofilní vegetací

L7.1

suché acidofilní doubravy a antropogenní biotopy
Les

Dobývací prostor bude stanoven pouze na ploše lesního pozemku p.č. 1145 v k.ú.
Lešany nad Sázavou chráněného jako pozemek určený k plnění funkcí lesa (viz kapitola
B.II.1).
DP bude vymezen na ploše PUPFL 19,24185 ha, faktický zábor lesa bude cca 11,1 ha.
Pro podrobnou charakteristiku lesních porostů a zhodnocení vlivu na ně byla zpracována
samostatná studie (Klíma, 2016, Příloha č. 7).
Posuzované území je začleněno v rámci Přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská
pahorkatina. Prostor navrhovaného DP Lešany leží v lesním vegetačním stupni 2 –
bukodubovém, při jihozápadním okraji pak 3 – dubobukovém.
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Z hlediska funkce lesa leží v ploše navrhovaného DP pouze lesy hospodářské. Lesy
ochranné ani lesy zvláštního určení se zde nevyskytují. Lesy příměstské a rekreační
(zvláštního určení) leží východně od silnice II/105 a nebudou záměrem dotčeny.
Při jižní a východní hranici zasahují do DP plochy vymezené jako uznané jednotky
reprodukčního materiálu, dubu zimního, dubu letního a dubu červeného a buku lesního, které
však nebudou přímo dotčeny.
Z hlediska funkčního potenciálu se v ploše navrhovaného DP nenachází žádné
vymezené plochy, enklávy lesů s půdoochranným potenciálem leží severně a západně od DP.
Z hlediska typologie se v prostoru navrhovaného DP nacházejí tyto lesní typy:
•

2K3 – Kyselá buková doubrava (typ bikový) – Do tohoto typu je zařazena většina
lesních porostů v ploše DP. Bude dotčený těžbou, plochou zázemí i částí vnější
deponie.

•

2I1 – uléhavá kyselá buková doubrava (typ s bikou chlupatou) – Jedná se o východní
část DP, bude dotčena okrajově vlastní těžbou, z větší částí vnější deponií a částí
plochy zázemí

•

3S5 – svěží dubová bučina (typ bikový s ostřicí prstnatou) – Leží při jižním okraji DP,
bude dotčen nepatrně plochou vnější deponie

•

3V5 – vlhká dubová bučina (typ šťavelový na přechodu k 3O6) – Leží při jižním okraji
DP, bude dotčen částečně plochou vnější deponie

•

3L1 – jasanová olšina (typ potoční) – Pruh na západní hranici DP v okolí bezejmenného
toku a Mošťanského rybníka, nebude dotčen žádnou činností.

Obrázek č. 14: Lesní typy v DP Lešany a okolí
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Další údaje o lesích jsou uvedeny v aktuálním lesním hospodářském plánu (LHP). Údaje
jsou uvedeny v příloze 7, následující obrázek je zakreslen na podkladu porostní mapy LHP.
Obrázek č. 15: Zákres budoucích odlesněných částí lomu a technologického zázemí (červená linka).

Poznámka k obrázku: V J části jsou označeny dvě porostní skupiny 1. věkového stupně, které nejsou popsány
v platném lesním hospodářském plánu.

V rámci terénních i rešeršních prací byl podrobně zhodnocen zdravotní stav lesa
určeného k odtěžení. Zdravotní stav porostů je uspokojivý a je popsán v pasáži, která se
věnuje fytopatologii a ochraně lesa. Porosty jsou průměrné bonity a jejich odolnostní
potenciál a kvalita jsou výsledkem dobré lesnicko-pěstební a ochranářské péče. Odlesnění
v rámci jednotlivých etap těžby se dotýká částí porostních skupin: 531A1, 531A2, 531A3,
531A4, 531A6, 531B2, 531B4, 531B6, 531B9, 531C1, 531C2, 531C3, 531C4, 531C6,
531C12 a severní části porostní skupiny označené v kapitole 6. 2. přílohy č. 7 indexem
531C1a.
Velmi podrobně je pak zhodnocen zdravotní stav porostů za hranicí předpokládaného
odlesnění pro posouzení vlivu na tyto ponechané okolní lesní porosty (viz příloha č. 7)
Porosty mimolesních dřevin
Porosty mimolesních dřevin se v zájmové území nevyskytují.

7. Krajina
Typ krajiny
V rámci tzv. typologie české krajiny je krajina členěna podle všeobecných vlastností,
které danou krajinu odlišují od okolí a které ji spojují s krajinami podobných vlastností.
Dle mapy Typologie české krajiny se zájmové území nachází v typu krajiny 3M2.
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Typ krajiny podle charakteru osídlení:
•

3 – Krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynica

Typ krajiny podle využití:
•

M – Lesozemědělské krajiny

Typ krajiny podle reliéfu:
•

2 – Krajiny vrchovin Hercynia

Lesozemědělská krajina (M) – jedná se z pohledu vnitřní struktury o heterogenní,
přechodový krajinný typ, charakteristický střídáním lesních a nelesních stanovišť. Zastoupení
ploch zarostlých dřevinnou vegetací kolísá mezi 10 % až 70%. Krajiny mají charakter
převážně polootevřený. Krajiny vrchovin Hercynia (2) zabírají 51,34 % území (Löw, 2008).
Charakteristika krajinného rázu
Pro posouzení vlivu těžby v navrhovaném DP Lešany na krajinný ráz bylo zpracováno
vyhodnocení míry vlivu navrhované stavby a využití území z hlediska zásahu do krajinného
rázu (Popková 2016, příloha č. 6).
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se
projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy
vizuální, sluchové nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor
(DoKP). Vymezení dotčeného krajinného prostoru se v případě kritéria viditelnosti provádí
buď vizuálními bariérami (horizonty terénu, lesních porostů nebo zástavby) nebo se
empiricky stanoví okruhy potenciální viditelnosti (ve dvou vzdálenostech: 3 km okruh
předpokládané silné viditelnosti a 6 km okruh předpokládané potencionální viditelnosti).
Potenciální viditelnost záměru ze sídel a z volné krajiny v DoKP je proměnlivá. Kromě tvaru
reliéfu závisí v sídlech na typu a orientaci uliční zástavby a ve volné krajině na existenci
porostů vyšší zeleně a na vzdálenosti pozorovatele od ní.
Zásadní hledisko pro vymezení potenciálního DoKP představuje vizuální dosah této
vrcholové části zalesněného hřbetu kopce, resp. její snížení, v důsledků odtěžení, o cca 12 m.
Za účelem znázornění a zpřesnění potenciálního vizuálního dosahu plánované těžby byla
pomocí geografického informačního systému (GIS) nad digitálním modelem terénu
zpracována analýza viditelnosti. V rámci analýzy viditelnosti byla zjišťována viditelnost
snížené vrcholové části hřbetu kopce, a to v okruhu cca 5 km. Grafický výstup zpracované
analýzy je uveden na následujícím obrázku. Analýza viditelnosti byla provedena bez údajů o
překážkách, jako jsou budovy a vegetace, které vytvářející optické bariéry a znemožňující
vizuální uplatnění záměru. Proto výstup zpracované analýzy viditelnosti vyjadřuje maximální
možnou viditelnost daného jevu. Vlastní viditelnost záměru byla upřesněna terénním
průzkumem a jsou jimi téměř všechna světlá místa v analýze viditelnosti (území bez lesního
porostu a zástavby). Fotografie z pohledových míst v DoKP jsou součástí přílohy hodnocení
vlivu na krajinný ráz.
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Obrázek č. 16: Grafický výstup zpracované analýzy viditelnosti a umístění pohledových míst

V rámci DoKP je definovány přírodní, kulturně-historická a estetická charakteristika
území (krajiny) a její konkrétní znaky a hodnoty dle §12 zákona č. 114/1992 Sb.
Ve vztahu k předmětu posouzení představují z pohledu přírodní charakteristiky hlavní
znaky a hodnoty krajinného rázu v zájmovém území:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přítomnost řeky Sázavy a jejího hluboce zaříznutého údolí
Přítomnost četných přítoků Sázavy a jejich zaříznutých a zalesněných údolí
Přítomnost členitého reliéfu Dobříšské pahorkatiny
Přítomnost rozčleněného erozně denudačního povrchu
Přítomnost mimolesní zeleně (zejména liniové prvky břehových porostů podél řeky
Sázavy a jejích přítoků, drobné remízky a stromořadí podél cest i solitérní skupiny
stromů)
Přítomnost lesních komplexů po obvodu DoKP
Přítomnost orné půdy v enklávách mezi lesy a zástavbou
Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (nadregionální biokoridor NRBK 61
podél Sázavy)
Přítomnost lokálního biocentra LBC 13 Mošťanský rybník a lokální biokoridoru
LBK 1-11
Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) ze zákona – lesy, vodní toky,
rybníky
Přítomnost PřP Střed Čech a Hornopožárský les

Z pohledu kulturní a historické charakteristiky vystupují jako hlavní znaky krajinného
rázu v dotčeném krajinném prostoru:
•

Dochovaná krajinná struktura
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dochovaná historická cestní síť
Nepřítomnost památkově chráněných objektů v DoKP
Existence archeologických stop v DoKP jako dokladu o dlouhodobém osídlení
oblasti
Přítomnost drobných sakrálních staveb (kaplička, smírčí kříže a boží muka)
Pouze částečně dochovaná urbanistická struktura obcí z velké části změněná
intenzivním rekreačním využitím a intenzivním plošným rozvojem obytného zázemí
Prahy
Přítomnost tradiční posázavské železnice
Přítomnost historické cesty zvané Plavecká
Vystěhování obyvatel za 2. sv. války v rámci zřízení výcvikového prostoru jednotek
SS

V kategorii estetických hodnot, prostorových vztahů a harmonie území – vizuální
charakteristiky území lze identifikovat tyto hlavní znaky krajinného rázu území:
•
•
•
•
•
•
•
•

Výrazná krajinná osa v podobě zaříznutého meandrujícího údolí Sázavy
Dynamický dojem krajinné scény
Esteticky působící řeka Sázava a její přítoky
Přítomnost větších lesních porostů projevující se v krajinných panoramatech
Harmonický charakter území daný převahou přírodních a přírodě blízkých prvků
Přítomnost řetězovité velkoplošné rekreační zástavby
Přítomnost rušivých prvků (vysílače, stožáry VN a haly a objekty u železniční trati
v Kamenném Přívozu)
Plánovaná dálnice D3 (narušení harmonického měřítka a vztahů v krajině) – umělá
osa území

Míra vlivu na krajinný ráz je hodnocena v kapitole D.I.8.

8. Obyvatelstvo
V tabulce jsou uvedeny údaje o obyvatelstvu pro obce Lešany a Kamenný Přívoz.
Tabulka č. 31: Statistické údaje o obyvatelstvu v dotčených obcích (dle ČSÚ)

Lešany
716
363
353
127
478
111

Počet obyvatel
Počet žen
Počet mužů
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem

Chodov
1 342
655
687
210
890
242

Pozn. k 31.12. 2014

9. Hmotný majetek
V ploše navrhovaného DP se kromě vlastních pozemků nenachází žádný hmotný
majetek.
Hmotný majetek, který by potenciálně mohl být ovlivněn jsou obytné a rekreační stavby
v okolí. Vliv na ně je řešen převážně v kapitole D v části věnované seismickým vlivům a
vlivům na rekreační využívání území.
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10. Kulturní památky
V ploše navrhovaného DP ani v bezprostřední blízkosti se nenachází žádné nemovité
kulturní památky. V širším okolí pak jsou evidovány následující nemovité kulturní památky.
Tabulka č. 32: Nemovité kulturní památky v Kamenném Přívoze a Lešanech

Číslo rejstříku

Sídelní
útvar

Část obce

Památka

Ulice, nám./umístění, čp.

33367 / 2-89

Lešany

Lešany

zámek

čp. 100

32550 / 2-2260

Kamenný
Přívoz

Kamenný
Přívoz

kostel. sv. Ludmily

návrší nad obcí
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3.

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení

Ze způsobu využití území, resp. ze vzájemného poměru kultur na území obcí Lešany a
Kamenný Přívoz je možné určit koeficient ekologické stability daného území. Koeficient
ekologické stability (Kes) se v tomto případě vypočítává jako podíl ploch relativně stabilních a
ploch relativně labilních. Za stabilní plochy jsou považovány: lesní pozemky, trvalé travní
porosty, vodní plochy a toky, sady, vinice, část položky ostatní plochy (v tomto výpočtu
zahrnuty z položky Ostatní plochy: zeleň, hřbitovy, rekreační a sportovní plochy). Za
nestabilní plochy se považují: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, část položky ostatní
plochy (v tomto výpočtu jsou zahrnuty z položky Ostatní plochy: dráha, silnice, ostatní
komunikace, manipulační plocha, dobývací prostor, jiná plocha, neplodná půda).
Toto hodnocení poskytuje globální pohotovou představu o stabilitě resp. labilitě větších
územních celků a může být vypočítán pro libovolné území (katastr, povodí, okres,
biogeografický region atd.).
Tabulka č. 33: Plochy jednotlivých kultur na k.ú. Lešany nad Sázavou, Hostěradice a Kamenný Přívoz

Celková výměra pozemku (m2)
Lesní půda (ha)
Louky (ha)
Orná půda (ha)
Ostatní plochy – stabilní (ha)
Ostatní plochy – nestabilní (ha)
Ovocné sady (ha)
Vodní plochy (ha)
Zahrady (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Koeficient ekologické stability
Kes

k.ú. Lešany nad
Sázavou
9 549 119
4 471 986
548 844
2 419 052
527 303
1 066 733
0
195 755
183 858
135 588
1,64

k.ú. Hostěradice
2 835 459
235 164
315 601
1 625 761
17 229
217 010
4 848
59 004
290 646
70 196
0,48

k.ú. Kamenný
Přívoz
3 438 063
550 175
440 702
990 482
45 877
437 330
28 834
173 778
631 654
139 231
1,19

Pozn.: údaje jsou k 31.12.2014, plocha je uvedena v metrech čtverečných (m2). Zdroj: ČSÚ

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v katastrálním území Lešany nad Sázavou a Kamenný
Přívoz převažuje podíl stabilních ploch nad plochami nestabilními (Kes = 1,64 a 1,19), naopak
v k.ú. Hostěradice a Kamenný Přívoz převažují plochy nestabilní (Kes = 0,48).
Klasifikace koeficientů Kes (Lipský, 1999):
Kes < 0.10:

území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy
0.10 < Kes < 0.30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány
technickými zásahy
0.30 < Kes < 1.00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou
ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
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1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba
energomateriálových vkladů
Kes > 3.00: území přírodní a přírodě blízké
Z hodnoty Kes vyplývá, že k.ú Lešany je územím s vcelku vyváženou krajinou, v němž
jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem
je i nižší potřeba energomateriálových vkladů Stabilita území je daná zejména velkým
podílem lesů. Relativně velký podíl stabilních ploch v rámci ploch ostatních je způsoben i
pozemky v areálu vojenského muzea, z nichž některé jsou vedeny dle způsobu využití jako
sportoviště. Naopak v rámci zemědělské půdy výrazně převažuje orná půda nad loukami.
V případě k.ú. Kamenný Přívoz se jako stabilní plochy významně uplatňují zahrady, což
je dáno hustým osídlením s významnou rekreační funkcí. Lesnatost je zde nižší, avšak podíl
luk na ZPF je naopak vyšší než v Lešanech.
Převaha nestabilních ploch v k.ú. Hostěradice je způsobena zejména vysokou mírou
zornění. V rámci ZPF převažuje nestabilní orná půda nad stabilními TTP. Toto území je
charakterizované jako území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou,
oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou
labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
Vyjádření pomocí Kes dále obtížně umožňuje posoudit některé složky životního
prostředí jako např. kvalitu ovzduší, akustickou situaci, kvalitu vody apod. V předchozích
částech kapitoly C však byly jednotlivé složky životního prostředí poměrně podrobně popsány
z hlediska kvality, a to převážně na území obcí Lešany i Kamenný Přívoz.
Na základě těchto údajů je možné konstatovat, že kvalita životního prostředí
v zájmovém území je vyhovující a odpovídá poloze v jižní části Středočeského kraje, kde
obecně převažuje lesozemědělská krajina s doplňkovou rekreační funkcí. Nejsou zde
významné zdroje znečišťování ovzduší ani větší průmyslové podniky. Povrchová těžba
nerostných surovin se odehrává pouze v plošně omezených kamenolomech Suroviny, jejichž
těžba vyžaduje větší zábor (uhlí, jíly, kaolin a pod.) se zde nevyskytují. V rámci zemědělské
půdy je relativně velký podíl trvalých travních porostů.
Přirozenou osou území je řeka Sázava se souběžně vedoucí železniční tratí. Silniční síť
je tvořena pouze komunikacemi II. třídy, které mají mnohdy nevyhovující trasování i
technický stav.
Jako problematickou z hlediska vlivu na ŽP lze v některých obcích (zejména blíže
k Praze) vnímat suburbanizaci a částečně i rekreaci (intenzivní vodáctví na řece Sázavě,
kolonie rekreačních chat s nevyhovující dopravní a technickou infrastrukturou).
Novým fenoménem v krajině se stane dálnice D3. Lze však předpokládat že její
negativní vlivy budou účinně minimalizovány v povolovacím procesu. Stavba dálnice téměř
neovlivní vlastní údolí Sázavy (vliv bude zejména vizuální). Sjezdy na dálnici budou
umístěny poměrně blízko sebe a dálnice tak bude hojně využívána pro obsluhu okolních obcí,
čímž dojde k významnému poklesu intenzity dopravy na současné dopravní sítí (zejména u
silnice II/105).
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ČÁST D

