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1.

Zadání rozptylové studie

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro dokumentaci o hodnocení vlivu
stavby na životní prostředí pro záměr „Stanovení DP Lešany a hornická činnost na
výhradním ložisku stavebního kamene Lešany“.
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.
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
Posuzovaný návrh těžby uvažuje s maximálním množstvím 2 302 000 m3 vytěžitelných
zásob suroviny, což činí 5 755 000 t.
Průměrná roční kapacita těžby je plánovaná ve výši 300 000 t suroviny.
Při průměrné roční těžbě 300 000 t kameniva bude doba trvání těžby v navrženém rozsahu
necelých 20 let.
Záměr je tedy navržen v jedné variantě. V rámci rozptylové studie byly, v souladu se
zadáním, uvažovány následující varianty:
Nulová varianta (varianta V0) popisuje současný stav lokality, tedy stav v případě
nerealizace posuzovaného záměru a jeho trvání. Nulová varianta není variantou záměru,
ale pouze referenčním stavem sloužícím k porovnávání současného stavu v území a vlivů
souvisejících s navrhovanou činností v tomto území. Pro stanovení imisních koncentrací
v rámci nulové varianty byla použita stávající úroveň znečištění v předmětné lokalitě (viz
níže v textu).
Projektová varianta (varianta VP) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude
probíhat těžba s dále popsaným průběhem realizace a technologickým řešením.
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.
V souladu se zadáním byly tedy v rámci projektové varianty uvažovány dva výpočtové
stavy:
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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.
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.
V obou případech je mechanizace pro těžbu skrývky a suroviny stejná. Nedojde tedy
k souběžné těžbě skrývky a suroviny. Buď se bude těžit skrývka nebo surovina dle postupu
těžby.
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).
Podkladem pro výpočet rozptylové studie byla dokumentace o posuzování vlivů na životní
prostředí studie pro záměr „Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním ložisku
stavebního kamene Lešany“ doplněná o další údaje (viz kapitola 7. Seznam použitých
podkladů).
Zadavatelem rozptylové studie je společnost G E T s.r.o., Perucká 11a, 120 00 Praha 2.
Zpracovatel rozptylové studie je autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší (viz
osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií).
Rozptylová studie je matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v okolí
zdroje a v rámci rozptylové studie byly vypočteny příspěvky posuzovaných zdrojů ke
znečištění ovzduší v okolí.

2.

Použitá metodika výpočtu

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
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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.
Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky:
Tabulka č. 1: Třídy stability atmosféry
Třída
stability

Rozptylové podmínky

Výskyt tříd rychlosti
větru (m/s)

I

Silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

Inverze, špatný rozptyl

1,7

5

III

Slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty,
mírně zhoršené rozptylové podmínky

1,7

5

11

IV

Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad
zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách
atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím
k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability).
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní.
V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je
dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické
turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení
inverzí.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy dochází
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV.
třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za
těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí
vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému
rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná
odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva
ovzduší.
Vzhledem k pootočení systému JTSK oproti severu bylo v rozptylové studii uvažováno
s příslušným úhlem natočením větrné růžice.
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3.

Vstupní údaje

3.1.

Umístění záměru

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

3.2

Údaje o zdrojích

3.2.1. Popis záměru
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 tedy zabírá centrální relativně plochou část návrší, přičemž rozdíl výškových kót
celého okraje lomu (horního řezu skrývkové etáže) je pouhých 10 m (325 – 335 m n.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 počev
310 a 295 m n.m a v jedné skrývkové etáži.
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
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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
ploch spojené s realizací záměru.
Obrázek č. 3: Detail DP Lešany s vymezením jednotlivých ploch

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 zpevněné technologické
komunikace s vybudovanými sjezdy na jednotlivé etáže.
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. Předpokládá se výroba
drceného kameniva v zrnitostních frakcích 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63,
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eventuelně 11/22, 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, Benešovko, 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 poskytnuté 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.
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 činnosti související s těžbou a zpracováním suroviny Dobývací prostor slouží zároveň
jako ochranné pásmo pro zajištění lomu, proto zahrnuje pás lesa v okolí lomu.

3.2.2. Možnost kumulace vlivů
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 dle poskytnutých podkladů 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
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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 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.
Lom bude v provozu po dobu výstavby i po dobu provozu dálnice D3.
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.
V rozptylové studii byla uvažována kumulace s provozem dálnice D3, jako podklad byla
využita data z rozptylové studie pro stavbu „Dálnice D3 – Středočeská část“, do imisního
pozadí byly zahrnuty imisní příspěvky vyvolané provozem dálnice D3 (jako podklad byly
využity grafické přílohy rozptylové studie pro záměr „Dálnice D3 – Středočeská část“).
Podrobnější údaje jsou uvedeny níže v textu, v kapitole 3.6. Hodnocení úrovně znečištění
v předmětné lokalitě.
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.
Záměr je vzdálen více než 2 km severovýchodně od záměru posuzovaného v rozptylové
studii a byl již zrealizován, ke kumulaci tedy nedojde.
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). Stávající zdroje (včetně stávající dopravy) jsou
v rozptylové studii zohledněny v rámci stávajícího imisního pozadí (viz níže v textu).
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3.2.3. Popis technického a technologického řešení záměru
Z technologického hlediska je posuzovaný záměr složen z dále popsaných technologických
celků:
1) Otvírka a příprava ložiska
2) Dobývání
3) Úprava
4) Expedice
5) Sanace a rekultivace
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.
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.
Na deponiích budou skrývkové hmoty v průběhu těžby ošetřovány (průběžné odstraňování
náletových dřevin) tak, aby mohly být v budoucnu využity k rekultivačním účelům.
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.
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 stavbu, výšku jednotlivých těžebních řezů, geomechanické vlastnosti zemin,
příp. výšku zvodnělého horizontu, průběh plánovaných účelových komunikací, apod.
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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.
Prašnost při vrtání, která bývá jedním z velkých zdrojů prachu, bude maximálně omezena.
Budou se používat se pouze vrtací soupravy, které mají odsávání vrtné drti. Výfuk z vrtů
bude dvoustupňově čištěn v cyklonu prvního stupně, kde se odlučuje hrubá drť a následně
se zachycuje jemný prach ve tkaninovém filtru druhého stupně.
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.
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:
 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).
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.
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 MUK na dálnici D3. Výjezd bude možný oběma
směry (severním i jižním).
Režim expedice bude zahrnovat 2 rozdílné stavy:
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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.
Vzhledem k tomu, že není v současnosti znám přesný postup a organizace výstavby
dálnice D3 a detailní přístupové trasy na staveniště, lze učinit pouze předběžné odhady.
Určité vodítko je popis organizace výstavby uvedený v dokumentaci EIA (Čapek, 2010).
I pro dodávky na stavbu 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
využít silnici II/105 i směrem na jih, kde se tato silnice po cca 1,5 km kříží s plánovanou
trasou dálnice D3.
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 (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.
Situace dálnice D3
Trasa dálnice D5 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:
 úsek: SOKP – Jílové,
 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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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)
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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,
její trasa povede mimo obytnou zástavbu. Detailní parametry stavby však v současnosti
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nejsou známy. Její podrobnější trasování je však vyobrazeno v např. výše na obrázku č. 5
červenou barvou.
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

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 výše v textu 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
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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.
Tabulka č. 2: Stanovení intenzity expediční dopravy
Průměrná
vozidla

nosnost Počet aut za Počet jízd za Počet
den
den
rok

30 t

47

94

11 667

aut

za Roční objem
350 000

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

V úvodní fázi (výstavba dálnice D3) lze předpokládat následující rozdělení dopravních
směrů:
 50 % směr sever.
 50 % směr jih
V období běžného provozu (mimo výstavbu dálnice D3) lze předpokládat následující
rozdělení dopravních směrů:
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 90 % po dálnici D3 směr sever.
 10 % po dálnici D3 směr jih
Směnnost, kapacita
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.
Provoz expedice bude celoroční.
V prvním roce bude převažovat těžba skrývky a její odvoz či deponování. Výroba
kameniva bude probíhat 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 50 000 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 suroviny:

