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Seznam nejvíce používaných zkratek v textu :
AOPK
BaP
CO
ČHMÚ
č.h.p.
č.j.
ČSÚ
DoKP
DP
EIA
EVL
HČ
HPV
CHLÚ
CHOPAV
IČZÚJ
Kes
KPZ
k.ú.
LBC
LBK
MŽP
NA
NEL

- Agentura ochrany přírody a krajiny
- benzo(a)pyren
- clonový odstřel
- Český hydrometeorologický úřad
- číslo hydrologického pořadí
- číslo jednací
- Český statistický úřad
- dotčený krajinný prostor
- dobývací prostor
- Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí)
- evropsky významná lokalita
- hornická činnost
- hladina podzemní vody
- chráněné ložiskové území
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
- identifikační číslo základní územní jednotky
- koeficient ekologické stability
- Komise pro projekty a závěrečné zprávy
- katastrální území
- lokální biocentrum
- lokální biokoridor
- Ministerstvo životního prostředí
- nákladní automobily
- nepolární extrahovatelné látky (ropné látky)
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NL
NO2
NRBK
NV
OA
OBÚ
OZKO
PM10
PM2.5
PO
PSaR
PUPFL
RBC
RBK
ŘSD
SaR
TZL
ÚP
ÚPN SÚ
ÚSES
VKP
WHO
ZCHÚ
ZPF
ZÚ
ZUR
ŽP

- nerozpuštěné látky
- oxid dusičitý
- nadregionální biokoridor
- nařízení vlády
- osobní automobily
- obvodní báňský úřad
- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
- suspendované částice (prach) o velikosti částic nižší než 10 µm
- suspendované částice (prach) o velikosti částic nižší než 2,5 µm
- ptačí oblast
- plán sanace a rekultivace
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor
- Ředitelství silnic a dálnic
- sanace a rekultivace
- tuhé znečišťující látky
- územní plán obce
- územní plán sídelního útvaru
- územní systém ekologické stability
- významný krajinný prvek
- Světová zdravotnická organizace
- zvláště chráněné území
- zemědělský půdní fond
- zájmové území
- zásady územního rozvoje
- životní prostředí
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ČÁST A:
1.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma
LB MINERALS, s.r.o.

2.

IČ
27994929

3.

Sídlo
Horní Bříza 431
PSČ 330 12

4.

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
jméno: Ing. Ladislav Matoušek
adresa pracoviště: Horní Bříza 431, PSČ 330 12
telefon: 378 071 111
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ČÁST B:

ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název:

Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost prováděná na ložisku živcové
suroviny Hanov u Lestkova (B3267100)
Zařazení:
Kategorie I. – záměry vždy vyžadující posouzení:
Bod 2.3: Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těžba ostatních
nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.
2.

Kapacita (rozsah) záměru

Plošný rozsah:
Plocha navrhovaného dobývacího prostoru (DP) Hanov u Lestkova: 104 180 m2
Plocha předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení DP Hanov u Lestkova:
151 270 m2.
Plocha výhradního ložiska Hanov u Lestkova cca 57 700 m2
Plocha těžby, varianta T1: 42 400 m2
Plocha těžby, varianta T2: 42 400 + 6 700 = 49 100 m2
Výše těžby a expedice:
Oznamovatel potřebuje využít ve výrobním závodě v Poběžovicích cca 90 000 t
živcové suroviny ročně. Počítá se s tím, že cca 10 % suroviny bude tvořit výkliz (nejakostní
surovina). Předpokládaná maximální výše roční těžby je tedy 100 000 t suroviny.
Výše roční expedice je předpokládána 90 000 t.
Množství vytěžitelných zásob:
Celkem je na ložisku Hanov u Lestkova (B 3267100) evidováno 2 561 970 t
geologických zásob živcové suroviny. Část těchto zásob je nebilančních, část vázaných.
Záměr uvažuje s vytěžením podstatné části volných těžitelných zásob výhradního ložiska.
Množství zásob k těžbě, varianta T1: 1 942 000 t
Množství zásob k těžbě, varianta T2: 2 046 000 t
Časový rozsah:
Při roční hrubé těžbě 100 000 t bude doba trvání těžby ve variantě T1 cca 19,5 let a ve
variantě T2 cca 20,5 roků.
3.