I.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Vlivy jsou hodnoceny podle své významnosti pomocí verbální stupnice: pozitivní –
nulový – nevýznamný – negativní – významně negativní. Při hodnocení významnosti byly
uváženy následující atributy vlivů:
• směr (příznivý – neutrální – nepříznivý),
• velikost (nízká – střední – vysoká),
• vratnost (vratné – nevratné),
• trvání (krátkodobé – střednědobé – dlouhodobé – trvalé),
• frekvence (jednorázové – opakující se – sporadické)
• rozsah (lokální – regionální – národní – mezinárodní – přeshraniční)
• pravděpodobnost vzniku (v intervalu 0 – 1 dle pravděpodobnosti)
Tam kde je to účelné, je hodnocení vlivů rozděleno na fázi při těžbě a fázi po
rekultivaci.
Nedílnou součástí hodnocení vlivů je i možnost ochrany před nimi, tj. návrh opatření
pro předcházení, zmenšování či eliminaci vlivů. Opatření jsou komentována.
Po zvážení všech výše uvedených faktorů včetně navržených opatření je vliv hodnocen
souhrnně ve své celkové významnosti ve škále:
• příznivý,
• nulový
• nevýznamný,
• nepříznivý,
• významně nepříznivý.
Jednoslovné generalizující hodnocení pomocí verbální stupnice však lze brát spíše jako
orientační, vliv je třeba posuzovat v celém kontextu výše uvedených faktorů.
Samotného hodnocení ve verbální stupnici zároveň neimplikuje přípustnost či
nepřípustnost realizace záměru. Rozhodnutí o realizaci záměru vydává příslušný správní
orgán v řízení podle zvláštních právních předpisů. Účelem posuzování vlivů je v souladu s §1
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí.
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy na veřejné zdraví
Pro zhodnocení vlivu na veřejné zdraví byla zpracována samostatná studie (Zemancová
2015, příloha č. 3). Autorka studie je držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví (HIA) podle prováděcí vyhlášky MZ č. 353/2004 Sb. k
zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (pořadové číslo osvědčení
5/2014).
Hodnocení vychází z výsledků hlukové a rozptylové studie. Charakterizace rizika byla
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provedena pro polutanty v ovzduší (NO2, PM10, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren) a pro hluk
z provozu lomu a související dopravy.
Závěr posouzení ve vztahu ke znečišťování ovzduší
Vlastní realizace posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů
platných pro oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 ani bezprahově
působící benzen a benzo(a)pyren. Imisní příspěvky z provádění hornické činnosti v
navrhovaném DP Lešany, včetně související vyvolané dopravy, jsou v etapách úvodních i
běžných fází těžby a téměř neovlivní výsledné hodnoty koncentrací sledovaných
znečišťujících látek v ovzduší v dané lokalitě.
Charakterizace rizika pro hodnocené polutanty ovzduší byla provedena metodou
výpočtu relativního rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých
syndromů u exponované a neexponované populace. Na základě provedeného kvantitativního
výpočtu rizika vyčísleným imisím NO2 pomocí HQ (Hazard Quotient) bylo zjištěno, že nárůst
rizika spojený s prováděním hornické činnosti v navrhovaném DP Lešany je v kontextu
škodliviny NO2 v etapě úvodních i běžných fází těžby zanedbatelný. Při charakterizaci rizika
součtu nových příspěvků záměru a imisního pozadí na zdravotní obtíže související
s chronickou expozicí tuhým znečišťujícím látkám (PM10 a PM2,5) nebylo zjištěno žádné
podstatné zvýšení rizika zdravotních obtíží prokázaných nejnovějšími studiemi WHO, a to ani
u nejcitlivějších ukazatelů nemocnosti, výsledné hodnoty též zůstávají ve všech posuzovaných
variantách dopravy hluboko pod úrovní státem garantovaného stupně ochrany veřejného
zdraví. Hlavní příčinou mírně zvýšeného zdravotního rizika z dlouhodobých expozic jemným
prachovým částicím v dané lokalitě je podle hodnocení pomocí výpočtu Hazard Quotientu
(HQ) jednoznačně imisní pozadí, podíl vlastního příspěvku záměru je v obou hodnocených
etapách těžby zanedbatelný. Přesto se doporučuje použití všech dostupných prostředků pro
snížení prašnosti, a to zejména v rámci opatření proti resuzpenzi prachu.
Charakterizace rizika pro karcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu
pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorových onemocnění nad běžný výskyt v populaci
(ILCR) při celoživotní expozici hodnoceným škodlivinám benzenu a benzo(a)pyrenu.
Z provedeného výpočtu vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního
karcinogenního rizika z expozic benzenu a benzo(a)pyrenu, bude v hodnocené lokalitě v roce
2022 i v roce 2030 po zprovoznění dálnice D3 mírně překračována a realizací posuzovaného
záměru v úvodních ani běžných fázích těžby nedojde k žádnému dalšímu navýšení míry
celoživotního karcinogenního rizika z expozic těmto karcinogenním látkám v ovzduší.
Po zahájení hornické činnosti v navrhovaném DP Lešany nedojde na základě vyčíslených
příspěvků imisí průměrných ročních koncentrací benzenu a BaP oproti stavu bez realizace
záměru k žádnému navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci.
Závěr posouzení ve vztahu k působení hluku
Vlivem provozu strojů a zařízení pro provádění přípravných prací a následné těžby
v navrhovaném DP Lešany nebude docházet k překračování nejvyšší přípustné hladiny hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru nejbližších
obytných objektů. Vyčíslené úrovně hluku u nejbližší obytné zástavby dosahují ve všech
etapách těžby nízkých hodnot a po zprovoznění těžby v DP Lešany zůstanou u veškeré obytné
zástavby v okolí i s přihlédnutím k možné chybě výpočtu cca 10 dB pod úrovní prahových
hodnot prokázaných účinků hlukové zátěže na veřejné zdraví. Hluk emitovaný z plochy
těžebny tedy nebude pravděpodobně mít negativní vliv na veřejné zdraví.
Vysokoenergetický impulsní hluk emitovaný z lomu při provádění trhacích prací rovněž
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nebude mít žádný vliv na veřejné zdraví. Clonový odstřel je ojedinělá několikavteřinová
akustická událost, která nemůže i s ohledem na četnost provádění trhacích prací (20 – 30/rok)
ovlivnit veřejné zdraví exponované populace. Možnost úleku je eliminována zvukovou
signalizací před každým clonovým odstřelem.
Realizace posuzovaného záměru není spojena s expozicemi obyvatel zvýšeným
hladinám hluku z dopravy, které by byly subjektivně vnímatelné. Akustickou studií vyčíslené
příspěvky hladiny hluku z dopravy k celkovému hluku emitovanému z komunikace II/105
v zástavbě U Lípy, což je jediná obytná zástavba situovaná při trasách expediční dopravy
z lomu nejsou akusticky významné, jsou objektivně měřením prakticky neprokazatelné a jsou
menší než je hodnota rozpoznatelná lidským sluchem (2 - 3 dB). Proto by obyvatelé objektů v
lokalitě U Lípy, přilehlých ke komunikaci II/105 využívané expediční dopravou z lomu,
neměli vůbec subjektivně vnímat změnu úrovně dopravního hluku. Obyvatelé těchto objektů
mohou trpět pocity obtěžování dopravním hlukem, což je jednoznačně způsobováno stávající
vysokou intenzitou dopravy na komunikaci II/105, a to zejména v noční době. Daná
nepříznivá situace se změní po výstavbě a zprovoznění dálnice D3. Doprava těžených
a upravených surovin z DP Lešany se na celkové úrovni dopravního hluku z komunikace
II/105 bude spolupodílet zanedbatelnou měrou. V rámci charakterizace rizika je proveden
i výpočet atributivního rizika kardiovaskulární nemocnosti a úmrtnosti z dopravního hluku
u dvou objektů zástavby U Lípy s překročenou úrovní dopravního hluku 60 dB (pouze do
doby zprovoznění dálnice D3 – rok 2022), který neprokázal zvýšení míry relativního rizika
ischemické choroby srdeční. resp. rizika infarktu myokardu v důsledku zvýšení hladiny
akustického tlaku LAeq,den z dopravy vyvolané provozem lomu v navrhovaném DP Lešany.
Souhrnně lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z pohledu možného ovlivnění
veřejného zdraví přijatelný, neboť pravděpodobně neúnosně nezhorší zátěž dotčené populace
šířením nadlimitních akustických imisí ani polutantů ovzduší ve srovnání se situací
současnou.
Závěrem hodnocení vlivů na veřejné zdraví na základě shrnutí výše uvedených poznatků
zpracovatelka konstatuje, že realizace záměru přináší prakticky nezměněný expoziční scénář
imisím hluku a polutantů ovzduší a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se stávající úroveň
rizika poškození veřejného zdraví v daném území v souvislosti s realizací tohoto záměru
pravděpodobně nezmění.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
Sociální a ekonomické vlivy
Přímým vlivem realizace záměru je vznik pracovních míst přímo v lomu (obsluha
mechanizace) a při přepravě materiálu. Celkově bude přímo v lomu zaměstnáno až 8 osob.
Kromě pracovníků zajišťujících přímo provoz lomu (bagr, úpravna a nakladač) a expedici
(řidiči nákladních automobilů) je nutno pro provoz kamenolomu uvažovat i další
zaměstnance těžební organizace (vedoucí provozovny, závodní lomu, referent, management
apod.) a dodavatele služeb a prací (servis, údržba, provádění trhacích prací, měřické a
projekční práce, geologická dokumentace apod.).
Vzhledem k tomu, že ekonomická aktivita je vázána na výskyt ložiska suroviny, jsou i
pracovní místa dlouhodobě fixována na území dotčených obcí. Provozovnu není možno
přemisťovat do jiné lokality.
Dále bude organizace odvádět povinné úhrady z dobývacího prostoru a zejména z
vydobytých vyhrazených nerostů obcím a státu dle části osmé zákona č. 44/1988 Sb.
v platném znění a nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady.
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Ekonomické přínosy záměru spočívají v přímých úhradách za 1 kalendářní rok:
•

úhrada 1000,- Kč za započatý ha v případě povolené HČ (20 000,- Kč/rok, příjem
obce)

•

stavební kámen 2,91 Kč/m3 (349 000,- Kč/rok, z toho je příjmem obce 38 %, tedy
cca 133 000,- Kč)

Jakékoliv jiné ekonomické benefity nejsou součástí hodnocení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví a jsou otázkou jednání mezi těžební organizací a obcí.
Sociální a ekonomické vlivy lze hodnotit jako dlouhodobé a příznivé.
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
Realizace posuzovaného záměru nebude mít žádné požadavky na výstavbu nové veřejné
dopravní infrastruktury. Expedice bude realizována nákladními automobily po lomových
komunikacích k nově vybudovanému krátkému výjezdu na silnici II/105.
Silnice II/105 neumožňuje efektivní expedici předpokládaného objemu drceného
kameniva do cílové oblasti, kterou bude zejména jižní okolí Prahy, Benešovsko, a Praha.
Problematické a nevyhovující je trasování v obci Kamenný Přívoz včetně mostu přes Sázavu
a dále pak expedice po silnicích 3. tříd přes blízké obce (Netvořice, Lešany).
Realizace záměru je proto vázaná na výstavbu a zprovoznění dálnice D3 v přilehlých
úsecích. Expedice kameniva z DP Lešany proto bude probíhat po nových kvalitních
komunikacích (dálnice D3 a přeložky silnic II. třídy) budovaných se zohledněním aktuálních
požadavků na ochranu ŽP a veřejného zdraví. Kapacita i technický stav komunikací expedici
budou postačující.
Z hlediska expedice kameniva na stavbu dálnice D3 je lokalita umístěna velmi příhodně.
Lze téměř s jistotou tvrdit, že doprava z jiných kamenolomů povede vždy k většímu zatížení
obyvatel v okolních obcích hlukem z dopravy, znečištěním ovzduší či jinými souvisejícími
vlivy.
Vlivy jsou hodnoceny jako nevýznamné.
Vlivy na rekreační využití území
Vlastní plocha DP není rekreačně intenzivně využívána. Jedná se o lesní pozemky.
Občasné extenzivní rekreačním využití probíhá a je zřejmé i v terénu podle vyšlapaných
stezek. Území je využíváno zřejmě k jízdě na koni, procházkám, houbaření apod., a to
v souvislosti s nedalekými rekreačními chatami v okolí Mošťanského rybníku a chovem koní
na zemědělském pozemku p.č. 93/6 k.ú. Kamenný Přívoz. Značená turistická trasa není
vedena územím DP ani blízkým okolím.
V blízkosti navrhovaného DP se nachází několik rekreačních objektů (chat) a pozemků
(zahrad). Některé z chat nejsou zapsané v katastru nemovitostí, některé mají přiděleno číslo
evidenční a jsou vedeny jako stavby pro rodinnou rekreaci.
Menší rekreační enkláva je soustředěna do oblasti severně od Mošťanského rybníka, je
tvořeny rekreačními stavbami č.ev. 514, 509 a 515 a několika dalšími zahradami využívanými
k rekreaci i s neevidovanými stavbami. Lze konstatovat, že tato oblast bude ovlivněna hlukem
z lomu. Předpokládá se hluková zátěž v denní době LAeq,8hod = 50 – 55 dB. Stavby ani
pozemky nejsou chráněnými prostory ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a nelze zde tedy
uplatňovat hygienické limity pro hluk.
Západně od této enklávy se nachází zemědělský pozemek vedený v katastru nemovitostí
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jako orná půda, kde je provozován chov koní. Ještě více západně pak leží další drobná
enkláva s rekreačními chatami č. ev 210, 227, 226 a 383. Jižně pak leží již na území obce
Lešany několik pozemků orné půdy s neevidovanými drobnými stavbami. V této oblasti lze
předpokládat hladinu hluku při provozu kamenolomu v rozmezí 35 – 50 dB.
Na území obce Lešany jsou pak v širším okolí záměru 2 enklávy rekreačních chat. První
leží na okraji lesa pod vrchem V Kašparce severovýchodně od DP (10 chat) a druhá jižně od
Nové Vsi (cca 25 chat). U první lze předpokládat hlukovou zátěž v denní době od 40 až mírně
nad 50 dB, u druhé v rozmezí 40 – 50 dB.
Všechny výše uvedené objekty či pozemky využívané k rekreaci (v některých případech
v rozporu s údaji vedenými v katastru nemovitostí) budou do jisté míry ovlivněny, ať již
hlukem či dalšími vlivy např. vizuálním vjemem lomu. Podle rozptylové studie nebude
ovlivnění kvality ovzduší významné.
Enkláva chat severně od hráze Mošťanského rybníka bude poměrně významně
ovlivněna plánovanou stavbou přeložky silnice II/105, která podle údaj z územně plánovací
dokumentace a zdrojů ŘSD povede v těsné blízkosti. Území západně od DP pak bude
ovlivněno existencí dálnice D3, která se projeví dominantně akusticky i z hlediska zásahu do
krajiny a záboru lesa.
Z přiložených odborných studií (hluková, rozptylová, krajinný ráz), je zřejmé, že širší
okolí ani vlastní údolí Sázavy nebude z hlediska jeho rekreační funkce ovlivněno.
Širší území je velmi intenzivně rekreačně využívané. Jedná se zejména o vlastní údolí
Sázavy (rekreační chaty, vodáctví, turistika, cykloturistika). V Lešanech se nachází hojně
navštěvované vojenské muzeum a veřejnosti přístupný zámek. Údolí Sázavy v okolí
Kamenného Přívozu nelze považovat za akusticky příliš klidné. Vzhledem k intenzivní
rekreaci, železniční dopravě, silniční dopravě na silnicích II/105 a II/106, budoucímu hluku
z dálnice i dalším zdrojům komunálního hluku. Hluk z lomu zde proto nebude vůbec
slyšitelný.
Vizuální uplatnění lomu bude vzhledem k jeho umístění v lesním porostu na temeni
plochého kopce minimalizováno.
Provoz lomu bude převážně 8hodinový pouze v pracovní dny. Večerní provoz lze
vyloučit. Občasný provoz o víkendu úplně vyloučen není, byl by však pouze výjimečný a šlo
by např. o časově náročnější výrobu některé frakce v terciálním stupni úpravy, bez těžby
v lomu a bez primárního drcení, které je dominantní z hlediska hlukového vlivu.
Po zvážení uvedených faktorů je vliv na rekreační území vyhodnocen jako nepříznivý,
dlouhodobý avšak vratný. Po sanaci a rekultivaci by mohl být i příznivý, to ale bude záležet
na konkrétním způsobu rekultivace. Vznik vodní plochy eventuelně doplněný vnitřní
výsypkou, která by umožnila přístup k vodě, lze hodnotit pozitivně.
Podstatné je, že vliv je lokální, omezený pouze na blízké okolí navrhovaného DP a
nezasáhne do oblasti intenzivně rekreačně využívané, tedy zejména do údolí Sázavy.
2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na kvalitu ovzduší
Rozptylová studie (Kočová 2016, příloha č. 2) hodnotí vliv těžby v rozšířeném DP
Božičany a související dopravy na kvalitu ovzduší. Zdroje emisí a popis variant výpočtu jsou
uvedeny v kapitole B.III.1.
Výpočet v rozptylové studii byl proveden v husté síti celkem 2 809 referenčních bodů
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s roztečí 50 x 50 m, která pokrývala území o rozloze 6,76 km2. Dále bylo zvoleno 7
samostatných referenčních bodů reprezentujících nejbližší obytné objekty i rekreační objekty
(situované v obcích Lešany a Kamenný Přívoz).
Tabulka č. 34: Souřadnice výpočtových bodů mimo síť

bod č.p., způsob využití, p.č.
1
2
3
4
5
6
7

x [m]

č.e. 514; stavba pro rodin. rekr., Kamenný Přívoz
č.e. 225; stavba pro rodin. rekr., Kamenný Přívoz
č.e. 92; stavba pro rodinnou rekreaci, Lešany
č.p. 4; objekt k bydlení, Lešany
č.p. 102; objekt k bydlení, Lešany
č.e. 225; stavba pro rodin. rekr., Kamenný Přívoz
č.p. 133; objekt k bydlení, Kamenný Přívoz

y [m]

z [m] h [m]

-740572 -1069580

300

-741038
-740572
-740511
-740558
-740581
-741302

324
340
339
344
301
294

-1069662
-1070222
-1070265
-1070497
-1069534
-1068841

5
5
5
5
5
5
5

Pozn.: Souřadnice „z“ uvedená v tabulce představuje nadmořskou výšku výpočtového bodu a parametr „h“
označuje uvažovanou výšku nad terénem.

Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací
(maximálních hodinových, denních a průměrných ročních) posuzovaných znečišťujících látek
v husté síti referenčních bodů a ve zvolených 7 výpočtových bodech mimo síť.
Hodnoty příspěvků imisních koncentrací posuzovaných škodlivin byly vypočteny pro
všech pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po
úhlových krocích 1°.
V rozptylové studii byly uvažovány tyto výpočtové stavy:
•

Úvodní fáze - 2. rok těžby (rok 2022): Těžba skrývky a její odvoz na deponii bez úpravy
cca 50 000 t. Těžba skrývky a její expedice z lomu (cca 130 000 t/rok) pro potřebu stavby
D3, polovina na sever a polovina na jih. Těžba suroviny (220 000 t/rok) a její úprava na
dvoustupňové lince s dieselovým pohonem a její expedice z lomu pro potřebu stavby D3,
polovina na sever a polovina na jih.

•

Běžná fáze - 10. rok těžby (rok 2030): Těžba skrývky (cca 50 000 t/rok) a její expedice
z lomu na D3, 90 % na sever a 10 % na jih. Těžba suroviny (celkem 300 000 t/rok),
úprava na elektrické semimobilní lince a její expedice z lomu na D3, 90 % na sever a 10
% na jih.
Hodnoceny byly tyto škodliviny:

•
•
•
•
•

oxid dusičitý – NO2
benzo(a)pyren – BaP
benzen
suspendované částice frakce PM10
suspendované částice frakce PM2,5

Imisní limity jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. V tabulce jsou
uvedeny imisní limity pro NO2, částice PM10 a PM2.5.
Tabulka č. 35: limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený počet jejich překročení

Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý

Doba průměrování
1 hodina
1 rok

Imisní limit
200 µg.m-3
40 µg.m-3
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Znečišťující látka
Částice PM10
Částice PM10
Částice PM2.5
benzen

Doba průměrování
24 hodin
1 rok
1 rok
1 rok

Imisní limit
50 µg.m-3
40 µg.m-3
25 µg.m-3
5 µg.m-3

Maximální počet překročení
35
0
0
0

V příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. je uveden také imisní limit pro celkový obsah
benzo(a)pyrenu v částicích PM10 vyhlášený pro ochranu zdraví lidí, který činí 1 ng/m3.
V rozptylové studii jsou tabulárně i graficky uvedeny výsledky výpočtů pro samostatné
referenční body i pro celou výpočtovou síť.
Příspěvky imisních koncentrací znečišťujících látek vyvolané provozem záměru
V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků maximálních
hodinových (ch), denních (cd) a průměrných ročních (cr) imisních koncentrací BaP, benzenu,
NO2, částic PM10 a PM2.5 ve vybraných výpočtových bodech reprezentujících nejbližší obytné
objekty.
Tabulka č. 36: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací v bodech mimo síť – úvodní fáze (2022)

BaP
Bod

cr
[ng/m3]
1
0,00043
2
0,00025
3
0,00072
4
0,00062
5
0,00036
6
0,00040
7
0,00009
1
Limit

benzen

NO2

PM10

cr
ch
v
cr
S
[µg/m3] [µg/m3] [m/s]
[µg/m3]
0,00051 1,59
1,7 IV 0,0121
0,00046 4,19
1,7 I 0,0114
0,00120 11,41
1,7 I 0,0298
0,00089 9,16
1,7 I 0,0217
0,00039 6,91
1,7 I 0,0093
0,00047 1,54
1,7 IV 0,0113
0,00011 0,79
1,7 II 0,0026
5
200
-40

PM2.5

cd
v
cr
cr
S
[µg/m3] [m/s]
[µg/m3] [µg/m3]
7,83
1,7 IV 0,265
0,080
19,81
1,7 I 0,169
0,057
59,72
1,7 I 0,438
0,139
48,03
1,7 I 0,382
0,119
32,42
1,7 I 0,211
0,063
7,32
1,7 III 0,247
0,075
3,52
1,7 II 0,057
0,017
50
-40
25

Tabulka č. 37: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací v bodech mimo síť – běžná fáze (2030)

BaP
Bod

cr
[ng/m3]
1
0,00060
2
0,00019
3
0,00080
4
0,00050
5
0,00019
6
0,00055
7
0,00012
1
Limit

benzen

NO2

PM10

PM2.5

cr
ch
v
cr
cd
v
cr
cr
S
S
[µg/m3] [µg/m3] [m/s]
[µg/m3] [µg/m3] [m/s]
[µg/m3] [µg/m3]
0,00044
1,20
1,7 II 0,0121 52,48
1,7 II 1,237
0,357
0,00028
2,19
1,7 I 0,0076 94,57
1,7 I 0,471
0,140
0,00144
3,51
1,7 I 0,0374 90,91
1,7 I 0,620
0,195
0,00084
2,79
1,7 I 0,0219 82,81
1,7 I 0,511
0,157
0,00026
2,56
1,7 I 0,0069 61,29
1,7 I 0,243
0,073
0,00040
1,22
1,7 II 0,0110 53,32
1,7 II 1,089
0,314
0,00008
0,41
1,7 I 0,0021 17,66
1,7 I 0,160
0,046
5
200
-- 40
50
-- 40
25

Vysvětlivky k tabulkám:
ch příspěvek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 ve výpočtovém bodě mimo síť
cd příspěvek k maximální 24-hodinové imisní koncentraci částic PM10 ve výpočtovém bodě mimo síť
v
rychlost větru, při které jsou tato maxima dosahována
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S
cr

třída stability, při které jsou tato maxima dosahována
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťující látky ve výpočtovém bodě mimo síť

Z hodnot uvedených v předchozí tabulce je zřejmé, že v téměř všech výpočtových
bodech jsou maxima hodinových imisních koncentrací NO2 a maxima denních imisních
koncentrací částic PM10 dosahována při špatných rozptylových podmínkách za inverzí (třídy
stability I a II) a slabého větru (třídní rychlost větru 1,7 m/s).
Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při
inverzích. Proto jsou pro posouzení vhodnější příspěvky k průměrným ročním imisním
koncentracím, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice.
Imisní pozadí a celkové hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek
V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny hodnoty imisního pozadí a výsledné
hodnoty průměrných ročních imisních koncentrací BaP, benzenu NO2, částic PM10 a PM2.5 ve
výpočtových bodech mimo síť (vypočtený příspěvek záměru + pozadí). Koncentrace imisního
pozadí byly určeny následovně:
•

Úvodní fáze (rok 2022): Pro posuzované výpočtové body byly použity pozaďové imisní
koncentrace znečišťujících látek převzaté z aktuálních map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1 x 1 km (ČHMÚ, 2010 – 2014), viz výše kapitola C.2.1

•

Běžná fáze (rok 2030): Pro výpočtové body byly použity hodnoty stávajících průměrných
ročních imisních koncentrací znečišťujících látek z aktuálních map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1 x 1 km, ke kterým byly přičteny příspěvky k průměrným ročním
imisním koncentracím znečišťujících látek vyvolané provozem dálnice D3.