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

V souladu se zadáním byly tedy v rámci projektové varianty uvažovány dva 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.
Spotřeba nafty pro mechanizaci
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).
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.
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Fond pracovní doby je pro tyto mechanismy 215 dnů/rok a 8 h/den. Jedná se hodnoty spíše
mírně nadsazené, takže s rezervou na bezpečné straně.
Dále bude v obou fázích kolový nakladač (29 000 l/rok), fond pracovní doby bude
250 dnů/rok a 8 h/den.
Výše uvedená spotřeba odpovídá maximálním ročním hodnotám a zahrnuje i skrývkové
práce, které budou v prvních letech prováděny střídavě s těžbou stejnými mechanismy.
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. Fond pracovní doby linky bude 215 dnů/rok a 8 h/den.
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.
Vlhkost
Vlhkost suroviny není známa, surovina zatím nebyla těžena. Lze předpokládat např.
následující vlhkost suroviny, která byla v minulosti měřena u podobných záměrů, řešených
spol. G E T s.r.o.
Vzorek kameniva:
Frakce v mm

číslo vzorku

hmotnost

vlhkost

0/4

1427/14

10 kg

4,5 %

0/70 (produkt drtiče)

1428/14

10 kg

1,9 %

Vlhkost materiálu je dána váhovým rozdílem mezi přirozeně vlhkou surovinou a surovinou
po vysušení v laboratoři (105 °C).
Pro účely rozptylové studie byla uvažována průměrná vlhkost suroviny cca 3,2 %.
Zařazení stacionárního zdroje
Posuzovaná technologie bude zřejmě zařazena mezi zdroje vyjmenované v příloze č. 2
k zákonu, kód 5.11. (Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba,
těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého o projektované kapacitě vyšší
než 25 m3/den).
Ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění, 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 projektované kapacitě vyšší 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
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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
Z poskytnutých podkladů je zřejmé, že pro omezení prašnosti bude v případě sucha
prováděno kropení materiálů, ploch a komunikací. Pokud by byly znečištěny příjezdové
komunikace zeminami, dojde k jejich mytí.
Prašnost při vrtání, která bývá jedním z velkých zdrojů prachu, je maximálně omezena.
Používají se pouze vrtací soupravy, které mají odsávání vrtné drti. Výfuk z vrtů je
dvoustupňově čištěn v cyklonu prvního stupně, kde se odlučuje hrubá drť a následně se
zachycuje jemný prach ve tkaninovém filtru druhého stupně.
Pro zpracování rubaniny bude nejprve v lomu umístěna mobilní drtící a třídící linka, která
bude vybavena zkrápěním.
Po rozfárání ložiska bude instalována semimobilní úpravárenská linka.
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).
Podrobný popis opatření ke snižování prašnosti bude uveden v provozním řádu
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Provozní řád bude zpracovaný podle přílohy č.
12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., v platném znění a bude předložen ke schválení na Krajský
úřad Středočeského kraje v rámci žádosti o povolení provozu.
Výběr znečišťujících látek
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).
Na základě požadavků zadavatele byly v rozptylové studii posuzovány následující
varianty:
Nulová varianta (varianta V0) popisuje současný stav lokality, tedy stav v případě
nerealizace posuzovaného záměru a jeho trvání. Pro stanovení imisních koncentrací
v rámci nulové varianty byla použita stávající úroveň znečištění v předmětné lokalitě.
Projektová varianta (varianta VP) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude
probíhat těžba s dále popsaným průběhem realizace a technologickým řešením.
V souladu se zadáním byly v rámci projektové varianty uvažovány dva 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.
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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.
V obou případech je mechanizace pro těžbu skrývky a suroviny stejná. Nedojde tedy
k souběžné těžbě skrývky a suroviny. Buď se bude těžit skrývka nebo surovina dle postupu
těžby.
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.
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.

3.2.3. Emisní parametry plošných zdrojů
Roční množství skrývek činí dle poskytnutých podkladů maximálně 180 000 t/rok (rok
2022) a 50 000 t/rok (rok 2030). Ve 2.roce těžby (2022) bude na deponii převezeno cca
50 000 t/rok a 130 000 t/rok bude expedováno mimo DP Lešany pro potřeby dálnice D3
(polovina na sever a polovina na jih). V 10.roce těžby (2030) bude mimo DP Lešany pro
potřeby dálnice D3 expedováno 50 000 t/rok (polovina na sever a polovina na jih).
Maximální roční těžba suroviny činí dle poskytnutých podkladů 220 000 t/rok (rok 2022) a
300 000 t/rok (rok 2030).
V úvodní fázi bude pro zpracování rubaniny (220 000 t/rok) používána dvoustupňová
mobilní drtící a třídící linka poháněná dieselovým motorem. V běžné fázi bude pro
zpracování rubaniny (300 000 t/rok) používána třístupňová semimobilní technologická
linka s elektrickým pohonem.
Expedice suroviny z lomu v úvodní fázi (220 000 t/rok) bude pro potřebu stavby D3,
polovina na sever a polovina na jih. Expedice suroviny z lomu v běžné fázi (300 000 t/rok)
bude na D3, 90 % na sever a 10 % na jih.
Úvodní fáze těžby (rok 2022) a běžná fáze těžby (rok 2030) se liší v kapacitě skrývky,
těžby, úpravě a expedici suroviny a skrývky, spotřebě PHM a v umístění plošných zdrojů.
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Na obrázku č. 4 je úvodní fáze těžby a na obrázku č. 5 je běžná fáze těžby.
Obrázek č. 9: Úvodní fáze těžby (rok 2022)

Obrázek č. 10: Běžná fáze těžby (rok 2030)
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Skrývka
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
Sororage 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.
Vzorec pro výpočet emisního faktoru:

E

emisní faktor, v kg/t ukládaného materiálu

U

průměrná rychlost větru (dle větrné růžice: 3,1653 m/s)

M

vlhkost suroviny (11 %)

k

koeficient odpovídající hodnocené frakci (TZL: 0,74; PM10: 0,35; PM2.5: 0,053)

Vypočtené hodnoty emisních faktorů pak činí:
 Emisní faktor pro TZL (skrývka): 0,198 g/t.
 Emisní faktor pro PM10 (skrývka): 0,094 g/t.
 Emisní faktor pro PM2.5 (skrývka): 0,014 g/t.
Maximální. roční skrývka činí 180 000 t/rok (rok 2022) a 50 000 t/rok (rok 2030).
Maximální denní těžba skrývek (215 v roce) činí 840 t/den (rok 2022) a 232 t/den (rok
2030).
Maximální hodinová těžba skrývek (8 h/den) činí 105 t/h (rok 2022) a 29 t/h (rok 2030).
Umístění skrývky v úvodní fázi (rok 2022) a v běžné fázi (rok 2030) je výše v textu
(obrázky č. 9 a 10).
V tabulce č. 3 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a PM2,5, které byly
vypočteny na základě maximální kapacity skrývky a výše uvedených emisních faktorů.
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Tabulka č. 3: Emise TZL, PM10 a PM2,5 ze skrývky
Úvodní fáze (2022)

Běžná fáze (2030)

[kg/rok]

[kg/den]

[g/h]

[kg/rok]

[kg/den]

[g/h]

TZL

35,59

0,1655

20,691

9,89

0,0460

5,747

PM10

16,83

0,0783

9,786

4,68

0,0217

2,718

PM2,5

2,55

0,0119

1,482

0,71

0,0033

0,412

Těžba suroviny
Maximální roční těžba suroviny činí dle poskytnutých podkladů 220 000 t/rok (rok 2022) a
300 000 t/rok (rok 2030).
Těžba bude prováděna 215 dnů v roce, 8 h denně. Rozpojená rubanina bude z rozvalu
nakládána lopatovým rýpadlem nebo nakladačem na nákladní automobily (dampry) a
odvážena do násypky primárního drtiče.
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 %, viz výše v textu).
V tabulce č. 4 jsou uvedeny emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene pro
vlhký materiál (vlhkost: 1,5 – 4 % hm.) převzaté z Věstníku MŽP, ročník XIII, srpen 2013,
částka 4.
Tabulka č. 4: Emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene
Emisní faktor [g/t]]
Technologický proces - zařízení

bez
odlučovače 1)

cyklony,
mlžení 2)

textilní
filtry 3)

Vrtací práce

10

10

0,3

Nakládka a vykládka rubaniny a kameniva

0,1

0,1

0,1

Primární drcení (PD)

10

4

2,5

Primární třídění

8

3

2

Přesypy dopravníků za PD

5

3

2

Sekundární drcení

13

5

5
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Emisní faktor [g/t]]
Technologický proces - zařízení

bez
odlučovače 1)

cyklony,
mlžení 2)

textilní
filtry 3)

Sekundární třídění a třídění za každým dalším
stupněm drcení

12

4

2,5

Přesypy dopravníků za každým dalším stupněm
drcení

8

3

3

Terciární a případný 4.stupeň drcení

56

28

10

Poznámky:
1)

Lom bez jakéhokoliv odlučování, bez zakrytí technologických celků a dopravních cest.