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

Plzeňský (kód NUTS3: CZ032)

Okres:

Tachov (kód okresu: 3410, kód NUTS4: CZ0327)
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Obec:

Lestkov (kód obce ČSÚ: 561011, ID obce: 8032)

Katastrální území:

Hanov u Lestkova (kód k. ú.: 680303)

Ložisko Hanov u Lestkova se nachází při jižním okraji Tepelské vrchoviny, v jižní části
trojúhelníku tvořeného spojnicemi měst Planá u Mariánských Lázní, Teplá a Konstantinovy
Lázně na katastrálním území Hanov u Lestkova (obec Lestkov), a to zhruba 1,2 km z. od
Hanova. Ložisko se nachází v nadmořské výšce cca 630 m. Území v nejbližším okolí je
relativně členité, nejvyšším vrcholem je Tišina (687 m n. m., cca 1,3 km severně), údolí
Podhájského potoka je téměř o 100 m níže (kóta 600 m n. m., cca 250 m jižně od ložiska).
Ložisko je dobře komunikačně přístupné ze silnice III/19838 (úsek Hanov – Hostíčkov).
Tato silnice prochází ložiskem, přičemž v prostoru silnice a jejího ochranného pásma jsou
vymezeny vázané zásoby živcové suroviny.
Kartograficky je zájmové území zobrazeno v mapách měřítka:
•

1 : 50 000 na listu 11-41,

•

1 : 25 000 na listu 11-414

•

1 : 10 000 na listu 11-41-18, 11-41-19,

•

1 : 5 000 (SMO) na listu Tachov 2-3,

•

1 : 1 000 (základní důlní mapa těžebny Lesů ČR, s.p.)

Obrázek č. 1: Poloha záměru v mapě širších vztahů (podklad CENIA)

9

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova
Obrázek č. 2: Poloha záměru v základní mapě (podklad ČUZK)

Obrázek č. 3: Poloha DP Hanov u Lestkova v ortofotomapě (podklad ČUZK)
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4.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru

Záměrem je stanovení dobývacího prostoru Hanov u Lestkova na výhradním ložisku
Hanov u Lestkova a následná hornická činnost spočívající v dobývání živcové suroviny na
tomto ložisku.
Ložisko živcové suroviny Hanov u Lestkova bylo stanoveno na základě průzkumných
prací prováděných v letech 2010 – 2011. Ložisko je výhradní podle § 6 zákona č. 44/1988 Sb.
v platném znění. Osvědčení bylo vydáno MŽP dne 19.9.2012 pod č.j. 916/660/12,
39994/ENV/12, poř.č. 273-O.
Dne 31.7.2013 vydalo MŽP OVSS III pod zn. 285/520/13, 24425/ENV/13 rozhodnutí,
kterým udělilo předchozí souhlas (PS) k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Hanov u Lestkova pro dobývání výhradního ložiska živcové suroviny Hanov u Lestkova pro
organizaci LB MINERALS, s.r.o.
Zdrojem živcové suroviny je v území tzv. hanovská žula. Přestože se jedná o ložisko
nově stanovené, vlastní těžba nerostných surovin nebude v území nová činnost. Záměr leží též
v prostoru dříve využívaného ložiska nevyhrazeného nerostu štěrkopísku (D5232500).
Ložisko bylo využíváno společností Lesy České republiky, s.p., která až donedávna využívala
zvětralinový pokryv hanovské žuly do mocnosti 3 m pod terénem na opravy a rekonstrukce
lesních cest. Průměrná roční těžba se pohybovala kolem několika set m3. Těžba byla
nepravidelná, někdy během roku žádná, jindy až několik málo tisíc m3. V současné době je
zde evidováno 6 000 m3 vyhledaných zásob štěrkopísku, přičemž výchozím podkladem byl
odborný odhad zásob z r. 1995, po provedeném orientačním průzkumu ručními vrty.
Záměr těžby živcové suroviny blíže specifikuje těžební studie zpracovaná společností
GET s.r.o. v roce 2013 (Pechar, 2013) pro oznamovatele.
Vlastní navrhovaný dobývací prostor je tvořen 3 druhy pozemků:
•

lesní porosty včetně lesních cest,

•

stávající lom,

•

silnice III/19838.