Tabulka č. 38: Imisní pozadí a celkové roční imisní koncentrace v bodech mimo síť – úvodní fáze (2022)

BaP

benzen

NO2

PM10

PM2.5

cr
cr-v
cr
cr-v
cr
cr-v
cr
cr-v
cr
cr-v
[ng/m3] [ng/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3]
1
2
3
4
5
6
7

0,76
0,77
0,76
0,76
0,76
0,76
0,80

0,7604
0,7703
0,7607
0,7606
0,7604
0,7604
0,8001

1,1
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

1,1005
1,0005
1,1012
1,1009
1,1004
1,1005
1,1001

12,5
12,3
12,5
12,5
12,2
12,5
12,9

12,512
12,311
12,530
12,522
12,209
12,511
12,903

22,7
22,5
22,7
22,7
22,3
22,7
23,0

22,965
22,669
23,138
23,082
22,511
22,947
23,057

16,7
16,5
16,7
16,7
16,5
16,7
16,9

16,780
16,557
16,839
16,819
16,563
16,775
16,917

Tabulka č. 39: Imisní pozadí a celkové roční imisní koncentrace v bodech mimo síť – běžná fáze (2030)

BaP

benzen

NO2

PM10

PM2.5

cr
cr-v
cr
cr-v
cr
cr-v
cr
cr-v
cr
cr-v
3
3
3
3
3
3
3
3
3
[ng/m ] [ng/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m3]
1
2
3
4
5

0,761
0,771
0,761
0,761
0,761

0,7616
0,7712
0,7618
0,7615
0,7612

1,12
1,02
1,12
1,12
1,12

1,1204
1,0203
1,1214
1,1208
1,1203

13,25
13,05
13,25
13,25
12,95

97

13,262
13,058
13,287
13,272
12,957

23,2
23,0
23,2
23,2
22,8

24,437
23,471
23,820
23,711
23,043

17,2
17,0
17,2
17,2
17,0

17,557
17,140
17,395
17,357
17,073
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BaP

benzen

NO2

PM10

PM2.5

cr
cr-v
cr
cr-v
cr
cr-v
cr
cr-v
cr
cr-v
3
3
3
3
3
3
3
3
3
[ng/m ] [ng/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m3]
6
7

0,761
0,761

0,7615
0,7616

1,12
1,12

1,1204
1,1204

13,25 13,261
13,25 13,262

23,2
23,2

24,289
24,437

17,2
17,2

17,514
17,557

Příspěvky k maximálním denním koncentracím PM10
V případě příspěvků k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10 byla
v rámci výpočtu stanovena také doba překročení zvolených hodnot imisních koncentrací
částic PM10.
Doba překročení jednotlivých zvolených denních imisních koncentrací částic PM10
v jednotlivých výpočtových bodech je uvedena v následující tabulce. Vypočtené hodnoty
překročení jsou uváděny v počtu dní překročení zvolené hodnoty denní imisní koncentrace
(10 µg/m3, 9 µg/m3, 8 µg/m3 a 7 µg/m3 10 µg/m3, 9 µg/m3, 8 µg/m3 a 7 µg/m3) za kalendářní
rok pro oba výpočtové stavy.
Tabulka č. 40: Počet překročení zvolených denních imisních koncentrací částic PM10 ve výpočtových
bodech mimo síť

Počet překročení zvolené hodnoty [den/rok]
Úvodní fáze (rok 2022)

Bod

1
2
3
4
5
6
7

Běžná fáze (2030)

50
µg/m3

30
µg/m3

20
µg/m3

10
µg/m3

5
µg/m3

50
µg/m3

30
µg/m3

20
µg/m3

10
µg/m3

5
µg/m3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
1
4
1
0
0
0

4
2
7
6
1
2
0

1
0
0
0
0
0
0

3
1
1
1
0
3
0

7
2
1
1
0
6
0

11
3
6
5
1
10
1

17
7
10
8
4
15
2

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek v síti
referenčních bodů byly zpracovány v grafické podobě pomocí izolinií, což jsou čáry spojující
místa o stejné hodnotě vypočtených příspěvků imisních koncentrací (viz obrázky č. 13 až 26
v měřítku 1: 20 000 v rozptylové studii). Výpočet v síti referenčních bodů byl proveden pro
výšku 1,5 metru nad terénem (přibližná výška dýchací zóny člověka).
Podrobné výpisy výpočtů příspěvků imisních koncentrací všech uvažovaných škodlivin
ve všech výpočtových a referenčních bodech v síti při různých povětrnostních podmínkách
(při různé třídě stability počasí a rychlosti větru) jsou k dispozici na vyžádání u zpracovatele
rozptylové studie.
Dále je uvedeno hodnocení pro jednotlivé škodliviny pro běžnou fázi:
Benzo(a)pyren
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací BaP v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,004 ng/m3. V obytné
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zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací benzo(a)pyrenu od 0 do 0,0007 ng/m3, tj. do 0,07 % z imisního limitu (1 ng/m3).
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
BaP pohybují mezi hodnotami 0,00012 až 0,0008 ng/m3, tj. od 0,012 do 0,08 % z limitu.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci BaP v rozmezí hodnot 0,761 – 0,803 ng/m3. Po přičtení pozadí lze očekávat
výslednou hodnotu roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu od 0,7612 do 0,8031 ng/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 1 ng/m3
a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu označit za zcela zanedbatelné.
Roční imisní limit pro BaP není v posuzované lokalitě v současné době překročen a
nebude překračován ani po realizaci posuzovaného záměru v běžné ani v úvodní fázi.
Benzen
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v síti
referenčních bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,01 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací benzenu od 0 do 0,001 µg/m3, tj. do 0,02 % ze stanoveného
imisního limitu (5 µg/m3). Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací benzenu pohybují mezi hodnotami 0,00008 až 0,00144 µg/m3,
tj. 0,016 až 0,029 % ze stanoveného imisního limitu (5 µg/m3).
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci benzenu 1,02 do 1,15 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní
koncentrace benzenu pohybuje od 1,0203 do 1,1501 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 5 µg/m3
a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace benzenu označit za zcela zanedbatelné.
Roční imisní limit pro benzen není v posuzované lokalitě v současné době překročen
a nebude překračován ani v důsledku provozu hodnoceného záměru v běžné ani v úvodní fázi.
Oxid dusičitý NO2
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,3 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,1 µg/m3, tj. do 0,25 % z limitu (40 µg/m3). Ve
vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2
pohybují od 0,0021 až 0,0374 µg/m3, tj. 0,005 až 0,09 % ze stanoveného imisního limitu
(40 µg/m3).
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci NO2 v rozmezí hodnot 12,95 – 13,9 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná
hodnota roční imisní koncentrace NO2 pohybuje od 12,957 do 13,902 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 40 µg/m3
a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace NO2 označit za zcela zanedbatelné.
Roční imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a
nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru v běžné ani v úvodní fázi.
Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 v síti
referenčních bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 20 µg/m3.
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V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních
hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 4 µg/m3. Ve vybraných výpočtových bodech
se příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 pohybují mezi hodnotami
0,41 až 3,51 µg/m3.
Na základě dostupných informací (Informační systém kvality ovzduší, www.chmi.cz)
a vypočtených hodnot příspěvků maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 lze
předpokládat, že hodinový imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době
překročen a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru v běžné ani
v úvodní fázi.
Částice PM10
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 30 µg/m3. V obytné
zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací částic PM10 od 0 do 1 µg/m3, tj. do 2,5 % z limitu (40 µg/m3).
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací PM10 pohybují od 0,16 do 1,237 µg/m3, tj. 0,4 – 3,1 % z limitu (40 µg/m3).
K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací částic PM10 je nutno poznamenat,
že do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné
části podílí na vypočtených hodnotách.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci PM10 od 22,8 do 24,0 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní
koncentrace PM10 pohybuje od 23,043 do 24,471 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu a hodnotě
pozaďové roční imisní koncentrace PM10 označit za nevýznamné.
Roční imisní limit pro PM10 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a
nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru v běžné ani v úvodní fázi.
Nejvyšší příspěvky max. denních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty až 400 µg/m3. V obytné
zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem se příspěvky k max. denním imisním koncentracím
částic PM10 pohybují od 0 do 80 µg/m3. Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky
k maximálním denním imisním koncentracím PM10 pohybují od 17,66 do 94,57 µg/m3.
K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací částic PM10 je nutno
poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se
z podstatné části podílí na vypočtených hodnotách.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou 36.nejvyšší hodnotu
24-hodinové imisní koncentrace částic PM10 od 41,5 do 42,2 µg/m3. Hodnoty pozaďových
36.nejvyšších 24-hodinových imisních koncentrací částic PM10 nelze přičíst k hodnotám
příspěvků maximálních denních imisních koncentrací částic PM10 vypočtených v rozptylové
studii.
Denní imisní limit pro PM10 (není v posuzované oblasti v současné době překročen a na
základě počtu překročení zvolených hodnot denních imisních koncentrací PM10 (viz
předchozí tabulka) lze předpokládat, že nebude překračován ani v důsledku provozu
posuzovaného záměru v běžné ani v úvodní fázi.
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Částice PM2,5
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 6 µg/m3. V obytné
zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací částic PM2.5 od 0 do 0,2 µg/m3, tj. do 0,8 % z limitu (25 µg/m3).
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací PM2.5 pohybují od 0,046 až 0,357 µg/m3, tj. 0,18 až 0,89 % z limitu.
K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM2.5 je nutno poznamenat, že do
výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části
podílí na vypočtených hodnotách.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci PM2.5 od 17 do 17,9 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní
koncentrace PM2.5 pohybuje od 17,14 do 17,946 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 25 µg/m3
a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace PM2.5 označit za nevýznamné. Roční imisní
limit pro PM2.5 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude překračován
ani v důsledku provozu posuzovaného záměru v běžné ani v úvodní fázi.
Souhrnně
V rozptylové studii byly hodnoceny emise TZL (částice PM10 a PM2.5) z těžby kamene
a úpravy suroviny. Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek V rozptylové studii byly
hodnoceny emise znečišťujících látek (částice PM10 a PM2.5, benzenu, benzo(a)pyrenu a NO2)
ze spalování motorové nafty v obslužných mechanismech používaných ke skrývce, těžbě a
úpravě a nákladních automobilech používaných pro expedici suroviny a skrývky a převoz
skrývky na deponii a převoz vytěžené suroviny na úpravnu. Do výpočtů byla zahrnuta také
resuspenze prachu z pojezdů mechanizace a nákladních vozidel. V rozptylové studii byly
hodnoceny dále emise TZL (částice PM10 a PM2.5) z deponií a manipulací se sypkými
materiály (provádění skrývkových prací, deponie skrývky a suroviny).
Imisní limity pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií (benzen,
benzo(a)pyren, NO2, částice PM10 a PM2.5) nejsou v předmětné lokalitě v současné době
překračovány a nebudou překračovány ani v době provozu dálnice D3 Na základě
provedených výpočtů příspěvků imisních koncentrací benzenu, BaP, NO2, částic PM10 a
PM2.5 pro úvodní fázi a běžnou fázi v rámci projektové varianty lze předpokládat, že v
důsledku realizace předkládaného záměru nebude docházet k překračování stanovených
hodnot imisních limitů.
Vliv na kvalitu ovzduší je na základě výše uvedeného hodnocen jako nevýznamný.
Změna mikroklimatu
Při realizaci záměru dojde k odlesnění plochy cca 11 ha. Bude tak vytvořena plocha bez
vegetačního krytu, který zajišťuje vyšší tepelnou stálost území. Zřejmě tedy dojde k větším
lokálním změnám mikroklimatu na ploše vlastního DP. Tento vliv se omezí pouze na aktivní
plochy (lom, zázemí, deponie), které jsou ze všech stran obklopeny lesním porostem. Vliv
v těchto porostech během několika metrů až nižších desítek metrů vymizí. Vzhledem
k celkové ploše lomu a podílu na ploše okolních lesních porostů je tento vliv hodnocen jako
nevýznamný, omezí se pouze na samotnou plochu aktivní části DP.
Vliv odlesnění ložiska bude zčásti vykompenzován sanací a rekultivací ložiska, kde se
předpokládá hydrická rekultivace ve větší části prostoru vlastního lomu a lesnická rekultivace
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v ploše zázemí. Vzhledem k vysoké tepelné kapacitě vody lze naopak předpokládat zvýšení
teplotní stálosti eventuelně i zvýšení vlhkosti vzduchu v blízkém okolí vlastního lomu. Tento
vliv bude opět omezen pouze na vlastní plochu lomu, mikroklima v okolních lesních
porostech nebude významně změněno.
Vliv nedosáhne k žádné stavbě ani území využívaném pro pobyt lidí.
Vliv je hodnocen jako nepříznivý, avšak úzce lokální a vratný.
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci
Hluková studie (Bubák, Moravec 2016, příloha č. 1) hodnotí vliv těžby v DP Lešany a
souvisejících činností na akustickou situaci. Zdroje hluku a popis variant výpočtu jsou
uvedeny v kapitole B.III.1. Vzhledem k definici hygienických limitů pro hluk dle NV č.
272/2011 Sb., je nebytné samostatně hodnotit hluk z dopravy na veřejných komunikacích,
hluk z provozu a hluk z trhacích prací.
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích
Hluková studie řeší samostatně období expedice při výstavbě dálnice D3 a období
expedice ostatním odběratelům po dokončení stavby dálnice D3. V akustické studii je
hodnocen vliv na akustickou situaci v okolí veřejných komunikací využívaných nákladními
automobily k expedici výrobků.
Reálné hodnocení pomocí akustického modelu může být provedeno pouze pro
komunikaci II/105 ve stávající trase. Zde byl výpočet proveden ve třech referenčních bodech
reprezentujících obytné domy. Ostatní komunikace, které budou využívány, nejsou dosud
vybudovány a není známo jejich detailní technické řešení. Pro přeložku silnice II/106 a
dálnici D3 by tedy byl proveden pouze výpočet v hypotetickém výpočtovém bodě ve
vzdálenosti 20 m od okraje komunikace, pro úsek v rovině a bez protihlukových opatření.
Vypočtené hodnoty slouží pouze pro zjištění rozdílu mezi nulovou a projektovou variantou.
Hluk z dopravy obecně závisí na intenzitě, skladbě, rychlosti, a plynulosti dopravy, dále
na podélném sklonu nivelety, druhu a stavu vozovky, okolní zástavbě, konfiguraci terénu,
stínění a odrazech zvuku. Stav akustické situace byl v hodnoceném území kvantifikován
pomocí výpočetního produktu LimA verze 11 dle výpočetní metody NMPB-Routes-96.
Výsledky uvádí následující tabulka a grafická vyobrazení průběhu hlukových pásem.
Hodnocení je provedeno formou srovnání referenční varianty nulové (doprava bez
expedice z lomu) a projektové varianty (zahrnutí expedice suroviny). Vstupní intenzity
dopravy pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v kapitole B.II.4.
Záměr nebude v noční době provozován a proto nedojde ke změně hladiny hluku z
dopravy v noční době. Výpočet hluku pro noční dobu je proveden z důvodu posouzení vlivu
na veřejné zdraví, kde se při hodnocení hluku musí uvažovat i noční doba.
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Tabulka č. 41: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech v roce 2022 (úvodní fáze)

Hluk v denní době dle varianty
Referenční bod

Lešany č.p. 4
Lešany č.p. 23
Lešany č.p. 102

Varianta
Varianta nulová projektová
LAeq,16h (dB)
65,7
66,4
59,7
60,3
64,5
65,2

Rozdíl hlučnosti
Varianta proj.–
Varianta nulová
(dB)
0,7
0,6
0,7

Hluk v noční
době
LAeq,8h (dB)
57,1
50,8
55,8

Vlivem expediční dopravy kameniva pro stavbu dálnice D3 může dojít ke zvýšení hluku
z dopravy v krátkém úseku silnice II/105, kdy budou ovlivněny pouze 3 obytné objekty
nárůstem hladiny hluku o 0,6 – 0,7 dB. Dle §20 odst. 5 NV č. 272/2011 Sb., platí, že při
posuzování změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb,
chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb, zjištěných
výpočtem nebo měřením, nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se
v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Ve všech referenčních výpočtových bodech, které reprezentují
všechny ovlivněné obytné objekty, je tedy akustický vliv dopravy nevýznamný a
nehodnotitelný.
Vliv hluku z dopravy kameniva na stavbu dálnice D3 lze hodnotit jako nevýznamný už
z pouhého faktu blízkosti D3 k navrhovanému lomu. Nelze předpokládat, že doprava
kameniva z jakéhokoliv jiného lomu bude mít příznivější akustický vliv, alespoň co se týká
přilehlých úseků dálnice.
Tabulka č. 42: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech v roce 2030 (běžná fáze)

Hluk v denní době dle varianty
Referenční bod

Lešany č.p. 4
Lešany č.p. 23
Lešany č.p. 102
Přeložka II/106 / 20 m
D3 / 20 m

Varianta
Varianta
nulová
projektová
LAeq,16h (dB)
56,6
57,7
50,6
51,6
55,4
56,5
63,4
64,2
80,0
80,0

Rozdíl hlučnosti Hluk v noční
Varianta proj.–
době
Varianta nulová
(dB)
LAeq,8h (dB)
1,1
46,8
1
40,8
1,1
47,5
0,8
55,5
0
73,3

V období provozu dálnice D3 významně poklesne intenzita dopravy na silnici II/105,
což povede k výraznému snížení hluku z této komunikace. Hladina hluku v denní době se
bude pohybovat v rozmezí 50,6 – 56,6 dB a vyhoví tedy hygienickému limitu pro hluk
z dopravy na silnicích II. třídy. Při předpokládané expedici 10 % kameniva z lomu směrem
k MÚK Netvořice, pak bude rozdíl hluku ze silnice II/105 mezi nulovou a projektovou
variantou 1,0 – 1,1 dB. Nejvyšší hodnota u domu č.p. 4 (56,6 dB) stále ještě s rezervou vyhoví
hygienickému limitu pro hluk z dopravy na silnicích II. třídy.
Pro expediční trasu k MÚK Hostěradice po přeložce silnice II/106 a dálnici D3 byl
proveden pouze výpočet v hypotetickém výpočtovém bodě ve vzdálenosti 20 m od okraje
komunikace, pro úsek v rovině a bez protihlukových opatření. Tyto komunikace budou nově
vybudované, povedou mimo obytnou zástavbu a je předpoklad, že hluk z dopravy na nich
musí dodržet platné hygienické limity. Z výpočtu je zřejmé, že na hluku z přeložky silnice
II/106 se může expedice z lomu projevit hodnotou max. 0,8 dB, v případě dálnice D3 pak
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expedice z DP Lešany hluk v okolí dálnice nenavýší vůbec, vypočtená hodnota je v pouze
v řádu setin dB.
Na základě výše uvedeného je vliv hluku z dopravy hodnocen jako nevýznamný.
Hluk z provozu lomu
Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru byl v hodnoceném území
kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA verze 11 v souladu s normou ČSN ISO
9613 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Výpočet hluku z provozu
spočívá ve výpočtu kumulace hluku z jednotlivých zdrojů a výpočtu útlumu pro všechny
výpočtové body. Zdroje hluku jsou uvedeny v kapitole B.III.4.
Navrhovaný DP Lešany leží mimo zastavěné území mezi obcemi Lešany, Krňany a
Kamenný Přívoz. Nejbližší souvislá obytná zástavba leží východně od záměru ve vzdálenosti
cca 300 m od hranice DP, jedná se o osadu Nová Ves, která je součástí obce Lešany. Nejbližší
samostatně stojící obytné domy se nachází v lokalitě Lípa. Jedná se o stejné objekty, které
byly posuzovány v případě hluku z dopravy po silnici II/105.
Jako referenční výpočtové body byly zvoleny obytné objekty nejblíže k hranici území
těžby, přičemž pro posouzení, zda objekty mají chráněný venkovní prostor stavby, jsou
rozhodující údaje z katastru nemovitostí. Z údajů v katastru nemovitostí byly zjištěny
informace o objektech v okolí, zda mají číslo popisné (č.p.), a jedná se o objekty k bydlení či
rodinné domy. Naopak stavby pro rodinnou rekreaci nemají chráněný venkovní prostor staveb
a nelze zde tedy uplatnit hygienické limity dle NV č. 272/2011 Sb.
Referenční výpočtové body byly umístěny do chráněného venkovního prostoru staveb,
tj. do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významnou z hlediska pronikání
hluku do chráněného vnitřního prostoru těchto staveb. Na základě terénního průzkumu bylo
zjišťováno, zda jsou objekty jednopatrové, pak byla výška bodu volena 3 m nebo vícepatrové
(6 m). Zvolené objekty jsou uvedeny v následující tabulce, grafické vyobrazení je v hlukové
studii.
Dále byly prověřeny platné územní plány okolních obcí s cílem zjistit, zda není
plánována obytná výstavba v některých případech blíže než v současnosti.
Realizace záměru
nasazením jednotlivých
výpočtových modelech.
pozic z hlediska šíření
objektů.

má etapy, které se liší charakterem prováděných prací a tím i
zdrojů hluku a jejich polohou. Výpočet byl tedy proveden ve tří
Zdroje hluku v těchto modelech byly umístěny do nejvhodnějších
hluku, aby byl posouzen nejvíce nepříznivý stav u jednotlivých

Hlukové imise jsou po vypočtení vyjádřeny numerickými hodnotami pomocí
ekvivalentních hladin akustického tlaku v zadaných referenčních bodech (viz následující
tabulka) a graficky, plošným rozložením hlukových pásem ve výšce 3 m (viz vyobrazení
v hlukové studii).
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Tabulka č. 43: Hodnoty hluku v referenčních bodech

Referenční bod

Vypočtená hladina hluku
LAeq,8h [dB]

Hygienický
limit
LAeq,8h [dB]

Lešany – Nová Ves č.p. 4
Lešany – Nová Ves č.p. 23
Lešany č.p. 102
Lešany – Nová Ves č.p. 6
Lešany – Nová Ves č.p. 7
Kamenný Přívoz č.p. 123
Hostěradice č.p. 136
Krňany č.p. 46
Lešany - č.p. 99