2)

Lom s cyklony nebo mlžením (resp. jiným rovnocenným zařízením) na zakrytých
technologických celcích.

3)

Lom se zakrytými technologickými celky a tkaninovými nebo jinými rovnocennými
filtry.

Dle poskytnutých podkladů budou pro vrtací práce, prováděné pro odstřely, používány
výhradně vrtací soupravy s odsáváním a filtry (emisní faktor: 0,3 g/t). Celkový emisní
faktor pro těžbu (vrtací práce, nakládka rubaniny) činí: 0,3 g/t + 0,1 g/t = 0,4 g/t.
Emise TZL (viz tabulka č. 5) byly vypočteny na základě maximální kapacity záměru 220
000 t/rok (rok 2022) a 300 000 t/rok (rok 2030) a emisního faktoru (0,4 g/t).
Pro manipulaci s materiálem, mletí, prosívání a sušení materiálu (např. lomy, čištění uhlí)
je v příloze č. 2 metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií uveden podíl
částic PM10 v celkových emisích TZL ve výši 51 % a podíl částic PM2.5 v celkových
emisích TZL ve výši 15 %.
V tabulce č. 5 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a PM2,5.
Tabulka č. 5: Emise TZL, PM10 a PM2,5 z těžby kamene
Úvodní fáze (2022)

Běžná fáze (2030)

[kg/rok]

[kg/den]

[g/h]

[kg/rok]

[kg/den]

[g/h]

TZL

88

0,409

0,0512

120

0,480

0,0300

PM10

44,9

0,209

0,0261

61,2

0,245

0,0153

PM2,5

13,2

0,061

0,0077

18,0

0,072

0,0045

Zpracování suroviny
K úpravě a zpracování suroviny v úvodní fázi (220 000 t/rok) se bude používat mobilní
dvoustupňová drtící a třídící linka s dieselovým pohonem. Primární jednotka bude osazena
čelisťovým drtičem a hrubotřídičem, sekundární pak kuželovým drtičem a třídičem.
Zařízení bude vybaveno zkrápěním.
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K úpravě suroviny v běžné fázi (300 000 t/rok) bude instalována semimobilní
úpravárenská linka. Semimobilní technologická linka se bude skládat ze tří jednotek –
primární, sekundární a terciální jednotky. Všechny tři jednotky budou poháněny elektricky.
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).
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory uvedené výše v textu (tabulka č. 4) a
maximální roční množství zpracované suroviny.
V tabulce č. 6 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a PM2,5 ze
zpracování suroviny. Byl uvažován podíl částic PM10 v celkových emisích TZL ve výši
51 % a podíl částic PM2.5 v celkových emisích TZL ve výši 15 %.
Tabulka č. 6: Emise TZL, PM10 a PM2,5 ze zpracování suroviny
Úvodní fáze (2022)

Běžná fáze (2030)

[t/rok]

[kg/den]

[kg/h]

[t/rok]

[kg/den]

[kg/h]

TZL

4,884

22,72

2,8395

17,160

79,81

9,9767

PM10

2,491

11,59

1,4482

8,752

40,71

5,0881

PM2,5

0,733

3,41

0,4259

2,574

11,97

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. 7).
Tabulka č. 7: Emise ze spalování nafty v technologické lince – úvodní fáze
Emisní faktor

Emise

Látka
[g/t] paliva

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

BaP

0,03

0,00127

0,005895

0,000737

benzen

67,7

2,86

13

1,66

NO2

1 640

69,29

322

40

PM10

2 086

88,13

410

51

PM2.5

2 086

88,13

410

51
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Emise TZL, PM10 a PM2,5 z manipulace se surovinou
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 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.
Emisní faktor zahrnuje:
 Zakládku sypkého materiálu.
 Provoz mechanismů na skladovací ploše.
 Větrnou erozi skladovaného materiálu a okolního povrchu.
 Nakládku materiálu pro následné využití/přemístění.
Vzorec pro výpočet emisního faktoru:

E

emisní faktor, v kg/t ukládaného materiálu

U

průměrná rychlost větru (dle větrné růžice: 3,1653 m/s)

M

vlhkost suroviny (3,2 %)

k

koeficient odpovídající hodnocené frakci (TZL: 0,74; PM10: 0,35; PM2.5: 0,053)

Vypočtené hodnoty emisních faktorů pak činí:
 Emisní faktor pro TZL (surovina): 1,114 g/t.
 Emisní faktor pro PM10 (surovina): 0,527 g/t.
 Emisní faktor pro PM2.5 (surovina): 0,080 g/t.
Maximální roční těžba suroviny činí 220 000 t/rok (rok 2022) a 300 000 t/rok (rok 2030).
Maximální. denní těžba suroviny (215 dní/rok): 1 028 t/den (rok 2022) a 1 400 t/den (rok
2030).
Maximální hodinová těžba suroviny (8 h/den): 128 t/h (rok 2022) a 175 t/h (rok 2030).
V tabulce č. 8 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a PM2,5, které byly
vypočteny na základě maximální těžby suroviny a výše uvedených emisních faktorů.
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Tabulka č. 8: Emise TZL, PM10 a PM2,5 z manipulace se surovinou
Úvodní fáze (2022)

Běžná fáze (2030)

[kg/rok]

[kg/den]

[g/h]

[kg/rok]

[kg/den]

[g/h]

TZL

245,0

1,140

142,45

334,1

1,554

194,25

PM10

115,9

0,539

67,38

158,0

0,735

91,88

PM2,5

17,5

0,082

10,20

23,9

0,111

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 (8 h/den).
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).
Tabulka č. 9: Emise ze spalování nafty v obslužných mechanismech
Skrývka a těžba

Expedice

Látka
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

0,00144

0,006721

0,00084

0,00074

0,002941

0,000368

benzen

3,26

15

1,90

1,66

6,6

0,83

NO2

78,99

367

46

40,19

161

20

PM10

100,47

467

58

51,12

204

26

PM2.5

100,47

467

58

51,12

204

26

BaP

Emise z volnoběhu nákladních automobilů – nakládka a vykládka skrývky
Předpokládaný počet nákladních vozidel o nosnosti 25 t pro odvoz skrývek na deponii
v úvodní fázi (50 000 t/rok) je 2 000 za rok, tj. 9 NA/den (215 dnů v roce). V běžné fázi
bude veškerá skrývka (50 000 t/rok) expedována mimo lom, emise z volnoběhu NA pro
převoz skrývky na deponii nebyly uvažovány.
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).
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Emise znečišťujících látek z volnoběhu nákladních automobilů při nakládce a vykládce
skrývky jsou uvedeny v tabulce č. 10.
Tabulka č. 10: Emise z volnoběhu nákladních automobilů pro převoz skrývky
Nakládka skrývky

Vykládka skrývky na deponii

Látka
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

0,000063

0,000291

0,0000364

0,000063

0,000291

0,0000364

benzen

0,069

0,323

0,0404

0,069

0,323

0,0404

NO2

1,867

8,682

1,0853

1,867

8,682

1,0853

PM10

2,282

10,613

1,327

2,282

10,613

1,327

PM2.5

1,806

8,398

1,050

1,806

8,398

1,050

BaP

Emise z volnoběhu nákladních automobilů – expedice skrývky
Předpokládaný počet nákladních vozidel o nosnosti 30 t pro expedici skrývek mimo lom
v úvodní fázi (130 000 t/rok) je 4 333 za rok, tj. 17 NA/den (250 dnů v roce) a v běžné fázi
(50 000 t/rok) činí 1 667 za rok, tj. 7 NA/den (250 dnů v roce).
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).
Emise znečišťujících látek z volnoběhu nákladních automobilů při expedici skrývky jsou
uvedeny v tabulce č. 11.
Tabulka č. 11: Emise z volnoběhu nákladních automobilů – expedice skrývky
Úvodní fáze (2022)

Běžná fáze (2030)