Model 1
38,9
37,1
32,5
35,5
33,8
31,7
28,4
22,7
32,4

50,0

Model 2

Model 3

38,8
35,1
33,7
30,7
29,0
28,2
22,7
21,8
24,1

39,8
41,5
36,9
41,0
42,7
36,5
38,6
36,7
39,4

Model 1 – otvírka a příprava – skrývka a odvoz na deponii
V modelu, který popisuje etapu otvírky a skrývkových prací, je vypočtena nejvyšší
hladina hluku u domu č.p. 4 v Lešanech – Nové Vsi, a to LAeq,T = 38,9 dB. Jedna se o samotu
(hájovnu) při silnici II/105. Tento objekt je nejvíce akusticky ovlivněn odvozem skrývek na
vnější deponii.
Z vypočtených výsledků je zřejmé, že hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB bude
s velkou rezervou dodržen všude v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním
prostoru staveb.
2. Model 2 – otvírka a příprava – skrývka a odvoz na deponii
V modelu, který popisuje úvodní fázi těžby, je vypočtena nejvyšší hladina hluku opět u
domu č.p. 4 v Lešanech – Nové Vsi. Jedná se o objekt, který je nejblíže k ploše těžby,
nicméně hygienický limit je zde dodržen s rezervou více než 10 dB. Jako účinné protihlukové
opatření se uplatňuje těleso vnější výsypky a zároveň i hrana lomu, ve kterém jsou všechny
zdroje hluku umístěny. Obytná část tohoto stavení (která má chráněný venkovní prostor
stavby) je dále stíněna hospodářskou částí, což se na výsledné hodnotě pozitivně projeví.
Z vypočtených výsledků je zřejmé, že hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB bude
s velkou rezervou dodržen všude v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním
prostoru staveb.
3. Model 3 – běžná fáze těžby
V modelu 3, který popisuje hlavní fázi těžby trvající převážnou dobu realizace záměru,
není opět v žádném referenčním bodě překročen hygienický limit hluku 50 dB. Nejvyšší
hladina hluku je vypočtena u domu č.p. 7 v Lešanech – Nové Vsi, a to LAeq,8h = 42,7 dB.
Jedná se o nejbližší dům v osadě Nová Ves. Hladina hluku vyšší než 40 dB je pak vypočtena i
u samoty č.p. 23 a domu č.p. 6 v Nové Vsi. V ostatních výpočtových bodech se bude
ekvivalentní hladina hluku pohybovat pod hodnotou 40 dB, což lze považovat za hladinu nižší
než přirozené akustické pozadí v obcích v denní době.
Z vypočtených výsledků je tedy zřejmé, že hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB
z provozu lomu bude s velkou rezervou dodržen všude v chráněném venkovním prostoru a
v chráněném venkovním prostoru staveb. Vypočtené hodnoty je třeba považovat za
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maximální, v praxi bude hluk z technologického zařízení stíněn i skládkami hotových
výrobků (kameniva), které budou umisťovány v okolí technologické linky.
Dominantním zdrojem v tomto modelu je provoz technologické linky, a to především
primárního drtiče, který má výrazně vyšší hladinu akustického výkonu než ostatní zařízení.
Třístupňová linka je umístěna v ploše zázemí a není tedy akusticky stíněna stěnou lomu jako
v předchozím případě. Z technologických důvodů však není možné celé zázemí a
technologickou linku umístit do lomu.
Eventuelní další snížení hladiny hluku by bylo možné účinně dosáhnou akustickým
odstíněním primárního drtiče. To je možné provést buď vybudováním ochranných valů okolo
plochy zázemí nebo umístěním primárního drtiče do zahloubení. Další možností je i instalace
akustických krytů přímo na drtiči. Možností je celá řada a detailně budou řešeny v rámci
řízení o povolení hornické činnosti.
Kumulace s hlukem s dopravy
Z kapitoly 2.4 vyplývá, že v referenčních bodech v Hostěradicích, Kamenném Přívoze a
Krňanech bude hluk z dopravy z dálnice D3 a z navazujících komunikací vyšší než hluk
z provozu lomu. U domu č.p. 136 v Hostěradicích se bude hladina hluku z dopravy v denní
době pohybovat v rozmezí 53 – 56 dB, u č.p. 46 v Krňanech cca 50 – 53 dB a v Kamenném
Přívoze u silnice II/105 také nad hladinou 50 dB. Je tedy zřejmé, že hluk z lomu zde bude o
více než 15 dB nižší než hluk z dopravy, a proto bude hlukem z dopravy dokonale maskován.
Lešany a Nová Ves jsou mimo významnější akustický vliv dálnice D3. Pouze u samot
č.p. 4, 23 a 102 bude hladina hluku z dopravy na silnici II/105 (i přes budoucí významný
pokles dopravní intenzity) vyšší než hladina hluku z provozu lomu, a to v rozmezí cca 10 – 20
dB, tedy opět výrazně. U těchto domů tedy i přes relativní blízkost lomu bude hluk z dopravy
dominantní.
Vliv hluku z provozu lomu je hodnocen jako nevýznamný.
Hluk z trhacích prací
Posouzení vlivu vysokoenergetického impulsního hluku při trhacích pracích bylo
provedeno metodou analogie za pomocí měření hluku z již provedených clonových odstřelů
na jiných lokalitách. Podrobnosti jsou uvedeny v hlukové studii.
Je možno konstatovat, že při uvažovaném jednom clonovém odstřelu denně bude
hladina akustického tlaku C pro vysokoenergetický impulsní hluk ve všech okolních
chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pod
hygienickým limitem dle NV č. 272/2011 Sb. Přesnou hodnotu u nejbližší obytné zástavby
však lze pro velkou variabilitu vstupních údajů obtížně určit, uvedení konkrétní hodnoty může
být zavádějící. Hodnota LCeq,8h se bude u zástavby pohybovat v rozmezí velmi výrazně až
velmi mírně pod hladinou hygienického limitu v závislosti na velikosti a umístění clonového
odstřelu.
Pro ověření výše uvedené predikce by bylo vhodné při seismickém měření clonových
odstřelů provést i akustické měření, a to u domu č.p. 4 v lokalitě Lípa. V jiných chráněných
prostorech staveb by už kvůli větší vzdálenosti nemělo měření smysl. Podle výsledků měření
by pak bylo možné přijmout další protihluková opatření, která by však spočívala spíše
v omezení velikosti či orientace jednotlivých odstřelů.
Vliv hluku z odstřelů je hodnocen jako nevýznamný.
Vliv hluku je souhrnně hodnocen jako nevýznamný.
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Vlivy vibrací
Vibrace od clonových odstřelů
Clonové odstřely pro primární rozpojování hornin mají seismické účinky, budou tedy
zdrojem vibrací, které se horninovým prostředím šíří do okolí. Sekundární rozpojování
rubaniny pomocí trhacích prací se provádět nebude.
Podrobnější popis provádění clonových odstřelů je uveden v kapitola B.III.4.
Pro návrh trhacích prací v kamenolomu Lešany byl zpracován znalecký posudek
soudního znalce č. 07/16 (Svoboda, 2016), který tvoří přílohu č. 9 této dokumentace. Součástí
posudku je pasportizace všech objektů v pásmu ohrožení a návrh trhacích prací. Návrh byl
proveden s ohledem na přípustné hodnoty dynamického zatížení pasportizovaných objektů.
Hlavním výstupem návrhu je stanovení maximální nálože na časový stupeň v závislosti na
vzdálenosti odstřelu od budov.
Pasportizovány byly tyto budovy (odkaz na foto v posudku):
•
•
•
•
•
•
•

LOC 1 objekty v osadě lípa (hájovna 2 rekreační objekty) foto 3,4, 9,10, vedení VVN
(foto 5) na louce jsou studny. Hájovna má trhlinu na štítové zdi
LOC 2 Lešany (foto 11-12)
LOC 3 Nová Ves (foto 7,8,13-17) pouze 2 opuštěné objekty jsou porušené
LOC 4 chaty nad Novou Vsí - dřevěné
LOC 5 chaty u Mošťanského rybníka a hospodářské objekty (foto 1,2) chaty dřevěné
některé zděné. Pohled na budoucí lom je na foto 6.
LOC 6 rekreační objekty- tábor (foto 1)
LOC 7 Kamenný Přívoz Lapače (foto 18-23)

Třídy odolnosti pro jednotlivé objekty byly stanoveny dle ČSN 730040. U ohrožených
objektů, (určených pasportizací) s předpokládanou dynamickou odezvou v okolí místa
provádění trhacích prací nedojde ke vzniku prvých známek škod dle ČSN 730040 , které jsou
v souladu s ISO 4866 a DIN 4150, pokud nebude překročena následující rychlost kmitání, v
závislosti na frekvenci kmitání a stavebním stavu objektu dle tabulky č.4:
•
•
•

Objekty typu hájovna (LOC l) a staré objekty v Nové Vsi (LOC 3), objekty na (LOC 7)
Stanovená max. dovolená rychlost kmitání: 7 mm/s
Objekty typu: nové objekty (LOC 1) objekty na LOC 2, nové objekty v Nové Vsi (LOC
3), zděné objekty na LOC 5)
Stanovená max. dovolená rychlost kmitání: 10 mm/s
Objekty typu: dřevěné chaty (LOC 4, LOC 5 LOC 6)
Stanovená max. dovolená rychlost kmitání: 20 mm/s

Výše uvedené limitní hodnoty jsou stanoveny vzhledem ke vzniku prvých známek škod
na objektech. Dále je třeba uvažovat hygienické limity vibrací podle NV. č. 272/2011 Sb:
•
•

Nejvyšší přípustná naměřená hladina vibrací Lawp 99 (dB)
Nejvyšší přípustná vážená efektivní hodnota zrychlení a ewp 89,6 (mm/s2)

Návrh trhacích prací byl proveden s ohledem na kriterium dodržení maximální rychlosti
kmitání pro objekt hájovny, který leží nejblíže k lomu. Návrh trhacích prací má tyto základní
parametry:
•
•

Jako roznětný systém jsou navrženy rozbušky INDETSHOCK (neelektrický roznět)
s rozdílem v časových stupních 8 ms a více.
Pro trhací práce je možno používat běžné schválené průmyslové trhaviny
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•
•

Maximální nálož na časový stupeň v milisekundové fází je 108,5 kg trhaviny pro
vzdálenost od odstřelu 200 m. Pro menší a větší vzdálenost se upraví dle tabulky č. 13
znaleckého posudku.
Celková nálož nepřesáhne 5 000 kg trhaviny

Součástí znaleckého posudku (příloha č. 14) je i mapa izocharg. Izochargy jsou
stanoveny tak, aby nedocházelo k poddimenzování náloží. U poddimenzovaných náloží se
energie výbuchu nevyužívá k rozpojení horniny, ale k zvýšeným seismickým účinkům a
omezování náloží by mělo obrácený efekt. Ve stejné příloze jsou znázorněny i isoseisty pro
rychlost kmitání 7, 10 a 20 mm/s.
Závěrem je konstatováno:
•

S ohledem na vedení VVN bude používáno rozbušek INDETSHOCK a DEM SICCA.

•

Při dodržení náloží na časový stupeň dle mapy izocharg na příloze 14, nebudou
překročena kritéria vibrací podle kapitoly 6.5 (ČSN 730040) a seismických účinků podle
kapitoly 6.1 (NV č. 272/2011 Sb.).

•

Izoseisty pro zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů fyzických i
právnických osob jsou garantovány dodržením izocharg (izonáloží) platných pro
současné i budoucí trhací práce prováděné v lomu LEŠANY a jejich respektováním
nebudou práva právem chráněné zájmy fyzických i právnických osob dotčeny a nejsou
proto účastníky řízení.

•

Tento posudek může sloužit jako podklad k žádosti o povolení trhacích prací dle § 28
odst.l zákona CNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpis; úplné znění č. 408/2002 Sb. a splňuje požadavky
návrhu opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů dle
litery b 2. odstavce výše uvedeného zákona.

•

Z hlediska rozletu horniny jsou provedena následující opatření: bezpečnostní okruh je
větší, než možný rozlet horniny

•

Součástí posudku je i návrh měřících míst pro měření seismických účinků trhacích prací.

Lze konstatovat, že při dodržení podmínek a opatření vyplývajících z uvedeného
znaleckého posudku bude vliv vibrací od trhacích prací na hmotný majetek i na veřejné zdraví
pod limitními hodnotami.
Vibrace z dopravy
Určitým zdrojem vibrací může být i těžká nákladní doprava, v takovém případě se
účinky vibrací mohou uplatňovat u objektů ležících v bezprostřední blízkosti komunikace.
Zpracovatel oznámení má k dispozici archivní data z měření účinků vibrací od dopravy
na jiných lokalitách. Na základě v minulosti provedených měření na komunikacích III. třídy
s umístěním zástavby v těsné blízkosti komunikací lze konstatovat, že jsou běžně hygienické
limity pro vibrace dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v chráněných vnitřních prostorech
staveb podél využívaných komunikací plněny. Limitní hodnota v chráněných vnitřních
prostorech staveb daná hladinou zrychlení vibrací Law,T = 75 dB (nebo hodnotou zrychlení
vibrací aew,T = 0,0056 m/s2) je dodržena. Splněny jsou tedy obvykle i limitní hodnoty bez
použití korekce dle přílohy č. 5 k NV č. 272/2011 Sb. (tj. povolené korekce pro obytné
místnosti v denní době + 6 dB).
Z archivních dat z měření na obdobné lokalitě dále vyplývá, že při měření prováděných u
rodinného domu ve vzdálenosti 2 m od komunikace pojížděné nákladní dopravou z lomu
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bylo zjištěno, že naměřená intenzita vibrací vyvolaná dopravním provozem s velkou rezervou
nepřekročila přípustnou hranici efektivní rychlosti kmitání 1 mm/s pro opakované otřesy
charakteru déletrvajícího rázového zatížení dle ČSN 730040 pro referenční stanoviště a
stupeň porušení „0“. Při naměřené intenzitě otřesů lze vyloučit jakákoli nová poškození
malby či omítek.
Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, kdy významnější negativní vliv vibrací a
otřesů může být v případě komunikace ve špatném technickém stavu (poruchy, výtluky),
špatně navržená či realizovaná konstrukce vozovky, nevhodné podloží konstrukčních vrstev
vozovky či jejich provázání se základy budov.
Na základě rekognoskace objektů podél silnice II/105 nicméně lze konstatovat, že
obytné objekty jsou v dostatečném odstupu od vozovky. V blízkosti využívaného úseku této
silnice se nachází pouze 3 obytné objekty (Lešany, č.p. 4, č.p. 23 a č.p. 102). Vzdálenost
bližších domů č.p. 4 a č.p. 102 je cca 9 m od okraje komunikace, což je podstatně více, než u
běžné zástavby v intravilánu obcí (typicky i 1 – 2 m). V prostoru mezi domy a komunikací se
nachází zatravněné pozemky i vzrostlé dřeviny, základy budov nejsou přímo svázány
s komunikací. Lze konstatovat, že u těchto objektů nedojde k překročení limitních hodnot
vibrací dle ČSN 730040 ani NV č. 272/2011 Sb.
Na základě výše uvedeného je vliv vibrací souhrnně hodnocen jako nevýznamný.
Vlivy na další fyzikální charakteristiky
Realizací záměru nebude produkována žádná forma škodlivého záření. Tento vliv je
hodnocen z hlediska velikosti i významnosti jako nulový.
Biologické vlivy
Na jakýchkoliv skrývkových a výklizových deponiích je obecně předpoklad rozšíření
běžných ruderálních a plevelných druhů. Dalšími plochami se zvýšeným rizikem šíření
synantropních a ruderálních druhů bývají manipulační prostory s nezpevněným povrchem,
okraje cest apod.
Záměr předpokládá vybudování deponií skrývkového materiálu. Mimo prostor těžby
bude vytvořena vnější deponie sloužící i jako ochranný val. Na deponiích budou skrývkové
hmoty v průběhu těžby ošetřovány (průběžné odstraňování náletových dřevin) tak, aby mohly
být v budoucnu využity k rekultivačním účelům.
V případě, že bude rozhodnuto o ponechání deponie nebo její části trvale na místě, je
naopak vhodné provést lesnickou rekultivaci co nejdříve. Při včasném zalesnění a průběžné
péči o porosty je riziko ruderalizace nevýznamné.
Pro úpravu suroviny a deponie hotových výrobků budou využity manipulační plochy
v prostoru zázemí. Tyto plochy budou intenzivně využívané a udržované, v průběhu těžby
tedy je opět riziko ruderalizace nevýznamné a po jejím ukončení bude prostor zázemí
urychleně lesnicky rekultivován.
Dále jsou v rámci sanace a rekultivace navrženy plochy řízené sukcese. Součástí sanace
a rekultivace v těchto plochách je i následný monitoring a průběžná likvidací náletů
nevhodných dřevin a nevhodných druhů bylin a trav.
V případě dodržování výše uvedených opatření, které jsou součástí záměru (viz kapitola
B.I.6 a návrh Souhrnného plánu sanace a rekultivace) je tento biologický vliv možno hodnotit
jako nevýznamný.
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4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na podzemní a povrchové vody je popisován v příloze č. 4, která se zabývá vlivem
na podzemní a povrchové vody (Koroš, 2016).
Změna kvality povrchových a podzemních vod
V úvodní fázi realizace záměru bude k dispozici chemické WC se zařízením na mytí
rukou. Až bude připraven dostatečný prostor pro zázemí lomu, bude v lomu umístěno nové
zázemí sestávající se z mobilních buněk nebo jednoduché zděné budovy. V rámci tohoto
zázemí bude také zřízeno nové WC a umývárna. Odpadní voda bude shromažďována
v nepropustné železobetonové nebo plastové jímce uložené pod terénem a odvážena
k likvidaci na ČOV.
Produkce splaškových vod neovlivní kvalitu povrchových ani podzemních vod.
Žádné technologické ani průmyslové odpadní vody ve smyslu zákona o vodách nebudou
v těžebně ani v prostoru zázemí vznikat.
Pro technologické účely bude používaná pouze voda pro omezení prašnosti a to v
systému skrápění a mlžení provozu technologické linky a skrápěním komunikací. Tato voda
po použití volně infiltruje do terénu, případně se odpaří z povrchu.
V lomu bude docházet k akumulaci srážkových vod i vod přitékajících z podzemních
vod. Souhrnně půjde o vody důlní, které budou čerpány a vypouštěny za podmínek určených
v rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje.
Těžební činností může být potenciálně ovlivněna jakost podzemních nebo povrchových
vod. Primárně se jedná o možné úniky ropných látek (pohonné hmoty a mazadla)
z dopravních a těžebních strojů a zařízení. Případné znečištění vod ropnými produkty by bylo
bezprostředně patrné na volné hladině v čerpací jímce v lomu. Vyloučit toto znečištění může
pouze důsledná pracovní a technologická kázeň a častá preventivní kontrola mechanismů, a
účinný havarijní plán pro odstranění případných následků úniku těchto látek.
Vliv na jakost vod bude v případě trvalého čerpání dokumentována průběžným
vzorkováním. Pokud bude voda čerpána pouze nárazově a bude využívána v rámci lomu
(např. skrápění cest), tj. nebude docházet k jejímu trvalému vypouštění do okolí lomu,
nepovažuje autor HG posouzení vzorkování jakosti vod za nezbytné. Pokud by mělo docházet
k trvalému vypouštění důlních vod, je doporučeno provádět min. 1x ročně analýzu vod na pH,
nerozpuštěné látky, ropné látky (uhlovodíky C10-C40), a amonné ionty. Důlní vody,
vypouštěné z lomu, budou vzorkovány z jímky v lomu, nebo na odtoku, v rozsahu,
stanoveném v podmínkách vodoprávního úřadu.
Oznamovatel má povinnost zpracovat pro provozovnu havarijní plán v souladu
s ustanoveními dílu IV. vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb. v platném znění. Součástí
havarijního plánu bude i samostatná kapitola – plán opatření pro případ ropné havárie.
Vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod je na základě výše uvedeného hodnocen
jako nevýznamný.
Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod
Vytvořením jámového lomu dojde k lokální změně povrchového i podzemního odtoku.
Srážkové vody budou stékat do těžební jámy, kde budou doplňovat čerpané důlní vody.
Posuzované území se nachází v místě terénní elevace, kde k dotaci podzemních vod
dochází plošně. V tomto území se podle regionálních i místních poznatků nevyskytují
významné akumulace podzemních vod. Pouchové linie směrů SZ-JV, popř. SSZ-JJV budou
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mít pravděpodobně drenážní charakter a budou při čerpání důlních vod odvodňovat okolí
lomu, do vzdálenosti max. vyšších desítek metrů od okraje lomu. Na těchto liniích lze
předpokládat drobné soustředěné přítoky do lomu. Tyto poruchy by neměly být zdrojem
větších přítoků vod ve směru od bezejmenného toku, nebo od rybníka, které budou od lomu
vzdálené cca 60-100 m. A to ani při zahloubení pod úroveň potoka a pod hladinu rybníka
(295 m n.m.). Podrobnější prognózu dosahu vlivu čerpání důlních vod by bylo možné učinit
před zahlubováním na II. etáž, vyhloubením a testováním průzkumného hydrogeologického
vrtu na platě I. etáže.
V rámci geologického průzkumu byla evidována nevyužívaná drobná lesní studánka,
nacházející se v prostoru jižně od plánovaného lomu. U tohoto objektu dojde vlivem těžby
pravděpodobně k podstatnému snížení vydatnosti, popř. ke ztrátě vody.
Východně od zájmového území se nachází osada Nová Ves. U jednotlivých nemovitostí
je jímána podzemní voda z domovních studní. Osada je od plánované těžby v dostatečné
vzdálenosti (cca 400 m), navíc patří většinou k jinému dílčímu povodí. V tomto případě
nedojde posuzovanou těžbou k ovlivnění zdejších studní.
Jv. od plánované těžby se nachází osamělé osídlení Lípa. Zde jsou u nemovitostí
domovní studny S3 a S4, průzkumný vrt S6 a vzdálená studna S7. Vzhledem k pozici studní
a vzdálenosti od lomu (cca 160 a 130 m) doporučuje zpracovatel HG posouzení uvažovat s
možností, že zde může dojít k ovlivnění hladiny podzemní vody. U studny S3 může dojít k
částečnému snížení hladiny a vydatnosti, u studny S4 k částečnému, v nepříznivém případě i k
podstatnému snížení hladiny a vydatnosti. Případné ovlivnění studní je možné řešit adekvátní
náhradou (např. vybudováním hlubší vrtané studny).
Případná náhrada ztráty vody je povinnost těžební organizace plynoucí ze z § 37 zákona
č. 44/1988 Sb (horní zákon):“(2) Organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné snížení
vydatnosti jejího zdroje nebo zhoršení její jakosti, je povinna zajistit poškozenému náhradní
zdroj nebo dodávku vody, popřípadě nahradit škodu úhradou nákladů spojených s jejím
obstaráním, jestliže je poškozený účelně a hospodárně vynaložil sám, jinak o náhradě ztráty
podzemní vody platí zvláštní předpisy.“
Pro zásobování provozovny vodou je navrženo umístit novou studnu v sv. části
zájmového území, v prostoru (v blízkosti) technologie. Doporučeno je zde vybudovat vrtanou
studnu hloubky cca 40 m, vystrojenou zárubnicemi prům. 140-160 mm. Vzhledem k velikosti
infiltračního povodí a budoucímu odčerpávání důlních vod se očekává, že ze studny bude
možné odebírat množství vody max. řádově kolem 0,1-0,2 l/s (denní odběr cca do 10-15 m3).
Pro hodnocení skutečných vlivů těžby je navrženo sledovat v intervalech 4x ročně
úroveň hladiny ve studnách S3 a S4, a současně evidovat množství odčerpávané vody z lomu
(zapisovat měsíční kubatury odběrů v knize odvodňování). Sledování úrovně hladiny ve
studnách S3 a S4 by mělo být zahájeno min. 1 rok před započetím těžby.
Těžba neovlivní vodní režim v širším okolí, tj. u vzdálenějších roztroušených
nemovitostí, chatových osad nebo okolních obcí.
Jímací objekty HV-1 až HV-7 pro obec Lešany se nacházejí ve vzdálenosti 800 až 1500
m jjv. od prostoru plánované těžby, v jiném dílčím povodí, než je plánovaná těžba. Vzhledem
k hydrogeologické pozici, hloubce studní, odebíranému množství vody, a značné vzdálenosti
od ložiska, lze ovlivnění vydatnosti jímacích objektů těžbou kamene zcela vyloučit.
Vliv je hodnocen za předpokladu navržených opatření a dodržování legislativních
povinností jako nevýznamný. Tato opatření jsou součástí záměru (viz též kapitola B.I.6).
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Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Plocha DP ani vlastní těžby nezasáhne žádný útvar povrchové vody.
V ploše těžby dojde k lokální změně povrchového odtoku. Srážkové vody spadlé v ploše
rozšíření těžby se po zahloubení lomu budou hromadit v lomu a stanou se součástí důlních
vod. Po zahloubení lomu se vyskytnou též omezené přítoky podzemní vody. Průměrné
přítoky se budou pohybovat v desetinách l/s.
Důlní vody budou čerpány a využívány pro vlastní potřebu (redukce prašnosti) a
přebytky budou vypouštěny do bezejmenné vodoteče protékající Mošťanským rybníkem
nebo přímo do tohoto rybníka.
V případě občasného nedostatku vody může být naopak voda pro protiprašná opatření
doplňována mimořádným odběrem (cca do 30 m3/den) z odběrného objektu povrchové vody,
umístěného na břehu Mošťanského rybníka nebo vodoteči.
Vzhledem k nízkým denním množstvím vypouštěné a v mimořádném případě i čerpané
vody, lze konstatovat, že vliv na vodnost bezejmenné vodoteče i Mošťanského rybníka bude
nevýznamný. Vliv bude výrazně menší než přirozené kolísání průtoku během roku. Průtok
v potoce dále po toku je stabilizován existencí Mošťanského rybníka.
Odběr povrchové vody bude možný jen s povolením k nakládání s vodami vydaným
vodoprávním úřadem.
Po ukončení těžby dojde k ukončení čerpání důlních vod. Lom se bude postupně
zatápět. Lze očekávat, že hladina nastoupá do úrovně cca 300 m n.m. a vznikne tak vodní
plocha (Koroš, 2016). Její rozsah a definitivní tvarování břehů pomocí vnitřní výsypky je
v současné fázi přípravy záměru řešeno variantně (SPSR, Popková, 2016).
Vznik vodní plochy v krajině, která je na jezera a rybníky poměrně chudá lze hodnotit
pozitivně.
Celkově je vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě hodnocen v období těžby jako
nevýznamný, po vzniku vodní plochy jako příznivý.
5. Vlivy na půdu
Zábory ZPF
Záměrem nebudou dotčeny lesní pozemky zemědělského půdního fondu.
Vliv spojený se záborem ZPF je hodnocen jako nulový.
Zábor PUPFL
Dobývací prostor bude stanoven na ploše o výměře 19,24185 ha. 100 % této plochy
tvoří lesní pozemek s ochranou jako pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Na stejném pozemku mimo DP dojde ještě k záboru cca 0,06 ha pro přístupovou cestu.
Podrobné údaje o lesních porostech jsou uvedeny v kapitole C.2.6 Ekosystémy, o záboru
pozemků též v kapitole B.II.1 Půda.
Vlastní zásah do lesních porostů je:
plocha lomu (trvalý zábor):

cca 80,4 ha

zázemí + komunikace (dočasný zábor):

cca 1,45 ha

vnější deponie: (dočasný zábor):

cca 1,55 ha
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Z výše uvedené plochy bude do PUPFL navrácena plochá zázemí a komunikace a také
plocha vnější deponie, tj. cca 3 ha. Zde bude provedena lesnická rekultivace. V případě
ponechání vnější deponie na místě a jejím zalesnění by v této ploše i přes návrat do PUPFL
nešlo o plně hodnotnou náhradu zejména z hlediska produkčních schopností takto
rekultivovaného lesního pozemku.
Variantně se uvažuje s přemístěním vnější deponie na dno lomu, kde by byla na takto
upravené ploše nad vodní hladinou provedena výsadba dřevin s potenciálem návratu do
PUPFL. Jednalo by se o dalších cca 1,2 ha.
Z hlediska vlivu na PUPFL je tedy příznivěji hodnocena varianta rekultivace II.
Vliv spojený se záborem PUPFL je z větší části trvalý. S obnovou lesních pozemků, a
tedy s návratem do PUPFL, se počítá v rámci sanace a rekultivace s plochou min. 3 ha, zde by
šlo o vliv dlouhodobý a vratný.
Významnost vlivu snižuje skutečnost vysoké lesnatosti širšího okolí s dostatkem
pozemků PUPFL.
Vliv spojený se záborem PUPFL je hodnocen jako nepříznivý.
Vliv na lesní porost jako takový je hodnocen v samostatné kapitole. D.I.7.
Vlivy na čistotu půd
K negativnímu vlivu na půdu by mohlo dojít pouze při havarijním stavu. Za běžných
provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. Při provádění
skrývkových prací ani při těžbě nesmí dojít ke znečištění půdy ropnými látkami. Totéž platí
pro provoz nákladních automobilů přepravujících natěženou surovinu. Za předpokladu
dodržování správných pracovních postupů a pokynů týkajících se provozu strojového parku a
dodržení postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných látek) záměr nevytváří
předpoklad pro kontaminaci lesní půdy.
Provozovna musí mít zpracovaný havarijní plán, který řeší i úniky ropných látek (viz
kapitola Vliv na vody). Vliv záměru na čistotu půd je nevýznamný.
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Těžba suroviny v DP Lešany bude mít vliv na horninové prostředí i na nerostné zdroje
(ložisko stavebního kamene), což vyplývá z povahy těžební činnosti, jejímž smyslem je
vydobytí zdroje surovin.
Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje není možné hodnotit nepříznivě
z toho důvodu, že záměr zamýšlí zásoby nerostné suroviny ložiska využívat hospodárně
v souladu s požadavky zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění (horní zákon).
Těžba stavebního kamene nebude mít vliv na žádný jiný nerostný zdroj než na zásoby
suroviny vyhodnocené na ložisku Lešany. Případný vliv na další přírodní zdroje (voda, půda
atd.) je vyhodnocen v samostatných kapitolách.
Při těžbě nesmí dojít ke kontaminaci okolního prostředí ropnými látkami. Za
předpokladu dodržování správných pracovních postupů a pokynů týkajících se provozu
strojového parku a dodržení postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných
látek) záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci horninového prostředí.
Vliv je z hlediska velikosti i výsledné významnosti hodnocen jako nevýznamný.
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7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vliv na faunu, flóru a ekosystémy je hodnocen na základě botanického a zoologického
průzkumu, který na lokalitě proběhl ve vegetační sezóně 2015. Výsledky tohoto průzkumu
včetně hodnocení vlivů jsou uvedeny v samostatné příloze (Véle, 2016, Příloha č. 5).
Pro posouzení vlivu na biotu bylo zpracováno biologické posouzení záměru (Véle,
2016, příloha č. 5). Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu
lokality a výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP
č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační průzkumy byly provedeny na
celém území navrhovaného DP Lešany a v blízkém okolí.
Likvidace nebo poškození populací či jedinců vzácných a zvláště chráněných
druhů rostlin
Během průzkumu byla zjištěna přítomnost 45 rostlinných druhů. Seznam nalezených
druhů a míst jejich výskytu je uveden v kapitole C.2.5. Žádný z nalezených druhů nepatří
mezi zvláště chráněné, dva druhy jsou uvedeny na Červeném seznamu rostlin (jedle bělokorá
v kat. C4a, tis červený v kat. C3). Do kategorií C3 a C4 jsou řazeny v rámci červeného
seznamu druhy méně ohrožené (na rozdíl od kategorií C1 a C2). U jedle bělokoré je navržena
výsadba v rámci lesnické rekultivace.
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin je nevýznamný.
Likvidace nebo poškození populací či jedinců vzácných a zvláště chráněných
druhů živočichů
Během průzkumu bylo nalezeno 5 zvláště chráněných druhů živočichů. Jejich seznam a
kategorie ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zák. č. 114/1992 Sb. jsou uvedeny
v následující tabulce. Ne všechny nalezené druhy budou záměrem ovlivněny.
Tabulka č. 44: Seznam nalezených zvláště chráněných druhů živočichů

Latinský název
Anguis fragilis
Bombus sp.
Hirundo rustica
Myotis myotis
Sciurus vulgaris
Vysvětlivky:

§O
§SO

§KO

Český název
slepýš křehký
čmelák
vlaštovka obecná
netopýr velký
veverka obecná

395/1992
§SO
§O
§O
§KO
§O

Ovlivnění
ANO
ANO
NE
NE
ANO

ohrožený druh (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi ohrožené druhy)
silně ohrožený druh (druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo
vzácný, vědecky či kulturně velmi významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
zařazený mezi silně ohrožené druhy)
kriticky ohrožený druh (druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo
vzácný, vědecky či kulturně velmi významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
zařazený mezi kriticky ohrožené druhy.
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Obrázek č. 17: Lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (pode Véle 2016)

Vysvětlivky: 1 – čmeláci Bombus sp., 2 – slepýš křehký, 3 – veverka obecná, nezakresleno – vlaštovka obecná,
netopýr velký

Čmeláci Bombus sp.
Čmeláci rodu Bombus žijí v koloniích, živí se nektarem kvetoucích rostlin. Žijí na
lukách, v zahradách, na polích i v parcích. Hnízda si staví na povrchu nebo pod povrchem
půdy. Čmeláci se řídce vyskytují na lesních světlinách (paseky, lesní cesty) i v okolí záměru,
uskutečněním záměru nebude místní populace nijak významněji ovlivněna. V důsledku těžby
vzniknou nové pro čmeláky vhodné lokality a do budoucna tak lze vliv záměru považovat za
nulový či mírně pozitivní.
Slepýš křehký
Slepýš je eurytopní druh, bez specifických požadavků na oslunění lokality a charakter
vegetace. Obývá nejrůznější stanoviště, která vykazují určitou míru zemní vlhkosti s bohatou
vegetací a dostatkem potravy (plži, žížaly). Důležité jsou denní úkryty (kameny, padlé dřevo,
kyprá půda) a místa vhodná ke slunění. Nejhojnější je v listnatých a smíšených lesích. Běžný
je i na světlejších okrajích jiných typů lesů, lesních pasekách, křovinatých stráních, starých
sadech, kamenolomech, pískovnách, na loukách, okrajích polí, rumištích, skládkách, parcích a
zahrádkách. Jeho přítomnost byla zjištěna v jižní části zkoumaného území, mimo jiné i na
hranici plochy plánované deponie. V souvislosti s těžbou lze v okrajových částech záměru
očekávat vznik nových pro slepýše vhodných biotopů. Záměr nebude mít na místní populaci
téměř žádný negativní vliv, do budoucna lze očekávat vliv mírně pozitivní.
Vlaštovka obecná
Vlaštovky hnízdí v kulturní krajině. Svá hnízda staví uvnitř budov či v průjezdech,
potravu (hmyz) loví ve vzduchu. Hnízdí na celém území ČR, hojnější je v nižších polohách.
Počty hnízdících vlaštovek pomalu klesají, v letech 2001-03 u nás hnízdilo 320-640 tisíc párů.
V dotčeném území vlaštovky nehnízdí, zaznamenány byly pouze přelety. Uskutečněním
záměru nebudou vlaštovky nijak ovlivněny.
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Veverka obecná
Veverka obecná je vázána na stanoviště se stromy, na nichž si staví vlastní nebo
upravuje ptačí hnízda. Sbírá semena, plody, pupeny a letorosty dřevin, houby, ptačí vejce a
mláďata. Páří se od dubna do září. Veverka obecná, byla pozorována ve smrkovém lese ve
střední části území. Záborem území pro těžbu surovin dojde ke snížení rozlohy potravního i
reprodukčního biotopu (např. v lesích se hustoty veverek pohybují v rozmezí 0.1 až 0.3 rodin
na 10 ha). Vliv na lokální populaci lze považovat za přijatelný, vhodné životní podmínky pro
veverky se nacházejí i v okolí záměru.
Netopýr velký
Jako zimoviště využívá podzemní prostory. Loví zejména velké druhy brouků, které
sbírá často ze země. Pravidelné přelety většinou nepřesahují 20 km, příležitostně však migruje
i na větší vzdálenosti. V České republice se vyskytuje prakticky na celém území, hojnější je v
nižších a středních nadmořských výškách. Nejvíce je ohrožen přestavbami střech a půdních
prostorů budov, kde se nacházejí letní kolonie. Dalšími faktory jsou rušení na zimovištích a
nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní. V zájmovém území
netopýři pouze loví potravu, ovlivněni budou nepřímo sníženým množstvím potravní nabídky.
Souhrnné hodnocení vlivu
Území je využíváno jako hospodářský les, za biologicky hodnotnější lze považovat
pouze plochy porostlé listnatým a smíšeným lesem a světliny s výskytem zvláště chráněných
druhů. Všechny nalezené zvláště chráněné druhy žijí i v okolí záměru, není třeba
uskutečňovat žádná speciální nápravná opatření. Naopak lze očekávat, že čmeláci i slepýši
budou z dlouhodobějšího pohledu ovlivněni pozitivně, vzniknou nové biotopy vhodné pro
sběr/lov potravy i rozmnožování.
S ohledem na ochranu ptáků (§5a zák. č. 114/1992 Sb.) bude nutné provádět odstranění
dřevin i skrývku ornice pouze v mimohnízdním období tj. od konce září do konce března.
V rámci sanace a rekultivace budou vytvořeny biotopy, které budou mít potenciál pro
osídlení zvláště chráněnými druhy živočichů. V prvé řadě půjde o vodní plochu a také o
plochy navazující sukcese na těžebních etážích a plochu zalesněné výsypky.
Vzhledem k výše uvedenému je vliv na zvláště chráněné druhy živočichů hodnocen jako
nevýznamný, ve fázi po sanaci a rekultivaci potenciálně příznivý.
Likvidace a poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
Záměrem nebudou dotčeny dřeviny rostoucí mimo les. Tento vliv je nulový.
Likvidace, poškození lesních porostů
DP bude vymezen na ploše PUPFL 19,24185 ha, faktický zábor lesa bude cca 11,1 ha.
Pro podrobnou charakteristiku lesních porostů a hodnocení vlivu na ně byla zpracována
samostatná studie (Klíma, 2016, Příloha č. 7).
Po zevrubném šetření v porostních skupinách za budoucí hranou lomu a odlesněnou
částí technologického prostoru lze predikovat negativní jevy, které mohou na ponechané
porosty působit a odhadnout dopady při jejich případném extrémním nebo synergickém
působení.
Mírně zápornou reakci na případnou změnu dostupnosti vody budou vykazovat všechny
porosty bezprostředně přilehlé k hraně lomu. Vedle odhadované zhoršené dostupnosti vody
sehraje důležitou úlohu i náhlá změna podmínek, dřeviny budou vystaveny stresu a dočasně
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se sníží jejich obvyklá schopnost odolávat biotickým činitelům. Především u oslabených
jehličnatých částí (zejména smrkových) se zvýší jejich atraktivita pro podkorní hmyz.
S rostoucím věkem dřevin klesá schopnost úspěšně vstřebávat náhlou změnu. Postupem času
se situace v celé hranici stabilizuje, i když přírůst zůstane i nadále oproti normálu mírně
snížený. Zpracovatel hodnocení konstatuje, že na všechny porosty těsně za hranou lomu do
vzdálenosti dvou porostních výšek bude mít realizace záměru slabý negativní vliv, během 10
až 20 let se situace bude stabilizovat. V Klasifikaci vlivu uskutečnění investičního záměru na
zdravotní stav porostů dřevin, stabilitu a jednotlivé funkce lesa uvedené v kapitole 4. 4. je vliv
hodnocen stupněm 4 – vliv slabě negativní. Porostní stěny, které budou přiléhat k deponii a
technologickému zázemí nebudou výše popsanému riziku vystaveny.
Působení větru nebude mít stejný účinek na všechny odkryté porostní stěny. Jako
nejméně ohrožené porosty dřevin lze označit ty, které se nacházejí z pohledu působení
škodlivého větru na návětrné straně, čili na západní a severozápadní straně lomu. Přestože se
jedná z velké části o porosty, u kterých se vyšší odolnost vůči působení větru postupnými
výchovnými zásahy teprve vytváří, budou mít případné škody zde vzniklé ojedinělý ráz,
s největší pravděpodobností budou spíše způsobeny těžkým sněhovým závěsem a nelze je
jednoznačně spojovat s provozováním lomu.
Potenciálně ohroženými částmi budou stěny porostních skupin 531A6, 531B6 na
východní a jihovýchodní straně lomu. Jinak poměrně odolné a zdravé druhově diferencované
porostní skupiny jsou v prostoru budoucího předělu tvořeny vysokým podílem smrku, místy
až monokluturou. Štíhlostní kvocient zejména potlačených jedinců přesahuje kritickou
hodnotu a z ojedinělých případů je patrné, že statika stromů je ovlivněna i působením bazální
a kořenové hniloby. Případné škody lze očekávat za velmi silného působení větru, případně za
spolupůsobení sněhového závěsu. Pokud by se vzal v úvahu extrémní případ rozpadu všech
smrkových částí, nepřekročila by škoda rozsah holiny přípustný zákonem 289/1995 Sb. - 1
hektar. Ve vzdálenosti nejdále 2 porostních výšek od vzniklé porostní stěny se nacházejí
stabilizační prvky v podobě zvýšeného podílu zpevňujících dřevin. Porostní skupina 531B9 je
jimi tvořena téměř výhradně. Za extrémních podmínek a spolupůsobení sněhového závěsu
může dojít zejména ke korunovým zlomům v borovém torzu porostní skupiny 531C4. I zde je
případné poškození omezené na plochu několika arů. Zpracovatel hodnocení konstatuje, ževe
zmíněných smrkových částech potenciálně ohrožených porostních skupin 531A6 a 531B6
může v extrémním případě dostoupit vliv investičního záměru až mezi stupeň 4 a 5, ale jak již
bylo zmíněno, případné poškození bude mít plošně omezený charakter – pokud vůbec
nastane.
Zrušením lesních cest v centrální části a také obvodové cesty v jižní části posuzované
lokality dojde ke změně přístupu k porostním skupinám, které se nacházejí na západní straně
lomu. Je důležité, aby byla pro vlastníka lesa dostupnost zachována komunikacemi přes
dobývací prostor, nebo byly dle stanovené metodiky kompenzovány zvýšené náklady při
nutné péči o tyto porostní skupiny.
Plocha odlesnění pro potřebu těžby kamene 8,03 ha rozšířená o plochu
technologického zázemí a deponie 2,93 ha představuje výrazný zásah do lesního prostředí nad
rámec stanovený zákonem 289/1995 Sb. (lesní zákon). S převažující hospodářskou funkcí lesa
a přihlédnutím k zjištěním tohoto šetření lze konstatovat, že se však jedná o rozsah
investičního záměru, který plošně ani účinkem nepřekračuje obdobné investiční záměry
v lesním prostředí, u nichž nedochází k dalšímu rozvoji negativních vlivů na plnění funkcí
stávajícího lesa. Po ukončení těžby kamene bude prostor deponie a technologického zázemí
rekultivován a navrácen do PUPFL. Prostor lomu bude kvůli předpokládané hladině vody
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možné navrátit do PUPFL pouze částečně a je důležité, aby to bylo zejména v místech, které
jsou pro management hospodářského lesa dostupné.
Výše zmíněná popsaná rizika nejsou setrvalým stavem. Při řádné péči o ponechané
porosty a včasné asanaci škod se bude situace v celém dobývacím prostoru stabilizovat.
Primárními kroky péče o odolnostní potenciál ponechaného lesa jsou: zdravotní výběr, včasné
provádění výchovných zásahů, podpora přirozeného zmlazení BK, JD, DBZ, DG, vnášení
melioračních a zpevňujících dřevin a jejich ochrana proti zvěři.
Z hlediska vlivu na lesní porosty je příznivěji hodnocena varianta rekultivace II
Vliv na lesní porosty je z větší části trvalý. S lesnickou rekultivací se počítá v ploše
zázemí a deponie a variantně s částí plochy počvy lomu zavezenou nad úroveň hladiny vody,
zde by šlo o vliv dlouhodobý a vratný.
Významnost vlivu snižuje skutečnost vysoké lesnatosti širšího okolí.
Vliv na lesní porosty je hodnocen v obou variantách rekultivace jako nepříznivý.
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
Záměr v celé své rozloze zasahuje do plochy významného krajinného prvku. Jedná se o
VKP tzv. ze zákona – lesní porost. Vliv na les již byl posouzen v předchozích kapitolách
(likvidace lesního porostu, zábor PUPFL). Hodnocení vlivu na VKP je proto de facto shodné
s tímto posouzením. Vzhledem k tomu, že dojde k záboru cca 11,1 ha plochy VKP pro těžbu,
zázemí, deponie a komunikace, je vliv z hlediska velikosti hodnocen jako nepříznivý.
Zároveň však lze konstatovat, že bude zasažena pouze část z celkového lesního
komplexu, ve kterém ložisko Lešany leží a který pokračuje zejména západním a jižním
směrem. Oblast je poměrně vysoce lesnatá. Nedojde tedy k zásadnímu ohrožení či oslabení
ekologicko-stabilizační funkce VKP ve smyslu §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
Je poměrně pravděpodobné, že rekultivovaný lom se stane významným krajinným
prvkem, a to v závislosti na výsledném provedení rekultivace buď VKP ze zákona (jezero,
částečně zpět lesní porost) nebo registrovaný VKP (umělé i přirozené skalní útvary, výchozy,
odkryvy).
Vliv na VKP je tedy hodnocen jako vratný.
Záměr se dotýká okrajově prvků ÚSES. Prvky regionálního a nadregionálního ÚSES
nebudou ovlivněny vůbec.
Dle územního plánu obce Lešany, po změně č. 1 (Laube, 2015) je při severní hranici DP
Lešany vymezeno lokální biocentrum LBC 13 „Mošťanský rybník“ s navazujícím lokálním
biokoridorem LBK 1-13 podél potoka. Toto lokální biocentrum (LBC 13) částečně zasahuje
do navrhovaného DP Lešany. Plocha vlastní těžby, deponií a zázemí se nachází zcela mimo
prvky ÚSES.
Mošťanský rybník, bezejmenný tok, ani porosty v jejich okolí nebudou záměrem vůbec
dotčeny. Mezi okrajem lomu a prvky ÚSES zůstane zachován pás lesa, který je dle
hodnocení (Klíma, 2016) vyhodnocen jako nejméně ohrožený. Prvky ÚSES budou ovlivněny
pouze nevýznamně a nepřímo (např. zvýšeným hlukem v době provozu lomu). Vzhledem ke
konfiguraci terénu a těžební činnosti v zahloubení však ani hlukové ovlivnění v tomto
prostoru nebude významné.
Obecně lze k problematice ÚSES konstatovat, že v územně plánovací dokumentaci
dochází ke kolizi dvou obtížně slučitelných jevů. Není možné, aby vymezení prvku ÚSES
v ploše evidovaného výhradního ložiska znemožnilo jeho následné využití, takovéto chápání
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by bylo v rozporu s ust. § 15 zákona č. 44/988 Sb. (horní zákon): „K včasnému zabezpečení
ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o
zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim ministerstvem
životního prostředí České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou
povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a
dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější“.
K této problematice dále existuje dohoda mezi MPO, MŽP a ČBU z roku 2009, která je
zveřejněna jako bod 8 v materiálu „METODICKÁ POMŮCKA pro vyjasnění kompetencí v
problematice územních systémů ekologické stability“ (věstník MŽP 08/2012): „Skladebné
části ÚSES je nutno prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a předpokládaných ložisek
nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude výjimečně možné,
respektovat při vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené dobývací prostory (DP), mimo
DP pak např. dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním vytvořením až po skončení
těžby, stanovením podmínek rekultivace. Pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů do
ložisek nerostných surovin se vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou
překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci
těžby ložisek nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu
dočasně omezené funkce ÚSES. Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit
v rámci zohlednění vzájemných potřeb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro
těžbu, při kvalifikovaném zpracování postupu rekultivace území po ukončení těžby v rámci
povolení hornické činnosti nebo plánu dobývaní. Plochy po těžbě nerostných surovin v území
určeném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany přírody a
krajiny. Vymezení skladebných částí ÚSES v území ložisek tudíž není překážkou k případnému
využití ložiska za podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerostů dočasně
omezeny, budou po ukončení těžby obnoveny v potřebném rozsahu. Při řešení střetů
(překryvů) ochrany nerostných surovin se skladebnými částmi ÚSES, tj. s obecnou ochranou
přírody a krajiny, zohlednit tuto podmínku: Akceptovat charakter částí ÚSES a podporovat
jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak i při ukončování těžby a
rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES.“
Vzhledem k navrhovanému charakteru lokality po provedení sanace a rekultivace lze
předpokládat, že vodní plocha s navazujícími skalními stěnami by se výhledově mohla stát
prvkem ÚSES (např. lokální biocentrum) s vazbou na lokální biokoridor. vedoucí podél
potoka.
Obecně lze konstatovat, že vytěžené lomy mají značný potenciál pro vznik pestrého a
biologicky hodnotného území. V poslední době byla např. publikována obsáhlá zpráva
projektu „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ (Gremlica,
Navržený způsob rekultivace s
2011), která tuto skutečnost přesvědčivě dokládá.
částečným uplatněním přirozené sukcese, s lesnickou rekultivací a s vodní plochou lze
považovat za optimální z hlediska budoucího začlenění lomu do systému ÚSES i z hlediska
vzniku VKP.
Vliv na ÚSES a VKP souhrnně je ve fázi těžby hodnocen jako nevýznamný. Ve fázi po
ukončení záměru je vliv hodnocen jako příznivý.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
V části H této dokumentace záměru je zařazeno jako příloha stanovisko orgánu ochrany
přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, a to stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního
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prostředí a zemědělství ze dne 9.5.2016 pod č.j. 058594/2016/KUSK, v němž je uvedeno, že
lze vyloučit, že předložený záměr „Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním
ložisku stavebního kamene Lešany“ bude mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a
koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí stanovených příslušnými nařízeními vlády.
Záměr bude umístěn v zalesněném území mimo zastavěné části obcí. Nejbližší součástí
soustavy Natura 2000 je EVL Dolní Sázava (kód CZ0213068, vzdálenost přibližně 0,5 km),
jejímiž předměty ochrany jsou hořavka duhová a velevrub tupý, tedy vodní živočichové.
Záměr bude realizován na omezené ploše standardní technologií. Dokumentace předpokládá,
že doprava vytěžené suroviny přes uvedenou EVL bude vázána na vybudování dálnice
příslušných úseků D3. Vzhledem k uvedeným charakteristikám a rozsahu záměru nelze žádné
ovlivnění celistvosti a předmětu ochrany zmíněné EVL ani jiných součástí soustavy Natura
2000 předpokládat.
Vliv je hodnocen jako nulový.
Vliv na ekosystémy a biotopy
V rámci biologického průzkumu byly vylišeny v zájmovém území biotopy dle Metodiky
mapování biotopů AOPK (viz kapitola C.2.6) V prostoru navrhovaného rozšíření se nacházejí
převážně nepřírodní biotopy (označení X).
Z přírodních biotopů se v ploše navrhovaného DP vyskytuje pouze biotop L7.1 – suché
acidofilní doubravy.
Jako bioindikační skupina byli použiti mravencovití (Formicidae). Nalezeny byly běžné
druhy s vysokou plasticitou až eurytopní druhy.
Žádný z uvedených biotopů není zvláště cenný ani unikátní v kontextu okolí.
Vliv na biotopy je hodnocen jako nevýznamný. Vliv na les obecně je hodnocen výše.
8. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinný ráz
Přílohou této dokumentace je studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (Popková,
2016, příloha č. 6).
V rámci studie jsou podrobně vyhodnoceny vlivy na jednotlivé znaky a hodnoty
samostatně pro:
•
•
•