Látka
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

0,000137

0,000549

0,0000687

0,000056

0,000225

0,0000281

0,152

0,61

0,0762

0,038

0,153

0,0191

NO2

4,1

16,4

2,05

1,678

6,711

0,839

PM10

5,012

20,05

2,506

1,777

7,11

0,889

PM2.5

3,966

15,86

1,983

1,391

5,56

0,695

BaP
benzen

Emise z volnoběhu nákladních automobilů – nakládka rubaniny
Předpokládaný počet NA o nosnosti 25 t pro odvoz rubaniny (220 000 t/rok) na úpravnu
v úvodní fázi je 8 800 za rok, tj. 41 NA/den (215 dní za rok) a 5 NA/h (8 h/den) a v běžné
fázi (300 000 t/rok) činí 12 000 za rok, tj. 56 NA/den (215 dní za rok) a 7 NA/h (8 h/den).
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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). Emise
znečišťujících látek z volnoběhu nákladních automobilů při nakládce rubaniny jsou
uvedeny v tabulce č. 12.
Tabulka č. 12: Emise z volnoběhu nákladních automobilů – nakládka rubaniny
Úvodní fáze (2022)

Běžná fáze (2030)

Látka
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

0,000285

0,001325

0,0001656

0,000386

0,001797

0,0002247

benzen

0,316

1,471

0,1839

0,263

1,222

0,1527

NO2

8,504

39,55

4,944

11,543

53,69

6,711

PM10

10,395

48,35

6,044

12,225

56,86

7,108

PM2.5

8,226

38,26

4,782

9,569

44,51

5,563

BaP

Emise z volnoběhu nákladních automobilů – vykládka rubaniny
Předpokládaný počet NA o nosnosti 25 t pro odvoz rubaniny (220 000 t/rok) na úpravnu
v úvodní fázi je 8 800 za rok, tj. 41 NA/den (215 dní za rok) a 5 NA/h (8 h/den) a v běžné
fázi (300 000 t/rok) činí 12 000 za rok, tj. 56 NA/den (215 dní za rok) a 7 NA/h (8 h/den).
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). Emise
znečišťujících látek z volnoběhu nákladních automobilů při vykládce rubaniny v úpravně
jsou uvedeny v tabulce č. 13.
Tabulka č. 13: Emise z volnoběhu nákladních automobilů – vykládka rubaniny
Úvodní fáze (2022)

Běžná fáze (2030)

Látka
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

0,000285

0,001325

0,0001656

0,000386

0,001797

0,0002247

benzen

0,316

1,471

0,1839

0,263

1,222

0,1527

NO2

8,504

39,55

4,944

11,543

53,69

6,711

PM10

10,395

48,35

6,044

12,225

56,86

7,108

PM2.5

8,226

38,26

4,782

9,569

44,51

5,563

BaP

Emise z volnoběhu nákladních automobilů – expedice suroviny
Předpokládaný počet nákladních vozidel o nosnosti 30 t pro expedici suroviny v úvodní
fázi (220 000 t/rok) je 7 333 za rok, tj. 30 NA/den (250 dní za rok) a 5 NA/h (8 h/den) a
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v běžné fázi (300 000 t/rok) činí 10 000 za rok, tj. 40 NA/den (250 dní za rok) a 5 NA/h
(8 h/den).
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). Emise
znečišťujících látek z volnoběhu nákladních automobilů při expedici suroviny jsou
uvedeny v tabulce č. 14.
Tabulka č. 14: Emise z volnoběhu nákladních automobilů – expedice suroviny
Úvodní fáze (2022)

Běžná fáze (2030)

Látka
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

0,000242

0,000969

0,0001212

0,000321

0,001284

0,0001605

benzen

0,269

1,077

0,1346

0,218

0,873

0,1091

NO2

7,235

28,94

3,618

9,587

38,35

4,794

PM10

8,845

35,38

4,422

10,154

40,62

5,077

PM2.5

6,999

27,99

3,499

7,948

31,72

3,974

BaP

3.2.4. Emisní parametry 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
Předpokládaný počet nákladních vozidel o nosnosti 25 t pro odvoz skrývek na deponii
v úvodní fázi (50 000 t/rok) je 2 000 za rok, tj. 9 NA/den (215 dnů v roce). V běžné fázi
bude veškerá skrývka (50 000 t/rok) expedována mimo lom.
Předpokládaný počet NA o nosnosti 25 t pro odvoz rubaniny (220 000 t/rok) na úpravnu
v úvodní fázi je 8 800 za rok, tj. 41 NA/den (215 dní za rok) a 5 NA/h (8 h/den) a v běžné
fázi (300 000 t/rok) činí 12 000 za rok, tj. 56 NA/den (215 dní za rok) a 7 NA/h (8 h/den).
Předpokládaný počet nákladních vozidel o nosnosti 30 t pro expedici skrývek mimo lom
v úvodní fázi (130 000 t/rok) je 4 333 za rok, tj. 17 NA/den (250 dnů v roce) a v běžné fázi
(50 000 t/rok) činí 1 667 za rok, tj. 7 NA/den (250 dnů v roce).
Předpokládaný počet NA o nosnosti 30 t pro expedici suroviny v úvodní fázi (220 000
t/rok) je 7 333 za rok, tj. 30 NA/den (250 dní za rok) a 5 NA/h (8 h/den) a v běžné fázi
(300 000 t/rok) činí 10 000 za rok, tj. 40 NA/den (250 dní za rok) a 5 NA/h (8 h/den).
Z provozovny budou nákladní automobily vyjíždět přímo na silnici II/105 a dále buď na
staveniště dálnice D3 nebo na nejbližší MUK na dálnici D3. Výjezd bude možný oběma
směry (severním i jižním). V úvodní fázi (rok 2022) bude expedice z lomu pro potřebu
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stavby D3 (polovina na sever a polovina na jih) a v běžné fázi (rok 2030) bude expedice
z lomu na D3 (90 % na sever a 10 % na jih).
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.
Nezpevněné komunikace – resuspenze prachu
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.
E = k * (s/12)a * (W/3)b * (365 – P)/365
s

obsah jemnozrnné složky v % (silt content, tj. frakce > 75 µm), pro posuzovanou
technologii uvažována hodnota 4,8 %

W

průměrná hmotnost vozidel (t), byla uvažována hodnota 27,5 t a 35 t

P

počet srážkových dnů (pro posuzovanou oblast uvažována hodnota 95)

a, b, k empirické konstanty
Parametr

TZL

PM10

PM2.5

k [g/voz./km]

1 381

423

42,3

a [g/voz./km]

0,7

0,9

0,9

b[g/voz./km]

0,45

0,45

0,45

Výše v textu jsou uvedena opatření ke snižování emisí TZL: v případě sucha bude
prováděno zkrápění vnitroareálových komunikací. Do výpočtu prašnosti z pojezdů
nákladních vozidel po nezpevněných vnitroareálových komunikacích byla zahrnuta
účinnost opatření ke snížení prašnosti (zkrápění), která byla převzata z dokumentu
„Analýza rozšíření PO2 o možnosti podpory zařízení sloužících ke snižování prašnosti
z plošných zdrojů - závěrečná zpráva“ (viz výše v textu), kde na str. 40 je uvedena účinnost
zkrápění ve výši 90 %.
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Emisní faktor pro TZL (úseky 1 a 2) činí 145,81 g/km/voz.
Emisní faktor pro PM10 (úseky 1 a 2) činí 37,1626 g/km/voz.
Emisní faktor pro PM2.5 (úseky 1 a 2) činí 3,7163 g/km/voz.
Emisní faktor pro TZL (úsek 3) činí 162,53 g/km/voz.
Emisní faktor pro PM10 (úsek 3) činí 41,4226 g/km/voz.
Emisní faktor pro PM2.5 (úsek 3) činí 4,1423 g/km/voz.
Množství resuspendovaného prachu (TZL, PM10 a PM2.5) zvířeného pohybem nákladních
vozidel po nezpevněných komunikacích (úseky 1, 2 a 3) bylo přičteno k emisím ze
spalování nafty v nákladních vozidlech a je uvedeno níže v textu (tabulka č. 17).
Zpevněné komunikace – resuspenze prachu
K emisím PM10 a PM2.5 ze spalování pohonných hmot v motorech nákladních vozidel bylo
přičteno množství prachu zvířeného z povrchu komunikací. Výpočet množství prachu
zvířeného z nezpevněných komunikací (úseky 1 až 3) byl proveden na základě vztahu dle
US EPA (viz předchozí text). 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:
0,91

E = [k * (sL)

1,02

* (W * 1,1)

] × (1 – 0,25 * P/N)

E

je množství emisí zvířených částic v gramech na vozokilometr

k

je koeficient závislý na velikosti posuzovaných částic, pro celkové emise
prachových částic se používá hodnota 3,23 gramů na vozokilometr, pro částice
PM10 pak 0,62 g/vozokm, pro částice PM2.5 hodnota 0,15 g/vozokm

sL

je množství částic na povrchu vozovky (g/m2)

W

je průměrná hmotnost vozidel v dopravním proudu (tuny)