přírodní charakteristiku území,
kulturní a historickou charakteristiku území,
estetické hodnoty, prostorové vztahy a harmonické měřítko.

Vliv je samostatně hodnocen pro:
•
•

fázi těžby,
fázi po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace.

Posouzení vychází ze standardně používaného metodického přístupu autorského
kolektivu pod vedením doc. Vorla – Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny
využití území na krajinný ráz, vycházející z platné legislativy, především zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Uvedená metodika zavádí postupy, které využívají metody
používané v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků
hodnocení a objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Metoda posouzení vlivu
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navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik,
znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a estetické kvality
krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících.
V souladu s výše uvedeným metodickým pokynem a současně prováděném terénním
šetření tvořilo vstupní krok pro klasifikaci vlivu z hlediska vlivů na krajinný ráz vymezení
dotčeného krajinného prostoru (DoKP) – území, v němž lze očekávat bezprostřední fyzické
vlivy záměru na danou lokalitu nebo území, kde se bude navržený záměr uplatňovat vizuálně,
popř. i jinak sensuálně (viz kapitola C.2.8).
Zásadní metodický krok při posuzování vlivů stavby na krajinný ráz ve shodě s dikcí
zákona na ochranu přírody a krajiny představuje identifikace znaků krajinného rázu přírodní
charakteristiky, kulturně-historické charakteristiky a vizuální charakteristiky území
(prostorových vztahů, estetických hodnot, popř. harmonie v území) a následná klasifikace
míry ovlivnění těchto znaků v důsledku realizace záměru. Celý soubor identifikovaných
znaků krajinného rázu včetně klasifikace vlivů na tyto znaky – pro fázi realizace (těžby) i pro
konečný stav území zahrnující provedení nápravných opatření (sanaci a rekultivaci) uvádí
přiložená studie vlivů na krajinný ráz, níže jsou uvedeny nejdůležitější skutečnosti a závěry
posouzení.
Realizace záměru (stanovení DP Lešany a následná hornická činnost) bude mít vliv na
přírodní charakteristiku území, nebude se však jednat o zásah, který by byl z hlediska ochrany
krajinného rázu nepřijatelný. Nejvýraznější dopad navrženého záměru lze spatřovat z hlediska
vlivu na morfologii terénu, kterou zamýšlená těžba mírně pozmění. Modifikace reliéfu,
snížení vrcholové ploché partie kopce o cca 12 m, nastane v dominantě lokálního významu a
jeho význam v přírodní charakteristice území se nesníží nepřípustným způsobem. Již samotný
návrh způsobu otvírky a plošný rozsah lomu byl prováděn s ohledem na minimalizaci vlivů na
lesní porosty, faunu a flóru a zejména na krajinný ráz.
Navrhovaný záměr je lokalizován v okrajové partii přírodního parku Střed Čech a tím
dojde k vlivu na předmět ochrany přírody a krajiny vyplívající z platné legislativy (zákon č.
114/1992 Sb.). Tento vliv je však na základě výše provedeného hodnocení vyhodnocen jako
slabý.
Zájmová lokalita zvolená ke stanovení DP je v celém rozsahu pokrytá lesním porostem
(VKP ze zákona). S ohledem na vysokou lesnatost blízkého i vzdáleného okolí nebude
plánovaná těžba z krajinářského hlediska představovat nepřípustný zásah do lesa jako
zákonného předmětu ochrany krajinného rázu.
Navržený záměr neovlivní kulturně-historické charakteristiky v území.
Uvažovaný záměr ovlivní vizuální vlastnosti krajiny. Plánovaná těžba se uskuteční ve
vrcholové partii zalesněné lokální terénní elevace. Z blízkých severních až severo-západních
pohledů bude patrné snížení této zalesněné terénní elevace. Vzhledem k tomu, že po obvodu
celého lomu bude ponechán zalesněný cca 60 – 150 m široký pás stromů, bude i tento vizuální
projev minimální. Záměr se nebude projevovat jako odlesněná partie hřbetu kopce, ale jen
jako zalesněný cca o 12 m snížený jeho plochý vrchol.
Projev této snížené elevace bude ze vzdálenějších pohledů (jižních svahů nad řekou
Sázavou) znatelný pouze hypoteticky. Zachování zalesněné, pouze snížené, terénní elevace,
nedává předpoklady vzniku negativních dopadů na vizuální vlastnosti široké a značně
krajinářsky diferencované krajinné scény v dálkových výhledech.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že realizace záměru ve fázi samotné těžby kamene a
dále pak po ukončení těžby a následné sanaci a rekultivaci představuje následující vliv na
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zákonná kriteria krajinného rázu dle definice § 12 v zákoně č. 114/1992 Sb.:
Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného
rázu (viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajiny

Vliv ve fázi
těžby
středně silný
žádný
středně silný
žádný
žádný
slabý
slabý

Vliv ve fázi
ukončení těžby a
SaR
slabý
žádný
slabý
žádný
žádný
slabý
slabý

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru vyplývá, že vliv realizace záměru na krajinný
ráz se nachází ve spodní části pětistupňové škály hodnocení vlivů a je hodnocen v rozmezí
žádný až středně silný ve fázi probíhající těžby a v rozmezí žádný až slabý po ukončení těžby
a provedení následné sanace a rekultivace.
Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru dále vyplývá, že snížení hodnot krajinného
rázu nebude mít významně nepříznivý charakter. Změny vyvolané realizací záměru nesníží
nepřípustně či trvale současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru.
Záměr lze z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle §12 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny považovat za únosný.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný, dlouhodobý, částečně vratný.
9.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Likvidace, narušení budov a kulturních památek
Vlivem realizace záměru nedojde k likvidaci či narušení žádných kulturních památek.
Archeologický nález není v dané lokalitě příliš pravděpodobný, přesto ho nelze dopředu
vyloučit. V případě archeologického nálezu při provádění skrývkových a těžebních prací
proto musí být postupováno podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném
znění.
V ploše navrhovaného DP se kromě vlastních pozemků nenachází žádný hmotný
majetek.
Hmotný majetek, který by potenciálně mohl být ovlivněn jsou obytné a rekreační stavby
v okolí. Vliv na ně je řešen v kapitole D.I.3 v části věnované seismickým vlivům.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky je hodnocen jako nevýznamný.

II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů

V následující tabulce je uvedeno vyhodnocení vlivů z hlediska jejich celkové
významnosti. Hodnocení je rozděleno na fázi v období realizace záměru a fázi po ukončení a
provedení sanace a rekultivace.
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Tabulka č. 45: Souhrnný přehled vyhodnocení vlivů
SPECIFIKACE VLIVU
VLIVY NA OBYVATELSTVO
Vlivy na zdraví
Sociální a ekonomické vlivy
Vlivy spojené se změnou
v dopravní obslužnosti
Vlivy na rekreační využití
území
VLIVY NA OVZDUŠÍ
Vliv na kvalitu ovzduší

VÝZNAMNOST VLIVU
fáze těžby
fáze po rekultivaci
nevýznamný

nulový

příznivý

nevýznamný

nevýznamný

nulový

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

nulový

POZNÁMKA

zaměstnanost, finanční
přínos pro obec

lokální, dlouhodobý,
vratný

lokální, dlouhodobý
vratný
VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A DALŠÍ FYZIK. A BIOLOG. CHARAKTERISTIKY
Vliv na hlukovou situaci
nevýznamný
nulový
Vlivy vibrací
nevýznamný
nulový
Vlivy na další fyzikální
nulový
nulový
charakteristiky
Biologické vlivy
nevýznamný
nevýznamný
VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Změna kvality podzemních a
dodržování opatření proti
nevýznamný
nevýznamný
povrchových vod
haváriím
Změny ve vydatnosti zdrojů a
monitoring podzemních
změny hladiny podzemní
nevýznamný
nevýznamný
vod
vody
vznik vodní plochy
Vliv na povrchový odtok a
v krajině hodnocen
nevýznamný
příznivý
změnu říční sítě
příznivě
VLIVY NA PŮDU
Zábor ZPF
nulový
nulový
bez záboru
po rekultivaci bude do
Zábor PUPFL
nepříznivý
nepříznivý
PUPFL vrácena pouze
menší část plochy
dodržování opatření proti
Vlivy na čistotu půd
nevýznamný
nulový
haváriím
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Vliv na horninové prostředí a
nevýznamný
nevýznamný
další přírodní zdroje
VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Likvidace, poškození populací
či jedinců vzácných a zvláště
nevýznamný
nevýznamný
chráněných druhů rostlin
ve fázi po SaR je vliv
jako příznivý hodnocen
Likvidace, poškození populací
s jistou mírou nejistoty,
nevýznamný
příznivý
či jedinců vzácných a zvláště
která závisí i na
chráněných druhů živočichů
provedené sanaci a
rekultivaci
Likvidace, poškození stromů
vliv vratný v důsledku
a porostů dřevin rostoucích
nulový
nulový
navržené SaR
mimo les
po rekultivaci bude lesní
Likvidace, poškození lesních
nepříznivý
nepříznivý
porost obnoven jen na
porostů
menší části záboru
Likvidace, zásah do prvků
zásah do VKP
nevýznamný
příznivý
ÚSES a VKP
nepříznivý, avšak zcela
Změna mikroklimatu

nepříznivý

nevýznamný
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SPECIFIKACE VLIVU

VÝZNAMNOST VLIVU
fáze těžby
fáze po rekultivaci

POZNÁMKA
vratný s potenciálem
zlepšení kvality VKP,
zásah do ÚSES
nevýznamný

Vliv na EVL a PO
Vliv na ekosystémy a biotopy
VLIVY NA KRAJINU

nulový
nevýznamný

nulový
nevýznamný

Vliv na krajinný ráz

nevýznamný

nevýznamný

po rekultivaci
s pozitivním aspekty

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Likvidace, narušení budov a
nevýznamný
nevýznamný
kulturních památek

Žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového
rozsahu, reverzibility a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Nepříznivé vlivy jsou spojeny zejména s přímým záborem území (vliv na PUPFL a
lesní porosty), tyto vlivy nelze plně kompenzovat ani navrženou sanací a rekultivací a jsou
tedy trvalé.
Dále byly jako nepříznivé, avšak úzce lokální vyhodnoceny i vliv na mikroklima a
rekreační využití území. Po dokončení těžby jsou tyto vlivy hodnoceny jako vratné.
Vlivy na VKP a ÚSES byly i přes zábor VKP vyhodnoceny souhrnně jako nevýznamné
a po provedení sanace a rekultivace jako příznivé.
Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné, a to i vlivy působící na
obyvatele (veřejné zdraví, hluk, kvalita ovzduší, seismika a vliv na hmotný majetek). To platí
za předpokladu dodržení základního předpokladu realizace záměru, jímž je vazba na výstavbu
a dokončení dálnice D3.
Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy a ve fázi po sanaci a
rekultivaci také vlivy na povrchový odtok a potenciálně i vliv na zvláště chráněné druhy
živočichů.
Žádné vlivy záměru nebudou přeshraniční.

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

Těžba stavebního kamene na ložisku Lešany neznamená významné riziko vzniku havárií
s následnými dopady na složky životního prostředí.
Těžební činností může být potenciálně ovlivněna jakost povrchových či podzemních
vod, půdy či horninového prostředí. Primárně se jedná o možné úniky ropných látek (pohonné
hmoty a mazadla) z dopravních a těžebních strojů a zařízení a dále o další havárie strojního
zařízení, požáry a pod.
V lomu bude pro pohon mechanizmů používána nafta. Nafta bude skladována
v nadzemní dvouplášťové nádrži typu BENCALOR nebo Kompakt. Nádrž včetně výdejního
stojanu bude umístěna na zpevněné ploše z vyspárovaných silničních panelů a vyspádována
do úkapové jímky. Při stáčení nafty z autocisterny i v případě výdeje nafty do stavebních
mechanismů a dopravních prostředků se pod místa možných úkapů nafty budou podkládat
plechové úkapové tácy. Prostor výdejního stojanu bude zastřešen.
Stejně tak pro odstavování mechanismů bude v areálu technického zázemí vybudována
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zpevněná plocha ze silničních panelů. Při odstavení mechanismu z důvodů poruchy (pod
zastřešenou část) bude pod kritické místo mechanismu přistavena záchytná vana (plechový
úkapový tác), do níž budou zachytávány případné úkapy. Část odstavné plochy bude
zastřešena, mezery mezi panely budou v tomto místě vyspárovány, pod panely bude položeno
těsnění (HDPE fólie). Na tomto místě bude prováděna běžná údržba mechanismů a výměny
olejových náplní. Výměny bude provádět servisní organizace (smluvně) vybavená příslušným
zařízením, které zabrání případným únikům do okolí (vany, odsávání, atd.).
Na provozovně bude k dispozici havarijní sada pro likvidaci následků případné havárie.
Příklad složení havarijní sady: 2 bm folie z PVC široké 100 cm, 2 kbelíky, 1 kanystr PVC, 1
krumpáč, 2 lopaty, 1 rýč, 1 sekyra, 2 košťata, 2 páry gumových rukavic, 2 práškové hasicí
přístroje, 0,2 m3 Vapexu nebo jiného sorpčního materiálu.
Oznamovatel má povinnost zpracovat pro provozovnu havarijní plán v souladu
s ustanoveními dílu IV. vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb. v platném znění, který
stanovuje postup ohlášení havárie a povinnosti a úkoly jednotlivých pracovníků v lomu při
jejím odstraňování. Pro nakládání se závadnou látkou (motorovou naftou v nadzemní nádrži)
bude určující samostatná příloha havarijního plánu - plán opatření pro případ ropné havárie,
která se zpracovává podle § 6 odst. 4 vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb.
Pro prevenci rizika znečištění povrchových vod prostřednictvím vypouštěných důlních
vod je navržen systém monitoringu vypouštěných důlních vod.
Možné havarijní situace řešené havarijním plánem:
•

Provozní nehody (havárie) a poruchy strojního a elektro zařízení

•

Požáry

•

Sesuvy hornin ze skalní stěny nebo zasypání nakládacího prostředku

•

Vyhlášení výstražné stávky, předem ohlášené stávky, stávky živelné a stávky
okupační

•

Likvidace kleneb, převisů nebo nálepů při provozu zásobníků sypkých hmot

•

Ropné havárie

Dopady na okolí:
Dopad předvídatelných druhů havárií je omezen zejména na vlastní prostor lomu a jeho
zařízení. Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za nejzávažnější případný únik či
úkapy ropných látek, požár mechanizace a zázemí lomu. Únik ropných látek znamená riziko
především díky možnému znečištění podzemních vod a povrchových vod (bezejmenného
potoka a Mošťanského rybníku) a půdního prostředí. Při vzniku požáru může dojít k ohrožení
života nebo zdraví lidí, ohrožení zařízení, majetku, lesních porostů a k znečištění ovzduší.
Prevence vzniku havárií je zajištěna kontrolními mechanismy těžební organizace.
V souladu se zavedenými báňskými postupy a systémem environmentálního managementu
budou prováděny kontroly provozního zařízení v každé směně, dále vedoucím pracovníkem
v určeném intervalu. Namátkově budou prováděny kontroly bezpečnostním technikem a
řídícími pracovníky. Jednou ročně budou prováděny bezpečnostní prověrky, interní audity
sytému environmentálního managementu a prověrka externím nezávislým ekologem.
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IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné

Opatření jsou v následujícím textu řazena podle fáze realizace záměru, ve které budou
přijímána.
Rozsah a obsah této kapitoly je přizpůsoben z metodickému sdělení MŽP OPVIP pro
držitele autorizace ze dne 6.3.2015, č.j. 18130/ENV/15. Konkrétně:
„...je třeba, aby základní opatření, která se doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV,
resp. do podmínek negativního závěru zjišťovacího řízení, byla již součástí vlastního záměru
(např. v kapitole B.I.6). Tato opatření je tedy nutné nově chápat jako opatření, které jsou
součástí záměru a s jejichž splněním se automaticky počítá, přičemž příslušný úřad bude své
závěry přijímat na základě předpokladu, že tato opatření budou při přípravě, realizaci,
provozu, popř. i odstraňování záměru beze zbytku splněna, aniž by bylo nutné je v závěru
zjišťovacího řízení (nebo ve stanovisku EIA) výslovně uvádět ve formě podmínek (např.
technické provedení záměru, opatření proti prašnosti, provedení protihlukových opatření,
požádat o vydání integrovaného povolení apod.). Negativní závěr zjišťovacího řízení nebude
obsahovat žádné podmínky, proto je nutné, aby veškerá opatření vztahující se např. k
věcnému provedení záměru, průběhu a způsobu provádění prací apod. a obecné podmínky
byly již zapracovány do samotného záměru.
Do kapitoly D.IV. (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů) dokumentace je nutné psát pouze podmínky relevantní, splnitelné,
konkrétní a eliminovat podmínky vyplývající z platné legislativy (resp. takové podmínky
neuvádět nebo je zapracovat jako součást záměru do jiné části dokumentace). Deklaraci
závazku dodržet zákonné povinnosti totiž nelze považovat za návrh opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů“.
Záměr byl navržen již s ohledem na minimalizaci potenciálních nepříznivých vlivů na
životní prostředí, zejména vlivů na krajinný ráz, zábor lesa, na povrchové vody a veřejné
zdraví (viz kapitola B.I.IV a kapitoly věnované jednotlivým vlivům).
Opatření pro fázi přípravy
1. Před zprovozněním úseků 0301 a 0302 dálnice D3 (Praha – Hostěradice) včetně MÚK
Hostěradice a související přeložky silnic II/105 a II/106 (obchvat Kamenného Přívozu)
expedovat kamenivo či skrývku z lomu jen pro účely výstavby této dálnice.
2. Před zprovozněním úseku 0303 dálnice D3 (Hostěradice – Václavice) je možno po této
dálnici expedovat jen severním směrem (Praha). Jižním a východním směrem
(Benešovsko) možno expedovat až po zprovoznění úseku 0303 dálnice D3.
3. Dodávky na stavbu dálnice D3 připustit pouze tehdy, pokud nepovedou k většímu zatížení
obyvatel v okolních obcích hlukem z dopravy, znečištěním ovzduší či jinými
souvisejícími vlivy v porovnání s jinými potenciálními zdroji kameniva.
4. Pro hodnocení skutečných vlivů těžby sledovat v intervalech 4x ročně úroveň hladiny ve
studnách S3 a S4, a současně evidovat množství odčerpávané vody z lomu (zapisovat
měsíční kubatury odběrů v knize odvodňování). Sledování úrovně hladiny ve studnách S3
a S4 zahájit min. 1 rok před započetím těžby.
5. Technický projekt trhacích prací zpracovat s respektováním závěrů znaleckého posudku č.
07/16 (Svoboda, 2016).
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Pro fázi realizace
6. Odstranění dřevin i skrývku humózních vrstev provádět pouze v mimohnízdním období tj.
od konce září do konce března.
7. Vliv na jakost vod v případě trvalého čerpání dokumentovat průběžným vzorkováním.
Provádět min. 1x ročně analýzu vod na pH, nerozpuštěné látky, ropné látky (uhlovodíky
C10-C40), a amonné ionty. Důlní vody, vypouštěné z lomu vzorkovat z jímky v lomu,
nebo na odtoku, v rozsahu, stanoveném v podmínkách vodoprávního úřadu.
8. Po zahájení trhacích prací provádět monitoring seismických účinků na stanovištích
vymezených v kapitole 10.4 znaleckého posudku č. 07/16 (Svoboda, 2016). Dle výsledků
monitoringu eventuelně upravit mezní hmotnosti nálože.
9. Při seismickém měření clonových odstřelů provést i akustické měření, a to u domu č.p. 4
v lokalitě Lípa. Dle výsledků monitoringu eventuelně upravit mezní hmotnosti nálože.
10. V případě, že bude rozhodnuto o ponechání vnější deponie nebo její části trvale na místě,
provést lesnickou rekultivaci co nejdříve.
Kromě výše uvedených podmínek je samozřejmostí též konání v souladu
s legislativními požadavky a požadavky příslušných správních orgánů. Jako součást opaření
pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů nejsou uváděny
povinnosti získání souhlasů a rozhodnutí příslušných správních orgánů na úseku ochrany
jednotlivých složek životního prostředí. Jedná se o nezbytné administrativní kroky
požadované legislativou. Bez získání příslušných souhlasů není záměr možno realizovat.

V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

Metodický návod pro zpracování dokumentace o posuzování vlivů řešeného záměru na
životní prostředí představuje zákon č. 100/2001 Sb., resp. jeho příloha č. 4.
Vlastnímu hodnocení dopadů na životní prostředí předcházelo získání informací a
ucelení poznatků o současném stavu životního prostředí v dotčeném území i jeho širším okolí
obecně i v souvislosti s řešenou problematikou, a to z různých zdrojů. Jednalo se o tyto
zdroje:
•

odborná literatura,

•

odborné studie zpracované pro účely dokumentace pro zájmové území cca v letech 2014 2016

•

mapové podklady (administrativní, tématické mapy, internetové mapové aplikace),

•

legislativa,

•

úřední dokumenty – rozhodnutí, vyjádření a stanoviska orgánů státní správy,

•

podklady a dokumenty odborných institucí,

•

odborné studie,

•

volně dostupné publikované údaje (internet),

•

informace z průzkumu a měření v terénu,

•

údaje poskytnuté obcemi.
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Pro posouzení dílčích odborných okruhů byly v průběhu zpracování celé dokumentace
zadány jednotlivé úkoly. Výstupy z těchto úkolů (studie) predikují dopady na dílčí složky
životního prostředí.
Predikce a hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo prováděno:
•

na základě exaktní predikce (výpočtů),

•

na základě expertního odhadu,

•

metodou analogie,

•

pomocí platných právních předpisů a doporučených metodik.

Dále jsou popsány použité metody prognózování a zásadní výchozí předpoklady pro
jednotlivé klíčové vlivy.
Hluk
Předmětem akustické studie bylo posouzení akustické situace okolo expedičních
komunikací. Dále byl předmětem hodnocení vliv vlastního provozu (technologie v lomu a
v úpravně a přepravních prostředků v areálu) a vliv clonových odstřelů na akustickou situaci
v nejblíže položeném chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
staveb a vliv Toto hodnocení bylo provedeno v souladu s požadavky nařízení vlády č.
272/2011 Sb. v platném znění.
Pro výpočet hluku z dopravy byly sestaveny modely hlukové situace pomocí programu
výpočet byl proveden na nejmodernějším softwarovém vybavení v programu Predictor LimA 7810B, verze 11 (Brüel & Kjær - Stapelfeldt ingenieurgesellschaft mbH). Verze 11
byla vydána v únoru 2016.
Výpočet hluku ze silniční dopravy byl proveden ve výše uvedeném výpočetním
produktu dle Francouzské národní výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTUCSTB) uvedená v „Arrté du 5 mai 1995 relatif au Brit des infrastructures routiéres, Journal
Officiel du 10 mai 1995, Article6“ a ve francouzské normě „XPS 31–133“. Metoda popisuje
detailní postup výpočtu hladiny hluku, které jsou v blízkosti ulic způsobeny dopravou,
s přihlédnutím k meteorologickým datům, které budou mít vliv na šíření zvuku. Parametry
hlukových emisních dat jsou zakotveny v „Guide du bruit“ s přizpůsobením k zavedení
korektur, které berou v úvahu odlišnost povrchu vozovek.
Výpočet hluku z provozu lomu byl proveden ve stejném software dle ČSN ISO 9613-2 „
Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru, Část 2: Obecné výpočetní
metody“.
Tyto normové výpočetní postupy patří mezi dočasné doporučené výpočetní metody dle
Směrnice EU pro hodnocení a řízení hluku ovlivňujícího životní prostředí („DIRECTIVE
2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 June
2002 relating to the assesment and management of enviromental noise“). Metoda NMPBRoutes-96 je jako národní výpočtová metodika používána mj. ve Francii, Španělsku, Itálii,
Belgii, Portugalsku a Řecku. V Česku je tato metodika legislativně zakotvena pro použití při
strategickém hlukovém mapování vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb.
Hodnocení akustické situace dále respektuje Metodický návod pro hodnocení hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb č.j. 62545/2010-OVZ-32.3 ze dne 1.11.2010.
Posouzení hluku z clonových odstřelů bylo provedeno metodou analogie na základě
dříve provedených měření.
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Intenzita dopravy na veřejných komunikacích byla převzata z oficiálního sčítání
dopravy prováděného ŘSD, přepočet pro výpočtový rok byl proveden dle metodiky ŘSD
Sčítání i přepočet je proveden dle metodiky schválené Ministerstvem dopravy „TTP 225
Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)“.
Ovzduší
Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS´97- Systém modelování stacionárních
zdrojů. Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací kouřové
vlečky.
Program umožňuje výpočet maximálních krátkodobých (hodinových, denních)
a průměrných ročních imisních koncentrací znečišťujících látek, které se ve zvolených bodech
mohou vyskytnout v daných třídách stability a při různých rychlostech a směrech větru, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů
a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné
koncentraci v daném místě.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a
zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení
bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro pět tříd
stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti
větru.
Emisní faktory byly převzaty ze spolehlivých zdrojů:
•

US EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42 Section 11 (Minerals
Products Industry), US EPA (Agentura pro životní prostředí USA)

•

US EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42 Section 13
(Miscellaneous Sources), US EPA (Agentura pro životní prostředí USA)

•

software MEFA 13, ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

•

Věstník MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8:

•

Metodický pokyn MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií
podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

•

Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst.
1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

•

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, Section 1.A.4 Non-road
mobile sources and machinery

Údaje o imisním pozadí a meteorologické údaje (větrná růžice) byly převzaty z dat
ČHMÚ. Větrná růžice byla zkonstruována přímo pro danou lokalitu s uvažování charakteru
zdroje znečištění ovzduší.
Veřejné zdraví
Cílem hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví (HIA) je posouzení významnosti
zdravotních rizik vyplývajících z působení fyzikálních a chemických faktorů souvisejících
s posuzovaným záměrem. Posudek se vztahuje pouze na běžné provozní podmínky záměru, tj.
při dodržování právních a technických předpisů, technologií, kapacity a charakteru záměru
uvedených v podkladech, neřeší situace při nedodržení uvedených podmínek a v případech
mimořádných událostí, např. živelných pohrom nebo havárií.
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Cílem hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví (HIA) je posouzení významnosti
zdravotních rizik vyplývajících z působení fyzikálních a chemických faktorů souvisejících
s posuzovaným záměrem. Posudek se vztahuje pouze na běžné provozní podmínky záměru, tj.
při dodržování právních a technických předpisů, technologií, kapacity a charakteru záměru
uvedených v podkladech, neřeší situace při nedodržení uvedených podmínek a v případech
mimořádných událostí, např. živelných pohrom nebo havárií.
Základní metodické postupy odhadu zdravotních rizik byly zpracovány zejména
Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotní
organizací (WHO). V České republice byly základní metodické podklady pro hodnocení
zdravotních rizik vydány Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí.
Předkládané hodnocení zdravotních rizik je zpracováno v souladu s výše uvedenými
metodickými postupy.
Zdravotní riziko vyjadřuje pravděpodobnost změny zdravotního stavu exponovaných
osob. Při hodnocení zdravotních rizik se standardně postupuje ve čtyřech následných krocích:
•

Identifikace nebezpečnosti – v tomto kroku se zjišťuje, zda je sledovaná látka, faktor
nebo komplexní směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.

•

Charakterizace nebezpečnosti – odhad dávkové závislosti tohoto efektu, tedy jak se
intenzita, frekvence nebo pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou, což je
nezbytným předpokladem pro možnost odhadu míry rizika

•

Hodnocení (odhad) expozice – to znamená, zda a do jaké míry je populace vystavena
působení sledované látky nebo faktoru v daném prostředí. Na základě znalosti situace se
při něm sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a
množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka.

•

Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci
(syntézu) poznatků získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot,
závažnosti i slabých stránek dokumentace. Účelem je dospět, pokud to dostupné
informace umožňují ke kvantitativnímu vyjádření míry konkrétního zdravotního rizika v
posuzované situaci, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy
pro řízení rizika.
Krajinný ráz

Pro zpracování hodnocení vlivu na krajinný ráz byl využít metodický postup
„Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, tzv.
metoda prostorové a charakterové diferenciace území“ autorů I. Vorla, R. Bukáčka, P.
Matějky, M. Culka a P. Skleničky. Tato metodika zavádí postupy, které využívají metody
používané v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků
hodnocení a objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Metoda posouzení vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik,
znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a estetické kvality
krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících. Další princip metody spočívá v rozložení
celkového problému hodnocení na dílčí, samostatně řešitelné kroky. Snahou je tedy
subjektivitu hodnocení rozčlenit na řadu drobných rozhodnutí a eventuelní nepřesnosti a
odchylky, vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, takto eliminovat. Rozložení
problému se standardně provádí:
•

prostorovou a charakterovou diferenciací – rozložením na charakterově homogenní části
krajiny – oblasti krajinného rázu (označované též jako základní krajinné celky,
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charakteristické krajinné celky atd.) a místa krajinného rázu (označované též jako
dotčené krajinné prostory, dílčí krajinné prostory atd.)
•

identifikací znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného
rázu v oblastech a místech krajinného rázu

•

posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty
Podzemní a povrchová voda

Hydrogeologické charakteristiky dotčené části území byly odvozeny z archivních
hydrogeologických prací při průzkumu ložiska, i z charakteristik zvodnění v bližším i širším
okolí.
Dále bylo provedeno místní šetření spojené s rekognoskací jevů objasňujících
hydrogeologické poměry a měřením hladin vody v blízkých studních.
Vzhledem k jednoduchým hydrogeologickým poměrům byl vliv na podzemní vody
hodnocen odborným odhadem a výpočtem s využitím známých údajů o místním specifickém
odtoku a odhadované propustnosti hornin.
Biologické průzkumy
Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č.
395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační průzkumy byly provedeny na
celém území navrhovaného DP Lešany a v blízkém okolí.
Přítomnost bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí individuálního sběru,
zemních pastí, pokládání potravních návnad a smýkání vegetace. Průzkum bezobratlých byl
zaměřen na zvláště chráněné a vzácné druhy. Jako bioindikační skupina byli použiti
mravencovití (Formicidae). Přítomnost obratlovců byla zaznamenávána pomocí krátkodobě
umístěných pastí, vizuálně, akusticky (včetně použití detektoru netopýrů) a pomocí
pobytových znaků. Zaznamenávány byly i přeletující druhy ptáků. Přítomnost živočichů
v blízkém okolí byla zjišťována během terénních prací. Terénní průzkum probíhal od dubna
do prosince 2015.
Posouzení vlivu na les
Vzhledem k umístění celého záměru v prostoru hospodářského lesa byla do
dokumentace zařazeno specializované a velmi podrobně provedené hodnocení vlivu na
porosty na pozemcích PUPFL.
Pro výstupy této práce byly použity údaje z Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)
zpracovaných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse nad Labem. OPRL jsou
legislativně zakotveny v lesním zákoně č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů v § 23 a
Vyhlášce MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení
hospodářských souborů. OPRL obsahují souhrnné údaje o stavu lesů, potřebách plnění funkcí
lesů jako veřejného zájmu a doporučení o způsobech hospodaření v ekosystémovém pojetí.
Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů. Vytvářejí předpoklady pro
minimalizaci střetu mezi celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivých vlastníků lesů.
Pro základní vyhodnocení zdravotního stavu lesů byly použity družicové snímky typu
Landsat. V digitálních obrazových datech snímku Landsat jsou obsaženy údaje, které
umožňují za určitých předpokladů hodnotit stav vegetace. Při aplikaci na lesní porosty se
prokázalo, že data v sobě nesou smíšenou informaci o množství jehličí (listí) v korunách
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lesního porostu (defoliace) a o jeho stavu (množství obsažené vody a stupeň prosychání
(mortalita)).
Rozhodujícím prvkem výsledného hodnocení je terénní šetření.
Terénní šetření na konkrétních lokalitách je zaměřeno na zhodnocení skutečného
zdravotního stavu porostů, zejména na zjištění fytopatologických projevů dřevin a jejich
dispozici odolávat nepříznivým vlivům a změnám současných poměrů. Ve všech potenciálně
ohrožených porostech byly měřeny taxační veličiny pro výpočet aktuální hodnoty štíhlostního
kvocientu. Zároveň byl podchycen výchozí stavu porostů.
V podkladech OPRL není lokalita vyhodnocena jako prostor postižený nebo ohrožovaný
škodlivými větry. Přesto lze ze sporadických případů poškození dřevin určitý škodlivý vektor
určit.
Pozornost je věnována především prostoru tzv. styčné plochy. Jedná se o pás lesa za
hranou budoucího lomu a v případě deponií a technického zázemí za hranicí budoucího
odlesnění. Mocnost tohoto pásu s potenciální hrozbou vzniku poškození vlivem realizace
investičního záměru není všude stejná. Zatímco v tomto posuzovaném případě se na závětrné
straně jedná o jednu až dvě porostní výšky, na návětrné straně se možný negativní jev
posuzuje až do prvního stabilizujícího prvku. Zde až do vzdálenosti čtyř porostních výšek
mýtně zralého porostu.
Posouzení vlivu vibrací
Posouzení vlivu vibrací od clonových odstřelů bylo provedeno soudním znalcem
v oboru těžba geologie a stavebnictví – různá – seismické účinky technických otřesů a trhací
práce.
Pro výpočet seismických účinků trhacích prací v závislosti na vzdálenosti a ekvivalentní
hmotnosti nálože bylo použito ČSN 730040. Stanovení útlumu seismických vln pro 95 %
pravděpodobností bylo provedeno metodou popsanou Dowdingem (Dowding, Charles H.
Blast vibratin monitoring and control, Engewood Cliffs NJ: Prentice-Hall One, 1985), která je
součástí Federal Registru Vol. 48, No 46, Tuesday, March 8, 1983, RULES AND
REGULATION Washington, DC: U.S. Governmet Printing Office.
Na základě výpočtu maximální nálože na časový stupeň byla pro zájmové území
zkonstruována mapa izocharg a isoseist.

VI.