P

je počet srážkových dnů za průměrovací období

N

je celkový počet dnů v průměrovacím období, z něhož je počítána četnost srážek

Výše v textu jsou uvedena opatření ke snižování emisí TZL. Pro omezování sekundární
prašnosti na vnitroareálové komunikaci pro expedici (úsek 4) bude prováděn pravidelný
úklid a v závislosti na klimatických podmínkách (v případě sucha) zkrápění kropícím
vozem. Do výpočtu zvířeného prachu bylo tedy zahrnuto snížení prašnosti v důsledku
čištění úseku 4. V následujícím textu je uveden postup výpočtu emisních faktorů pro
stanovení zvířeného prachu z uvažovaných zpevněných komunikací:
1. Nejprve se stanoví hodnota „sL“ pro stav „bez čištění komunikace“, a to samostatně pro
letní a zimní období a v různé úrovni podle intenzity dopravy na komunikacích dle
následující tabulky (tabulka č. 15).
Tabulka č. 15: Určení výchozí hodnoty parametru sL
Počet vozidel na komunikaci
Položka
0-500

500-5000

5000-10000

>10000

Výchozí hodnota sL - léto [g/m2]

0,6

0,2

0,06

0,03

Výchozí hodnota sL - zima [g/m2]

2,4

0,6

0,12

0,03
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Dále je nutno znát rozdělení roku na letní a zimní období ve smyslu uvedené tabulky.
Zimní období je v posuzované oblasti po dobu 5 měsíců (151 dní v roce), letní období pak
214 dní v roce.
2. Dále je uvažováno, že po vyčištění vozovky dojde k snížení obsahu prachu na vozovce.
Následně dochází opět k postupnému deponování prachu na vozovce. Nárůst množství
prachu ovšem nepokračuje do nekonečna, díky pravidelnému vymývání vlivem srážek
a rovněž působením vozidel se ustaví rovnováha na úrovni původního stavu „bez čištění“.
Pro stanovení hodnoty sL ve stavu „s čištěním“ je tedy nutno znát dva údaje: účinnost
čištění v % a dobu návratu do rovnovážného stavu (dále jen „perioda“). Tyto dvě hodnoty
jsou provázány, neboť se uvažuje s rychlostí návratu do rovnovážného stavu o 10
procentních bodů za den. Perioda se tedy stanoví pomocí vztahu „10 × účinnost / 100“.
V tabulce č. 16 jsou uvedeny závazné hodnoty účinnosti a doby návratu do rovnovážného
stavu.
Tabulka č. 16: Závazné hodnoty účinnosti a doby návratu do rovnovážného stavu
Použité zařízení
Kropicí vůz

Účinnost

Perioda

20 %

2,0 dny

3. Následně je nutno určit, zda je průměrný interval mezi dvěma po sobě jdoucími
čištěními komunikací kratší nebo delší než výše uvedená „perioda“. Určení se provádí
samostatně pro zimní a pro letní období. Četnost čištění není v podkladech definována –
oznamovatel uvádí četnost zkrápění komunikací v závislosti na klimatických podmínkách
(v případě sucha bude prováděno třikrát denně), pro účely rozptylové studie bylo
uvažováno s průměrným intervalem čištění každý den.
5. Další parametry vstupující do rovnice pak byly stanoveny takto:
 průměrná hmotnost vozidla v dopravním proudu je stanovena pro každý úsek
samostatně na základě zastoupení průměrné hmotnosti vozidel (průměrná hmotnost
nákladního vozidla expedice byla uvažována cca 35 t)
 množství srážkových dní bylo v souladu s metodickým požadavkem SFŽP ČR
odvozeno z podkladu „Klimatické oblasti Československa“, a to na úrovni
95 dnů/rok.
Emisní faktory pro výpočet množství zvířeného prachu ze zpevněných komunikací pak
činí (v případě úseku 4 bylo uvažováno s čištěním komunikace každý den).
Emisní faktor pro TZL (úsek 4) činí 131,28 g/km/voz.
Emisní faktor pro PM10 (úsek 4) činí 25,1992g/km/voz.
Emisní faktor pro PM2.5 (úsek 4) činí 6,0966 g/km/voz.
Emisní faktor pro TZL (úseky 5, 6 a 7) činí 49,46 g/km/voz.
Emisní faktor pro PM10 (úseky 5, 6 a 7) činí 9,4933 g/km/voz.
Emisní faktor pro PM2.5 (úseky 5, 6 a 7) činí 2,2968 g/km/voz.
V tabulce č. 17 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise z liniových zdrojů, pro
výpočet emisí byly použity pro 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.
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Tabulka č. 17: Roční, denní a hodinové emise z liniových zdrojů
Roční emise [kg/rok/km]

Denní [g/den/km]

Hodinové emise [g/h/km]

úsek
BaP

benzen

NO2

PM10 PM2.5

BaP

benzen NO2 PM10 PM2.5

BaP

benzen NO2 PM10 PM2.5

1 (2022)

0,00006

0,059

1,58

146

16

0,00029

0,275

7,33

678

74

0,000036

0,034

0,92

85

9,3

2 (2022)

0,00028

0,269

7,18

664

73

0,00131

1,250

33,4

3090

339

0,000163

0,156

4,17

386

42

2 (2030)

0,000381

0,223

9,60

906

98

0,00177

1,038

44,6

4213

456

0,000221

0,130

5,58

527

57

3 (2022)

0,00014

0,130

3,46

357

39

0,00054

0,518

13,8

1426

155

0,000068

0,065

1,73

178

19

3 (2030)

0,000055

0,032

1,39

147

16

0,00022

0,130

5,6

586

63

0,000028

0,016

0,70

73

7,9

4 (2022)

0,00031

0,268

7,68

387

99

0,00123

1,073

30,7

1549

396

0,000154

0,134

3,84

194

49

4 (2030)

0,000408

0,217

10,02

515

130

0,00163

0,869

40,1

2059

521

0,000204

0,109

5,01

257

65

5 (2022)

0,00045

0,241

5,47

232

61

0,00180

0,966

21,9

930

245

0,000225

0,121

2,74

116

31

5 (2030)

0,000447

0,147

4,81

232

60

0,00179

0,587

19,2

926

242

0,000224

0,073

2,40

116

30

6,7 (2022)

0,00023

0,095

1,81

115

30

0,00092

0,382

7,22

460

119

0,000115

0,048

0,90

58

15

6 (2030)

0,000412

0,104

2,67

207

53

0,00165

0,416

10,7

829

213

0,000206

0,052

1,34

104

27

7 (2030)

0,000044

0,011

0,28

22

5,6

0,00017

0,044

1,1

88

23

0,000022

0,006

0,14

11

2,8
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3.3.

Meteorologické podklady

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává
četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Označení směrů větru je po směru hodinových ručiček, tj. 0 stupňů představuje severní
vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří
(Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru. Označení směrů větru vyjadřuje,
odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.)
Pro účely rozptylové studie byla použita větrná růžice (období výpočtu: 2010 – 2014) pro
lokalitu Lešany (okr. Benešov, 49.84980N, 14.50189E), kterou dne 16.2.2016 vypracoval
Český hydrometeorologický ústav, útvar ochrany a čistoty ovzduší, oddělení modelování a
expertíz.
Hodnoty větrné růžice jsou uvedeny v tabulce č. 18 a grafické znázornění větrné růžice je
na obrázku č. 11.
Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má jihozápadní vítr s 23,76 %,
západní vítr s 19,07 % a jižní vítr s 11,13 %. Četnost výskytu bezvětří (CALM) činí dle
větrné růžice 0,74 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 56,84 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5
m/s lze očekávat v 42,48 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 0,68 %.
III. a IV. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. dobré rozptylové podmínky
se vyskytují v 33,58 % případů.
I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. špatné rozptylové podmínky se
vyskytují v 10,44 % případů.
Obrázek č. 11: Grafické znázornění větrné růžice
RYCHLOSTNÍ RŮŽICE

STABILITNÍ RŮŽICE

0.00

0.00

315.00

270.00

20

315.00

45.00

15

10

5

90.00

0

225.00

270.00

20

45.00

15

10

5

90.00

0

135.00

225.00

135.00

180.00

180.00

Stabilitní růžice
I. třída stability - velmi stabilní
IV. třída stability - normální

II. třída stability - stabilní
V. třída stability - konvektivní

III. třída stability - izotermní

Rychlostní růžice
1.7 m/s

5 m/s

11 m/s
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Tabulka č. 18: Hodnoty větrné růžice
Směr:

0°

45°

90°

135° 180°

225°

270°

315°

CALM

Součet

I. třída stability - velmi stabilní
1,70 m/s

0,15

0,13

0,26

0,31

0,54

1,56

0,71

0,27

0,11

4,04

5,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. třída stability - stabilní
1,70 m/s

0,11

0,25

0,42

0,77

1,09

1,54

0,73

0,15

0,08

5,14

5,00 m/s

0,03

0,00

0,10

0,07

0,50

0,44

0,05

0,07

0,00

1,26

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. třída stability - izotermní
1,70 m/s

0,88

1,36

1,47

2,56

2,29

3,25

2,55

0,72

0,19

15,27

5,00 m/s

0,39

0,06

0,82

0,66

1,49

4,27

1,55

0,69

0,00

9,93

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,03

0,04

0,01

0,00

0,09

IV. třída stability - normální
1,70 m/s

0,34

0,47

0,41

0,54

0,50

0,49

0,62

0,36

0,05

3,78

5,00 m/s

0,25

0,01

0,44

0,26

0,20

1,36

0,86

0,54

0,00

3,92

11,00 m/s

0,00

0,00

0,01

0,02

0,00

0,24

0,27

0,05

0,00

0,59

V. třída stability - konvektivní
1,70 m/s

3,13

3,53

3,06

3,13

3,12

4,16

5,21

2,96

0,31

28,62

5,00 m/s

2,33

0,60

3,46

2,03

1,39

6,42

6,48

4,66

0,00

27,37

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celková růžice
1,70 m/s

4,61

5,74

5,62

7,31

7,54

11,00

9,82

4,46

0,74

56,84

5,00 m/s

3,00

0,67

4,82

3,02

3,58

12,49

8,94

5,96

0,00

42,48

11,00 m/s

0,00

0,00

0,01

0,02

0,01

0,27

0,31

0,06

0,00

0,68

součet

7,61

6,41

10,45 10,35 11,13 23,76 19,07 10,48

0,75

100,00
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3.4.

Popis referenčních bodů

Výpočet příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek byl proveden
v husté geometrické síti referenčních bodů a ve zvolených 7 výpočtových bodech mimo síť
reprezentujících nejbližší obytné objekty. Parametry sítě referenčních bodů jsou uvedeny
v tabulce č. 19. Souřadnice výpočtových bodů mimo síť jsou uvedeny v tabulce č. 20,
zakreslení výpočtových bodů do mapy je na obrázku č. 12.
Tabulka č. 19: Parametry sítě referenčních bodů
Souřadnice počátečního bodu

x = -741500, y = -1071000 (S-JTSK)

Krok sítě na osách

x = 50 m, y = 50 m

Počet bodů ve směru osy x/y

53/53

Celkový počet bodů

2 809

Celková plocha pokrytá sítí

2,6 km x 2,6 km (6,76 km2)

Obrázek č. 12: Umístění výpočtových bodů (1:15 000)
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Tabulka č. 20: Souřadnice výpočtových bodů mimo síť
x
[m]

bod č.p., způsob využití, katastrální území

y
[m]

z
h
[m] [m]

1

č.e. 514; stavba pro rodin. rekreaci, Kamenný Přívoz -740572 -1069580 300

5

2

č.e. 225; stavba pro rodin. rekreaci, Kamenný Přívoz -741038 -1069662 324

5

3

č.e. 92; stavba pro rodinnou rekreaci, Lešany

-740572 -1070222 340

5

4

č.p. 4; objekt k bydlení, Lešany

-740511 -1070265 339

5

5

č.p. 102; objekt k bydlení, Lešany

-740558 -1070497 344

5

6 č.e. 225; stavba pro rodin. rekreaci, Kamenný Přívoz -740581 -1069534 301

5

7

č.p. 133; objekt k bydlení, Kamenný Přívoz

-741302 -1068841 294

5

Souřadnice „z“ uvedená v tabulce č. 20 představuje nadmořskou výšku výpočtového bodu
a parametr „h“ označuje uvažovanou výšku nad terénem.

3.5.

Imisní limity

Imisní limity jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., v platném znění.
V tabulce č. 21 jsou uvedeny imisní limity pro benzen, NO2, částice PM10 a PM2.5.
Tabulka č. 21: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený
počet jejich překročení
Znečišťující látka Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet překročení

1 rok

5 µg.m-3

0

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3

18

Oxid dusičitý

1 rok

40 µg.m-3

0

Částice PM10

24 hodin

50 µg.m-3

35

Částice PM10

1 rok

40 µg.m-3

0

Částice PM2.5

1 rok

25 µg.m-3

0

Benzen

V příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., v platném znění je uveden také imisní limit pro
celkový obsah BaP v částicích PM10 vyhlášený pro ochranu zdraví lidí, který činí 1 ng/m3.
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3.6.

Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě

V metodickém pokynu MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií
je uvedeno:
„Při hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z aktuálních map úrovní
znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, ve formátu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy
obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací pro
jednotlivé znečišťující látky.
Každoročně je zveřejňuje MŽP prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu na
internetových stránkách. Jako doplňující údaje nejen v městských lokalitách uvede a
přihlédne zpracovatel rozptylové studie k dostupným reprezentativním měřením ze stanic
státní sítě imisního monitoringu v zájmovém území.“
Na webových stránkách ČHMÚ jsou zveřejněny průměrné hodnoty imisních koncentrací
pro čtverce o velikost 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (2010 – 2014).
Ve výpočtových bodech posuzovaných v rozptylové studii (výpočtové body 1 až 7) byly
stanoveny hodnoty uvedené v tabulce č. 22.
Tabulka č. 22: 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 posuzované rozptylovou studií nebyl překročen imisní limit dle § 11 odst. 5
zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění.
Poznámka: Uvedené 36.nejvyšší hodnoty 24hodinové imisní koncentrace PM10 nelze
jednoduše přičíst k hodnotám maximálních denních příspěvků imisních koncentrací PM10
vypočtených v rozptylové studii.
Měření imisních koncentrací znečišťujících látek se v posuzované lokalitě neprovádí.
Nejbližší monitorovací stanice se nachází v Praze.
Vzhledem k umístění, reprezentativnosti a charakteristice stanic v Praze nelze údaje
naměřené na těchto stanicích pro zájmovou lokalitu použít.
Kumulace
V rozptylové studii byla uvažována kumulace s provozem dálnice D3.
Jako podklad byla použita rozptylová studie pro stavbu „Dálnice D3 – Středočeská část“.
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K imisnímu pozadí (viz tabulka č. 22) byly přičteny imisní příspěvky vyvolané provozem
dálnice D3 (jako podklad byly využity grafické přílohy rozptylové studie pro záměr
„Dálnice D3 – Středočeská část“).
Ve výpočtových bodech posuzovaných v této rozptylové studii činí příspěvky
k průměrným ročním imisním koncentracím znečišťujících látek vyvolané provozem
dálnice D3:
Body

BaP

benzen
3

1 až 6

0,001 ng/m

7

0,003 ng/m3

NO2
3

0,75 µg/m

0,05 µg/m3

1,0 µg/m3

0,02 µg/m

PM10
3

PM2.5
3

0,5 µg/m3

5,0 µg/m3

1,0 µg/m3

2,0 µg/m

Shrnutí
Úvodní fáze (rok 2022)
Pro posuzované výpočtové body byly použity hodnoty stávajících průměrných ročních
imisních koncentrací znečišťujících látek z aktuálních map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1 x 1 km (viz tabulka č. 22).
Běžná fáze (rok 2030)
Pro posuzované výpočtové body byly použity hodnoty stávajících průměrných ročních
imisních koncentrací znečišťujících látek z aktuálních map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1 x 1 km (viz tabulka č. 22), ke kterým byly příspěvky k průměrným
ročním imisním koncentracím znečišťujících látek vyvolané provozem dálnice D3 (viz
výše v textu).
Imisní pozadí v jednotlivých výpočtových bodech pro rok 2030 (běžná fáze) je uvedeno
níže v textu (tabulka č. 26).

4.