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace

Při specifikaci jednotlivých vlivů se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a
neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na
životní prostředí.
Neurčitost lze charakterizovat následovně:
V akustické studii byl výpočet šíření hluku z vlastního provozu lomu založen na
postupech uvedených v normě ČSN ISO 9613-2. Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je stanoven
odhad přesnosti +/- 3 dB. Výpočet hluku z dopravy provedený podle Francouzské národní
výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB). Výsledky získané dle této
metodiky spadají do třídy přesnosti II (+/-2 dB). Vstupní data o zdrojích hluku pro akustické
posouzení byla získána z oficiálních zdrojů zejména od výrobců technologie a z hodnot
daných platnými technickými normami a taktéž z vlastního akustického měření.
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Posouzení hluku z clonových odstřelů bylo provedeno na základě archivních akustickým
měření. Posouzení může být sice zatíženo větší odchylkou, nicméně výsledek je uveden na
horní hranici pravděpodobného intervalu skutečných hodnot.
Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly vybrány při
terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím,
že v ostatních částech území bude situace příznivější. Díky tomu je hodnocení expozice
konzervativní ve smyslu vědomého nadhodnocení průměrné expozice.
Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z
použitých dat a postupů. Tyto nejistoty je potřeba mít na vědomí při dalším používání
výsledků rozptylové studie.
Veškeré vypočtené příspěvky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.
Příspěvky maximálních hodinových a denních imisních koncentrací škodlivin byly ve
všech referenčních a výpočtových bodech vypočteny pro všechny možné kombinace tříd
stability a rychlosti větru. Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové a denní maximum,
které je prezentováno v tabulkové a grafické podobě.
Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty představují stav, které by mohl v
atmosféře nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability
trvající beze změn alespoň jednu hodinu (nebo celý den), vítr o nejméně příznivé rychlosti a
vanoucí přímo na výpočtový bod). Ve všech výpočtových bodech jsou tato maxima
dosahována při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí (třídy stability I) a
slabého větru (třídní rychlost větru 1,7 m/s).
Vypočtené hodnoty krátkodobých maxim jsou pouze teoretické, můžou, ale také nemusí
v průběhu roku nastat a nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami krátkodobých maxim.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím již respektují četnost výskytu tříd
stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice) a také roční využití zdrojů.
Pro výpočet příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit výpočtový
model SYMOS´97- Systém modelování stacionárních zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha v
roce 1998. Model nezahrnuje resuspendované částice, proto množství zvířeného prachu z
komunikací bylo stanoveno na základě US EPA AP 42, Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, Section 13.2.1. Paved Roads, Section 13.2.2. Unpaved Roads.
Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných
bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který vzhledem
ke svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti, což se může
projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních koncentrací.
Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami,
danými použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod.
Proto je jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které
jsou s hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.
Všechny níže uvedené nejistoty byly řešeny přijetím konzervativního modelu, který
představuje nejhorší možný scénář, tedy dlouhodobou nepřetržitou expozici nejvýše
vyčísleným úrovním příspěvků imisí polutantů ovzduší a hluku ve venkovním prostředí.
Ke kvantifikaci rizika exponované populace prachovým částicím byly použity o počtu
obyvatel Lešan a Nové Vsi a zastoupení jednotlivých věkových kohort v jejich populaci jsou
převzaty ze Statistického lexikonu obcí za rok 2013 (dostupné on-line na
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https://www.czso.cz/csu/czso/4116-13-n_2013-05), neboť veřejná databáze Českého
statistického úřadu s aktuálnějším stavem k 31. 12. 2014 již není rozdělena na jednotlivé části
obcí a tak je zde v počtech obyvatel zahrnuta i populace Břežan, která však realizací
posuzovaného záměru nebude nijak dotčena. Na takto vymezenou exponovanou populaci byly
paušálně vztaženy nejvyšší hodnoty vyčíslených příspěvků sledovaných škodlivin ovzduší.
Obecně byl pro odhad expozice a hodnocení rizika aplikován konzervativní způsob, který
reálnou expozici a tím i charakterizaci rizika značně nadhodnocuje a výsledné závěry jsou
tedy na straně bezpečnosti.
Pro kvantifikaci rizika byly ve výpočtech použity zobecňující hodnoty jednotlivých
veličin, přičemž např. množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se vyznačuje značnou
variabilitou dle věku, pohlaví i fyzické aktivity, k expozici vyčísleným hodnotám chemických
škodlivin v ovzduší nedochází nepřetržitě (neuvažuje se s výkyvem koncentrací v průběhu
roku, s trávením většiny času populace ve vnitřním prostředí) apod.
Nejistoty do hodnocení vlivů na veřejné zdraví vnáší rovněž použité regresní koeficienty
a referenční hodnoty odvozené WHO z výsledků epidemiologických studií, jejichž závěry
mají různé úrovně spolehlivosti.
Hodnocení expozice polutantům ovzduší bylo provedeno pouze odhadem, neboť
zpracovatel nemá k dispozici podrobnější údaje o populaci žijící v hodnocené lokalitě,
zejména údaje o jejím složení, návycích, pracovních expozicích, době trávení času
ve venkovním prostoru, citlivých či odolných skupinách atd., tedy nejsou žádné údaje
o expozičním scénáři.
Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice vhodnější než výsledky samotného
měření hluku, které sice poskytují přesné údaje, avšak jsou závislé na momentální situaci
a z hlediska dlouhodobé expozice nemusí poskytovat dostatečně validní a reprezentativní
podklady. Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly vybrány při
terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím,
že v ostatních částech území bude situace příznivější.
Další významnou nejistotou v kontextu hodnocení hluku je opět ten fakt, že není znám
expoziční scénář obyvatel v okolí záměru ani struktura dotčené populace. V akustické studii
nemůže být zohledněno např. dispoziční řešení obývaných objektů ležících nejblíže záměru či
podél dopravních tras, orientace oken, věková skladba obyvatel jednotlivých objektů, doba
pobytu osob v daném místě apod. Popisované a použité vztahy mezi hlukovou expozicí
a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné za všech podmínek. Vždy je nutno
počítat s výrazným vlivem konkrétních místních podmínek a rozdílným stupněm vnímavosti
a citlivosti exponované populace.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví jsou nejistoty dány především
neschopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat
fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události. Dále je nezbytné počítat s tím,
že účinek hluku je variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně
a historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem
v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované
populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí
jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce
5 – 20 % celé populace. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat
u lidí senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou
hlukovou situací nemají možnost kontroly.
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Vztahy dávka – účinek z epidemiologických studií, hodnocení hlukové expozice a
použití expozičního scénáře bylo při hodnocení vždy provedeno na straně bezpečnosti.
U botanického a zoologického průzkumu byly nejistoty minimalizovány vhodně
zvoleným termínem terénních prací a počtem návštěv. Terénní průzkum probíhal v celé
vegetační sezóně roku 2015 včetně jarního a letního období. Vhodně načasovaný průzkum
tedy zastihl tu část vegetační sezóny, která je podstatná pro zjištění výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů.
Minimalizace nejistot u poměrně subjektivně prováděného hodnocení vlivu na krajinný
ráz spočívá v rozložení celkového problému hodnocení na dílčí, samostatně řešitelné kroky.
Snahou je tedy subjektivitu hodnocení rozčlenit na řadu drobných rozhodnutí a eventuelní
nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, takto eliminovat.
V prostoru navrhovaného DP byly při ložiskových průzkumech prováděny speciální
hydrogeologické práce. Byly hydrogeologicky testovány vrty V 1 a V 2, hluboké 50 a 60 m a
dále byly evidovány okolní domovní studny. Vzhledem k nezměněné hydrogeologické situaci
a jednoduchým hydrogeologickým poměrům ložiska (stupeň II) nebylo potřeba provádět
v současnosti další speciální práce.
Vliv je hodnocen odborným odhadem s konzervativním přístupem a opatření navržená
pro období těžby (monitoring úrovně i kvality vody) minimalizují výslednou nejistotu
posouzení.
Při posouzení vlivu na lesní porosty byly nejistoty minimalizovány využitím kombinace
datových zdrojů. Základní popis porostů je převzat z Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL)
zpracovaných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse nad Labem.
Zdravotní stav lesů byl hodnocen na základě družicových snímků.Mezi nejdůležitější
podmínky korektní klasifikace patří dostatečná hustota zápoje korun stromů v porostu (větší
než 70 %) a homogenita dřevinné skladby (větší než 80 %). Při nízké hustotě zápoje je
spektrální charakteristika lesního porostu ovlivňována podrostem. Při klasifikaci porostu s
větším procentem příměsi jiných dřevin než dřeviny klasifikované vzniká obvykle zkreslení,
neboť každá dřevina má svou vlastní spektrální charakteristiku a rozsah hodnot. Tyto
závislosti jsou však při znalosti dřevinné skladby porostů do určité míry korigovatelné.
Identifikovat dřevinnou skladbu porostů z dat družicového snímku v jeho plném
plošném rozsahu není možné. Z tohoto důvodu jsou klasifikační stupnice jehličnanů
nastaveny pro smrkové porosty. Klasifikační stupnice listnatých porostů je nastavena obecně
na celou třídu. K interpretaci mapy zdravotního stavu lesů je nutná mapa dřevinné skladby
porostů případně terénní šetření na konkrétní lokalitě.
Při standardních podmínkách klasifikace (smrkové porosty starší než 30 let s minimálně
80% zastoupením a 70% zapojením v ploše) je směrodatná odchylka mezi pozemním
hodnocením a klasifikací z družicového snímku přibližně 0,6 stupně u stupnice poškození a
mortality jehličnatých porostů a 10 % u stupnice defoliace a mortality jehličnatých porostů.
Jeden obrazový bod družicového snímku typu LANDSAT-TM/ETM+ zachycuje plochu
30 x 30 m v území. Na okrajích a u úzkých pruhů porostů proto může dojít k nesprávnému
vyhodnocení (ke smíšení obrazu lesa s okolním terénem). Tyto části porostů je nutno ověřit v
terénu. Vlivem expozice svahů může dojít k místním nepřesnostem v rozlišení listnatých a
jehličnatých dřevin. Mapa může v určitém procentu plochy zachycovat i vegetaci mimo les
(keřové, travnaté porosty, zemědělské plodiny) a případně i abiotické prvky, které při
klasifikaci nelze vždy zcela vyloučit. Klasifikace některých míst snímku může být z důvodů
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výskytu oblačnosti, stínů od mraků, silnějšího oblačného oparu, mlhy a smogu záměrně
potlačena.
Informace získané ze satelitních snímků Landsat jsou v tomto hodnocení uvedeny pro
doplnění situace v zájmovém území a váhu mají především data ze zapojených homogenních
borových a smrkových monokultur. Hodnotnější informaci přinášejí především časosběrná
data informující o dlouhodobém vývoji a trendu sledovaných jevů.
Rozhodujícím prvkem výsledného hodnocení je proto terénní šetření, které bylo na
lokalitě provedeno.
Výstupem návrhu trhacích prací je zákres isoseisty 7 mm/s 10 mm/s a 20 mm/s s
pravděpodobností 95 % že pro nálože stanovené v mapě izocharg nezpůsobí větší rychlost
kmitání. Zajištění ochrany stavebních objektů podle znaleckého posudku je potřeba
konkretizovat v příslušné části technického projektu trhacích prací. Tvar rovnice přenosu je
nutno ověřit na základě provozních seismických měření především při zahájení trhacích prací
a jednou ročně. Seismická měření doporučuje zpracovatel provést na měřících bodech
vymezených přesně v kapitole 10.4 znaleckého posudku.
V grafických částech této dokumentace (zejména v obrázcích v textu) jsou dílčí
nepřesnosti v poloze a rozloze jednotlivých ploch a objektů. Důvodem jsou zdrojové
materiály, které jsou použity z různých podkladů různých měřítek, čímž může dojít ke
zkreslení výsledného grafického souhrnu a některých z něho plynoucích informací. Upřesnění
ploch bude provedeno v rámci zpracování POPD a v další dokumentaci k rekultivaci.
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ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Lokalizace záměru vychází z polohy ložiska nerostné suroviny. Poloha záměru je tedy
z tohoto hlediska invariantní.
Posuzovaný záměr řeší maximální rozsah těžby suroviny ložiska Lešany, ovšem při
dodržení požadavku MŽP na vydávání stanovisek k záměrům těžby na dobu max. 20 let a
zároveň při respektování zájmů ochrany přírody a veřejného zdraví. Již při formulaci
konkrétního těžebního záměru byl zpracovatelem předprojekční studie s účastí zpracovatele
dokumentace EIA respektován požadavek na minimalizaci souvisejících environmentálních
vlivů.
Záměr je tedy navržen v jedné variantě.
Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí jsou uvažovány dvě varianty, a to
varianta projektová – počítá s realizací záměru a nulová – při níž nedojde k uskutečnění
záměru.
Nulová varianta (varianta V0) je referenční variantou (nikoli variantou záměru).
Popisuje stav v případě, že nedojde ke stanovení DP a povolení hornické činnosti způsobem,
jak je popisováno ve variantě projektové a ložisko nebude těženo. Varianta slouží k porovnání
vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, znečištění ovzduší, doprava, krajinný ráz atd.),
resp. pro stanovení jejich kvalitativních a kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové
významnosti vlivů varianty projektové.
Projektová varianta (varianta VP) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude
probíhat těžba s dále popsaným průběhem realizace a technologickým řešením. Popis
projektové varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této
dokumentace.
Předmětem posouzení vlivů provedeného v této dokumentaci je tedy de facto srovnání
nulové a projektové varianty, které je provedeno v části D. Bylo zjištěno, že vlivy související
se záměrem neznemožňují jeho realizaci.
Dále jsou uvažovány 2 dílčí varianty provedení sanace a rekultivace lomu. V první
variantě sanačních a rekultivačních prací je uvažováno s postupným zatopením celého dna
lomu. Vnější deponie zůstane zachována mimo lom a bude lesnicky zrekultivována. Ve dně
lomu nebudou provedeny žádné výsadby. V druhé navrhované variantě sanace a rekultivace
dojde k zavezení severní části dna lomu na úroveň nad vodní hladinu materiálem z vnější
deponie. Dojde tak na dně lomu k vytvoření plochy, která bude rekultivována zatravněním se
skupinovou výsadbou dřevin a k následnému vytvoření lesního porostu.
Plocha této zavezené části dna lomu bude ve II. variantě rekultivace cca 1,2 ha. Pokud
by v této ploše proběhla lesnická rekultivace, snížila by se míra vlivu na pozemky PUPFL a
lesní porosty ve variantě II. právě o tuto plochu. Varianta II. je z tohoto pohledu hodnocena
příznivěji, nicméně rozdíl není zásadní a proto výsledné hodnocení vlivu na PUPFL a lesní
porosty je v obou variantách nepříznivé.
Z posouzení vlivu tedy vyplývá, že záměr je možno realizovat v obou dílčích variantách
rekultivace. O výběru varianty mohou rozhodovat i jiné faktory než vliv na jednotlivé složky
ŽP a veřejné zdraví. Může jít o technické a ekonomické faktory, požadavek majitele
pozemku, názor orgánů státní správy lesů apod.
V případě, že po ukončení realizace záměru bude zájem pokračovat v těžbě
v zahloubení, není možno variantu II realizovat. Eventuelní další pokračování těžby by však
samozřejmě vyžadovalo nové posouzení vlivu záměru na životní prostředí..
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ČÁST F

ZÁVĚR

Předkládaným záměrem je stanovení dobývacího prostoru Lešany a hornická činnost na
výhradním ložisku stavebního kamene Lešany.
Předkladatelem záměru je organizace GET s.r.o., která je držitelem rozhodnutí o udělení
předchozího souhlasu ke stanovení DP a po stanovení DP Lešany bude tedy i držitelem tohoto
dobývacího prostoru.
Tato dokumentace je zpracována s ohledem na požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a slouží k posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí. Účelem posuzování vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí je v souladu
se zákonem získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení ve
smyslu §1 odst. (3) zákona. V daném případě jde o rozhodnutí o stanovení dobývacího
prostoru a rozhodnutí o povolení hornické činnosti.
Žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového
rozsahu, reverzibility a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Nepříznivé vlivy jsou spojeny zejména s přímým záborem území (vliv na PUPFL a lesní
porosty), tyto vlivy nelze plně kompenzovat ani navrženou sanací a rekultivací a jsou tedy
trvalé.
Dále byly jako nepříznivé, avšak úzce lokální vyhodnoceny i vliv na mikroklima a
rekreační využití území. Po dokončení těžby jsou tyto vlivy hodnoceny jako vratné.
Vlivy na VKP a ÚSES byly i přes zábor VKP vyhodnoceny souhrnně jako nevýznamné
a po provedení sanace a rekultivace jako příznivé.
Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné, a to i vlivy působící na
obyvatele (veřejné zdraví, hluk, kvalita ovzduší, seismika a vliv na hmotný majetek). To platí
za předpokladu dodržení základního předpokladu realizace záměru, jímž je vazba na výstavbu
a dokončení dálnice D3.
Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy a ve fázi po sanaci a
rekultivaci také vlivy na povrchový odtok a potenciálně i vliv na zvláště chráněné druhy
živočichů.
Žádné vlivy záměru nebudou přeshraniční.
Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn
následující závěr:
Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný.
Záměr lze realizovat tak, jak je předložen a popsán v části B dokumentace. Nedílnou
součástí záměru jsou opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí, které jsou uvedeny v části B dokumentace a dále
zařazeny i do kapitoly D.IV.
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ČÁST G

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předkládaným záměrem je stanovení dobývacího prostoru Lešany a těžba ložiska
stavebního kamene Lešany.
Předkladatelem záměru je organizace GET s.r.o.
Tato dokumentace je zpracována s ohledem na požadavky zákona č. 100/2001 Sb. a
slouží k posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí.
Účelem posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v souladu se zákonem
získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí. V daném případě rozhodnutí o
stanovení dobývacího prostoru a rozhodnutí o povolení hornické činnosti, která bude následně
vydávat Obvodní báňský úřad.
Navržený dobývací prostor leží při silnici II. třídy č. 105 v úseku Kamenný Přívoz –
Netvořice mezi obcemi Kamenný Přívoz, Hostěradice, Krňany a Lešany. Ložisko Lešany
tvoří zalesněné návrší s názvem Holé vršky umístěné mezi zmíněnou silnicí a bezejmenným
potokem – levobřežním přítokem Sázavy, na kterém je při úpatí návrší vybudován Mošťanský
rybník. Pozemky nacházející se v navrženém DP náleží mezi lesní. Návrší tvořící ložisko
Lešany se směrem severovýchodním, východním až jižním svažuje poměrně mírně, naopak
jihozápadní až severní svahy do mělkého údolí zmíněného potoka jsou příkřejší. Maximální
výšková kóta přibližně uprostřed ložiska Lešany je 346,8 m n.m. Nejníže je hranice DP
situována na severozápadním okraji v prostoru nad Mošťanským rybníkem, a to cca 296 m n.
m. Naopak nejvýše se nachází jihovýchodní okraj DP – cca 332 m n. m
Asi 120 m od hranice ložiska a pouze 10 m od navrhované hranice DP se nachází
silnice 2. třídy II/105. Záměr předpokládá napojení DP novým sjezdem přímo na tuto silnici
pomocí krátké účelové komunikace při východním okraji DP. Silnice II/105 umožní napojení
na síť veřejných komunikací, avšak záměr je dále vázán na výstavbu a dokončení plánované
dálnice D3, která umožní expedici suroviny.
Z hlediska minimalizace vlivů na lesní porosty, živočichy a rostliny a zejména krajinný
ráz byl zvolen způsob otvírky a plošný rozsah lomu. Otvírka je situována do centrální části
návrší Holé vršky. Rozsah lomu je pak volen východním směrem až po hranici ložiska,
kdežto v západním směru je omezen výškovou kótou terénu 325 m n.m. a je tedy ponechána
část nejprudšího svahu nad potokem a rybníkem. Lom zabírá centrální relativně plochou část
návrší, přičemž rozdíl výškových kót celého okraje lomu (horního řezu skrývkové etáže) je
pouze 10 – 15 m. Tímto způsobem je navržen v podstatě jámový lom, který sice zasahuje
nejvyšší partii návrší, snižuje ale jeho kótu o pouhých 12 m, zároveň však neotevírá lomové
stěny v žádném směru přímému pohledu. Okolo celého lomu i zázemí totiž zůstává
zachovaný lem z lesního porostu o šířce minimálně 60 m, ale převážně více než 100 m.
Lom bude roztěžen celkem ve dvou těžebních etážích s výškovými úrovněmi 310 a 295
m n.m a v jedné skrývkové etáži. Zahloubení lomu nepřesahuje úroveň hladiny Mošťanského
rybníka.
Těžba bude realizována za použití běžných metod průmyslové těžby stavebního
kamene. Rozpojování horniny bude prováděno pomocí clonových odstřelů. Rubanina bude
nakládána pásovým rypadlem na nákladní automobil nebo dampr, který ji bude odvážet do
úpravny. Pro dopravu rubaniny v lomu z jednotlivých etáží do násypky primárního drtiče
budou sloužit zpevněné technologické komunikace s vybudovanými sjezdy na jednotlivé
etáže.
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Surovina bude upravována na jednotlivé výrobky (drcené kamenivo) v úvodní fázi
přímo v lomu v běžné fázi v ploše zázemí, a to pomocí mobilní, či semimobilní úpravárenské
linky zahrnující v úvodní fázi 2 stupně a v hlavní fázi 3 stupně drcení a třídění kameniva.
Expedice bude zajištěna nákladními automobily z prostoru zemních skládek kameniva
umístěných u úpravárenské linky. Expedice bude realizována nákladními automobily po
lomových komunikacích k nově vybudovanému výjezdu na silnici II/105.
Silnice II/105 neumožňuje efektivní expedici předpokládaného objemu drceného
kameniva do cílové oblasti, kterou bude zejména jižní okolí Prahy, Benešovsko, a Praha.
Problematické a nevyhovující je trasování v obci Kamenný Přívoz včetně mostu přes Sázavu
a dále pak expedice po silnicích 3. tříd přes blízké obce (Netvořice, Lešany).
Realizace záměru tak, jak je popsaná v této dokumentaci, je proto vázaná na výstavbu a
zprovoznění dálnice D3 minimálně v těchto úsecích:
•

D3 0301 Praha – Jílové

•

D3 0302 Jílové – Hostěradice

a pro expedici směrem na východ a jih pak:
•

D3 0303 Hostěradice – Václavce
Expedice kameniva z DP Lešany může probíhat ve vztahu ke stavbě dálnice D3 takto:

1. V době výstavby D3 pouze pro potřeby stavby.
2. Expedice k ostatním zákazníkům může být zahájena až po dokončení zmíněných úseků
D3.
Návrh následného využití vytěženého prostoru zohledňuje zájmy ochrany přírody a
krajinné tvorby při současném maximálním zachování stávající funkce (les) v území. Po
ukončení těžby vznikne v území navrhovaného DP Lešany jámový lom s nepříliš velkou
s hloubkou cca 30 – 40 m. Lom se bude postupně zatápět vodou a proto zde nebude možno
provést lesnickou rekultivaci. S tou se uvažuje pouze variantně na části dna lomu, pokud tam
bude vytvořena vnitřní deponie. V prostoru etáží se pak počítá s uplatněném přirozené
sukcese. Prostor zázemí a vnější deponie bude zalesněn.
Při průměrné roční těžbě 300 000 t kameniva bude doba trvání těžby v navrženém
rozsahu necelých 20 let.
Pro komplexní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly během
let 2014 - 2016 zpracovány odborné studie a průzkumy. Součástí dokumentace jsou tyto
studie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akustická studie (vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci)
Rozptylová studie (vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší)
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
Hydrogeologické posouzení
Biologické posouzení (průzkumy rostlin a živočichů)
Posouzení vlivu na krajinný ráz
Hodnocení vlivu na lesní porosty
Plán sanace a rekultivace
Znalecký posudek pro návrh trhacích prací

Žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového
rozsahu, reverzibility a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
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Nepříznivé vlivy jsou spojeny zejména s přímým záborem území (vliv na PUPFL a lesní
porosty), tyto vlivy nelze plně kompenzovat ani navrženou sanací a rekultivací a jsou tedy
trvalé.
Dále byly jako nepříznivé, avšak úzce lokální vyhodnoceny i vliv na mikroklima a
rekreační využití území. Po dokončení těžby jsou tyto vlivy hodnoceny jako vratné.
Vlivy na VKP a ÚSES byly i přes zábor VKP vyhodnoceny souhrnně jako nevýznamné
a po provedení sanace a rekultivace jako příznivé.
Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné, a to i vlivy působící na
obyvatele (veřejné zdraví, hluk, kvalita ovzduší, seismika a vliv na hmotný majetek). To platí
za předpokladu dodržení základního předpokladu realizace záměru, jímž je vazba na výstavbu
a dokončení dálnice D3.
Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy a ve fázi po sanaci a
rekultivaci také vlivy na povrchový odtok a potenciálně i vliv na zvláště chráněné druhy
živočichů.
Žádné vlivy záměru nebudou přeshraniční.
Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn
následující závěr:
Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný.
Záměr lze realizovat tak, jak je předložen a popsán v části B dokumentace. Nedílnou
součástí záměru jsou opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí, které jsou uvedeny v části B dokumentace a dále
zařazeny i do kapitoly D.IV.
Další podmínky provádění těžby budou zakotveny ve vydaných platných rozhodnutích
příslušných orgánů státní správy.
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ČÁST H

PŘÍLOHY

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace.
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2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
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