Výsledky rozptylové studie

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°.
Na základě požadavků zadavatele byly v rozptylové studii posuzovány následující
varianty:
1) Nulová varianta (varianta V0) popisuje současný stav lokality, tedy stav v případě
nerealizace posuzovaného záměru a jeho trvání. Nulová varianta není variantou
záměru, ale pouze referenčním stavem sloužícím k porovnávání současného stavu
v území a vlivů souvisejících s navrhovanou činností v tomto území. Pro stanovení
imisních koncentrací v rámci nulové varianty byla použita stávající úroveň
znečištění v předmětné lokalitě (viz předchozí kapitola).
2) Projektová varianta (varianta VP) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru.
Bude probíhat těžba s dále popsaným průběhem realizace a technologickým
řešením.
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V souladu se zadáním byly v rámci projektové varianty uvažovány dva 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.
Příspěvky imisních koncentrací znečišťujících látek vyvolané provozem záměru
V tabulkách č. 23 a 24 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 mimo síť
reprezentující nejbližší obytné objekty.
U hodnot příspěvků maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 a maximálních
denních imisních koncentrací částic PM10 jsou v tabulkách č. 23 a 24 uvedeny rovněž
povětrnostní podmínky (třídy stability počasí a rychlosti větru), při kterých jsou tato
maxima dosahována.
Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací ze všech tříd
stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě stability nejčetnější.
Tabulka č. 23: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací v bodech mimo síť
– úvodní fáze (rok 2022)
BaP
Bod

benzen

NO2

PM10

PM2.5

cr
cr
ch
v
cr
cd
v
cr
cr
S
S
[ng/m3] [µg/m3] [µg/m3] [m/s]
[µg/m3] [µg/m3] [m/s]
[µg/m3] [µg/m3]

1

0,00043 0,00051

1,59

1,7

2

0,00025 0,00046

4,19

3

7,83

1,7

1,7

I 0,0114 19,81

1,7

I

0,169

0,057

0,00072 0,00120 11,41

1,7

I 0,0298 59,72

1,7

I

0,438

0,139

4

0,00062 0,00089

9,16

1,7

I 0,0217 48,03

1,7

I

0,382

0,119

5

0,00036 0,00039

6,91

1,7

I 0,0093 32,42

1,7

I

0,211

0,063

6

0,00040 0,00047

1,54

1,7

IV 0,0113

7,32

1,7

III 0,247

0,075

7

0,00009 0,00011

0,79

1,7

II 0,0026

3,52

1,7

II

0,057

0,017

200

--

-

50

--

-

40

25

Limit

1

5

IV 0,0121

40

IV 0,265

0,080
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Tabulka č. 24: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací v bodech mimo síť
– běžná fáze (rok 2030)
BaP
Bod

benzen

NO2

PM10

PM2.5

cr
cr
ch
v
cr
cd
v
cr
cr
S
S
[ng/m3] [µg/m3] [µg/m3] [m/s]
[µg/m3] [µg/m3] [m/s]
[µg/m3] [µg/m3]

1

0,00060 0,00044

1,20

1,7

II 0,0121

52,48

1,7

II

1,237

0,357

2

0,00019 0,00028

2,19

1,7

I 0,0076

94,57

1,7

I

0,471

0,140

3

0,00080 0,00144

3,51

1,7

I 0,0374

90,91

1,7

I

0,620

0,195

4

0,00050 0,00084

2,79

1,7

I 0,0219

82,81

1,7

I

0,511

0,157

5

0,00019 0,00026

2,56

1,7

I 0,0069

61,29

1,7

I

0,243

0,073

6

0,00055 0,00040

1,22

1,7

II 0,0110

53,32

1,7

II

1,089

0,314

7

0,00012 0,00008

0,41

1,7

I 0,0021

17,66

1,7

I

0,160

0,046

200

--

-

50

--

-

40

25

Limit

1

5

40

Vysvětlivky k tabulkám č. 23 a 24:
ch

příspěvek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 ve výpočtovém bodě
mimo síť

cd

příspěvek k maximální denní imisní koncentraci částic PM10 ve výpočtovém bodě
mimo síť

v

rychlost větru, při které jsou tato maxima dosahována

S

třída stability, při které jsou tato maxima dosahována

cr

příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťující látky ve výpočtovém
bodě mimo síť

Z hodnot uvedených v tabulkách č. 23 a 24 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 tabulkách č. 25 a 26 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).
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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 v textu (tabulka č. 22).
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 (viz tabulka č. 22), ke kterým byly přičteny příspěvky
k průměrným ročním imisním koncentracím znečišťujících látek vyvolané provozem
dálnice D3.
Tabulka č. 25: Imisní pozadí a celkové roční imisní koncentrace BaP, benzenu, NO2,
PM10 a PM2.5 ve výpočtových bodech mimo síť – úvodní fáze (rok 2022)
BaP

benzen

NO2

PM10

PM2.5

cr-v
cr
cr
cr-v
cr
cr-v
cr-v
cr
cr-v
cr
3
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/m ]
1

0,76

0,7604

1,1

1,1005

12,5

12,512

22,7

22,965

16,7

16,780

2

0,77

0,7703

1,0

1,0005

12,3

12,311

22,5

22,669

16,5

16,557

3

0,76

0,7607

1,1

1,1012

12,5

12,530

22,7

23,138

16,7

16,839

4

0,76

0,7606

1,1

1,1009

12,5

12,522

22,7

23,082

16,7

16,819

5

0,76

0,7604

1,1

1,1004

12,2

12,209

22,3

22,511

16,5

16,563

6

0,76

0,7604

1,1

1,1005

12,5

12,511

22,7

22,947

16,7

16,775

7

0,80

0,8001

1,1

1,1001

12,9

12,903

23,0

23,057

16,9

16,917

Tabulka č. 26: Imisní pozadí a celkové roční imisní koncentrace BaP, benzenu, NO2,
PM10 a PM2.5 ve výpočtových bodech mimo síť – běžná fáze (rok 2030)
BaP

benzen

NO2

PM10

PM2.5

cr-v
cr
cr
cr-v
cr
cr-v
cr-v
cr
cr-v
cr
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
[ng/m
]
[µg/m
]
[µg/m
]
[µg/m
]
[µg/m ]
[µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ]
[ng/m ]
1

0,761

0,7616

1,12

1,1204

13,25 13,262

23,2

24,437

17,2

17,557

2

0,771

0,7712

1,02

1,0203

13,05 13,058

23,0

23,471

17,0

17,140

3

0,761

0,7618

1,12

1,1214

13,25 13,287

23,2

23,820

17,2

17,395

4

0,761

0,7615

1,12

1,1208

13,25 13,272

23,2

23,711

17,2

17,357

5

0,761

0,7612

1,12

1,1203

12,95 12,957

22,8

23,043

17,0

17,073

6

0,761

0,7615

1,12

1,1204

13,25 13,261

23,2

24,289

17,2

17,514

7

0,803

0,8031

1,15

1,1501

13,90 13,902

24,0

24,160

17,9

17,946
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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 tabulce č. 27.
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/m310 µg/m3, 9 µg/m3, 8 µg/m3 a 7
µg/m3) za kalendářní rok pro úvodní fázi (rok 2022) a běžnou fázi (rok 2030).
Tabulka č. 27: Počet překročení zvolených denních imisních koncentrací částic PM10
ve výpočtových bodech mimo síť
Počet překročení zvolené hodnoty [den/rok]
Úvodní fáze (rok 2022)

Bod

Běžná fáze (2030)

50
30
20
10
5
50
30
20
10
5
µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3
1

0

0

0

0

4

1

3

7

11

17

2

0

0

0

1

2

0

1

2

3

7

3

0

0

1

4

7

0

1

1

6

10

4

0

0

0

1

6

0

1

1

5

8

5

0

0

0

0

1

0

0

0

1

4

6

0

0

0

0

2

0

3

6

10

15

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

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).
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.
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Obrázek č. 13: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím BaP [ng/m3] úvodní fáze (rok 2022)
Imisní limit: 1 ng/m3

1: 20 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací BaP v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,01 ng/m3.
V obytné 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 0,00009 až 0,00072 ng/m3, tj. od 0,009 do 0,07 % z limitu.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci BaP v rozmezí hodnot 0,76 – 0,8 ng/m3. Po přičtení pozadí lze očekávat
výslednou hodnotu roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu od 0,7604 do 0,8001 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 „Stanovení DP Lešany a hornická
činnost na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany“ v úvodní fázi (rok 2022).
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Obrázek č. 14: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím BaP [ng/m3] běžná fáze (rok 2030)
Imisní limit: 1 ng/m3

1: 20 000
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 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 „Stanovení DP Lešany a hornická
činnost na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany“ v běžné fázi (rok 2030).
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Obrázek č. 15: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu
[µg/m3] - úvodní fáze (rok 2022)
Imisní limit: 5 µg/m3

1: 20 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,02 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 0,00011 až 0,0012 µg/m3, tj. 0,0022 až 0,024 % ze
stanoveného imisního limitu (5 µg/m3).
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci benzenu 1 do 1,1 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní
koncentrace benzenu pohybuje od 1,0005 do 1,1012µg/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 benzenu není v posuzované lokalitě v současné době překročen
a nebude překračován ani v důsledku provozu hodnoceného záměru v úvodní fázi
(rok 2022).
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Obrázek č. 16: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu
[µg/m3] - běžná fáze (rok 2030)
Imisní limit: 5 µg/m3

1: 20 000
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 benzenu není v posuzované lokalitě v současné době překročen
a nebude překračován ani v důsledku provozu hodnoceného záměru v běžné fázi
(rok 2030).
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Obrázek č. 17: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 [µg/m3] úvodní fáze (rok 2022)
Imisní limit: 40 µg/m3

1: 20 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,5 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,02 µg/m3, tj. do 0,05 % z limitu (40 µg/m3).
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
NO2 pohybují od 0,0026 až 0,0298 µg/m3, tj. 0,007 až 0,07 % ze stanoveného imisního
limitu (40 µg/m3).
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci NO2 v rozmezí hodnot 12,2 – 12,9 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná
hodnota roční imisní koncentrace NO2 pohybuje od 12,209 do 12,903 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 úvodní fázi
(rok 2022).
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Obrázek č. 18: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 [µg/m3] běžná fáze (rok 2030)
Imisní limit: 40 µg/m3

1: 20 000
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 fázi (rok
2030).
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Obrázek č. 19: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2
[µg/m3] - úvodní fáze
Imisní limit: 200 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 18krát za rok)

1: 20 000
Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 40 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních
hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 10 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních
koncentrací NO2 pohybují mezi hodnotami 0,79 až 11,41 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
„Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene
Lešany“ v úvodní fázi (rok 2022).

Strana 56 (celkem 66)

Rozptylová studie

Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním
ložisku stavebního kamene Lešany

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrázek č. 20: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2
[µg/m3] - běžná fáze
Imisní limit: 200 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 18krát za rok)

1: 20 000
Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 20 µg/m3.
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
„Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene
Lešany“ v běžné fázi (rok 2030).
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Obrázek č. 21: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM10 [µg/m3]
- úvodní fáze
Imisní limit: 40 µg/m3

1: 20 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 10 µg/m3. V obytné
zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních
imisních koncentrací částic PM10 od 0 do 0,4 µg/m3, tj. do 1 % z limitu (40 µg/m3).
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
PM10 pohybují od 0,057 do 0,438 µg/m3, tj. 0,14 – 1,1 % 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 22,3 do 23,0 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční
imisní koncentrace PM10 pohybuje od 22,511do 23,057 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 úvodní fázi (rok 2022).
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Obrázek č. 22: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM10 [µg/m3]
- běžná fáze
Imisní limit: 40 µg/m3

1: 20 000
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 fázi (rok 2030).
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Obrázek č. 23: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím PM10 [µg/m3]
- úvodní fáze
Imisní limit: 50 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 35krát za rok)

1: 20 000
Nejvyšší příspěvky max. denních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních bodů byly
vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty až 200 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 50 µg/m3. Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky
k maximálním denním imisním koncentracím PM10 pohybují od 3,52 do 59,72 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
tabulka č. 27) lze předpokládat, že nebude překračován ani v důsledku provozu
posuzovaného záměru v úvodní fázi.
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Obrázek č. 24: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím PM10 [µg/m3]
- běžná fáze
Imisní limit: 50 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 35krát za rok)

1: 20 000
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
tabulka č. 27) lze předpokládat, že nebude překračován ani v důsledku provozu
posuzovaného záměru v běžné fázi.
Strana 61 (celkem 66)

Rozptylová studie

Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním
ložisku stavebního kamene Lešany

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrázek č. 25: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM2.5 [µg/m3]
- úvodní fáze
Imisní limit: 25 µg/m3

1: 20 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 3 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 0,017 až 0,139 µg/m3, tj. 0,068 až 0,556 % 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 16,5 do 16,9 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční
imisní koncentrace PM2.5 pohybuje od 16,557 do 16,917 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 úvodní fázi (rok 2022).
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Obrázek č. 26: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM2.5 [µg/m3]
- běžná fáze
Imisní limit: 25 µg/m3

1: 20 000
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 fázi (rok 2030).
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Nejistoty
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). Téměř ve všech výpočtových bodech jsou tato
maxima dosahována při špatných rozptylových podmínkách za inverzí (třída stability I, II)
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. Množství zvířeného prachu z předmětných komunikací bylo stanoveno na
základě US EPA AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Section 13.2.1.
Paved Roads, 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.

5.

Kompenzační opatření

Dle zákona č. 2012/2012 Sb., v platném znění, § 11, odst. 5 platí:
(5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2
k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b)
došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů
s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto
zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné
stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném
uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou
znečišťující látku (dále jen „kompenzační opatření“).
Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro
danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit
v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního
zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty
stanovené prováděcím právním předpisem.
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Posuzovaný zdroj bude pravděpodobně zařazen mezi zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k
zákonu, kód 5.11. (Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba,
těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého o projektované kapacitě vyšší
než 25 m3/den).
V oblasti posuzované rozptylovou studií nebyl překročen imisní limit s dobou
průměrování 1 kalendářní rok (viz kapitola 3.6. Hodnocení úrovně znečištění v předmětné
lokalitě) a dle výsledků rozptylové studie nebudou po realizaci záměru imisní limity
posuzovaných znečišťujících látek s dobou průměrování 1 kalendářní rok v zájmové
oblasti překračovány.

6.

Závěrečné hodnocení

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro dokumentaci o hodnocení vlivu
stavby na životní prostředí pro záměr „Stanovení DP Lešany a hornická činnost na
výhradním ložisku stavebního kamene Lešany“.
V rozptylové studii byly posuzovány následující varianty:
Nulová varianta: popisuje současný stav lokality, tedy stav v případě nerealizace
posuzovaného záměru a jeho trvání. Pro stanovení imisních koncentrací v rámci nulové
varianty byla použita stávající úroveň znečištění v předmětné lokalitě.
Projektová varianta: popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude probíhat těžba
s dále popsaným průběhem realizace a technologickým řešením. V souladu se zadáním
byly v rámci projektové varianty uvažovány dva 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.
V rozptylové studii byly hodnoceny emise TZL (částice PM10 a PM2.5) z těžby kamene
a úpravy suroviny. Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek 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. 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.
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7.

Seznam použitých podkladů

Podklady předané zadavatelem rozptylové studie:
 Dokumentace s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2011 Sb.,
v platném znění pro záměr „Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním
ložisku stavebního kamene Lešany“, zpracovatel: G E T s.r.o., Perucká 11a, 120 00
Praha 2, pracovní verze ze dne 21.1.2016.
 Odpověď na doplňující dotazy zpracovatele rozptylové studie. Vypracoval: Ing.
Daniel Bubák, Ph.D., G E T s.r.o., Perucká 11a, 120 00 Praha 2, datum
vypracování: 28.1.12016.
 Umístění zdrojů emisí. Zpracovatel: G E T s.r.o., Perucká 11a, 120 00 Praha 2,
datum vypracování: 12.2.12016.
 Větrná růžice pro lokalitu Lešany, kterou dne 16.2.2016 vypracoval Český
hydrometeorologický ústav, útvar ochrany a čistoty ovzduší, oddělení modelování a
expertíz.
 Rozptylová studie pro stavbu „Dálnice D3 – Středočeská část“, zpracovatel:
PRAGOPROJEKT, a.s., odpovědný zástupce Ing. Josef Gresl, datum zpracování:
07/2010.
 Předpokládaná vlhkost suroviny stanovená na základě výsledků měření měřena u
podobných záměrů, řešených spol. G E T s.r.o.
Podklady zpracovatele rozptylové studie:
 Mapové podklady.
 www.chmi.cz: Údaje z informačního systému kvality ovzduší (ISKO).
 Legislativa a literatura (viz níže).
Legislativa a literatura
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.
 Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
 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
 Analýza rozšíření PO2 o možnosti podpory zařízení sloužících ke snižování
prašnosti z plošných zdrojů (http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/analyza
_rozsireni_po2/$FILE/OOO-Rozsireni_PO2-20120215.pdf).
 US EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP 42 Sections 13.2.1.
Paved Roads, Sections 13.2.2. Unpaved Roads, Fifth Edition, 13.2.4 Agreggate
Handling And Sororage Piles (http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html).
 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, Section 1.A.4
Non-road mobile sources and machinery.
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