Vlastní těžba bude soustředěná do stávajícího lomu a navazujících lesních pozemků.
Část okolních lesních pozemků bude muset být využita pro deponii skrývek. Komunikace 3.
třídy včetně ochranného pásma dotčena hornickou činností nebude, bude pouze vybudován
nový vjezd do lomu.
Velikost dobývacího prostoru cca 10,4 ha je volena tak, aby v něm byl zahrnut prostor
celé předpokládané těžby a další plochy, které mohou být potřebné pro dočasné činnosti nebo
umístění materiálu při prováděné hornické činnosti. Dobývací prostor slouží zároveň jako
ochranné pásmo pro zajištění lomu.
Navržený DP leží uvnitř chráněného ložiskového území (CHLÚ) Hanov u Lestkova.
Rozhodnutí o stanovení CHLÚ bylo vydáno MŽP v Plzni dne 7. 12. 2012 pod Zn.
739/520/12, 88273/ENV/12. CHLÚ svým rozsahem (cca 16,1 ha) přesahuje navrhovaný DP.
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Obrázek č. 4: Zákres ložiskové situace v základní mapě (podklad ČUZK)

Z prostorového hlediska se těžba bude odehrávat ve dvou samostatných otvírkách
(varianta T2) nebo pouze ve větší otvírce severní (varianta T1). Z horizontálního hlediska
bude ložisko dobýváno ve 2 úrovních, které výškově odpovídají etážím lomu. Těžba ložiska
bude zahájena na úrovni 628 m n. m., což je přibližně úroveň souběžné komunikace 3. třídy.
Těžba zde bude navazovat na stávající otvírku lomu v prostoru ložiska nevyhrazeného nerostu
Těžba 2. etáže předpokládá zahloubení lomu na úroveň 613 m n. m., což je i stávající báze
výhradního ložiska. Těžba v samostatné otvírce jižně od silnice III/19838 v rámci varianty T2
by se pak odehrávala na úrovni 2. etáže a byla by provedena v prvních letech realizace
záměru, ještě před zahloubením severní otvírky na 2. etáž.
Před těžbou budou provedeny skrývkové práce. Nejprve bude odstraněna vrstva lesní
hrabanky a kvartérních hlín o mocnosti do 0,5 m a následně bude provedeno odtěžení ostatní
skrývky. Skrývka bude deponována trvale, případně dočasně, v části DP mimo prostor těžby.
Skrývkové hmoty budou použity pro sanaci a rekultivaci lomu.
Primární rozpojování horniny bude prováděno pomocí trhacích prací. Pro nakládku
rubaniny bude využito pásové rýpadlo nebo kolový nakladač. Surovina bude buď přímo
odvážena nebo se variantně uvažuje s úpravou mobilním drtiči a třídiči. Expedice upravené
suroviny je možná pouze nákladními automobily. Surovina bude odvážena do provozovny
oznamovatele k dalšímu zpracování a využití v keramickém průmyslu.
Po ukončení těžby bude provedena sanace a rekultivace lomu. Z hydrogeologického
posouzení vyplývá, že po zahloubení se bude v lomu hromadit důlní voda pocházející ze
srážek a z přítoků podzemní vody. Po ukončení odvádění vody z lomu dojde k jejímu
nastoupání. Přibližný odhad ustálení výšky hladiny vody je cca 4 – 7 m nad úrovní počvy 2.
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etáže. Přesnější odhad bude možný až po zahloubení pod 1. etáž, a podle skutečných přítoků
zaznamenaných při těžbě.
Počítá se tedy s hydrickou rekultivací lomu (ponecháním vodní plochy). Do části těžební
jámy však bude ukládán materiál ze skrývek a výklizů. To umožní vytvoření suťových
kuželů a plošin nad vodní hladinou, které vhodně doplní ponechané těžební stěny. Lom bude
ponechán přirozené sukcesi. Nepočítá se s úplným zavezením lomu do původní nivelety ani
s obnovou hospodářského lesa.
Podrobnosti k technickému řešení záměru jsou uvedeny v kapitole B.I.6.
Kumulace vlivů
Tato kapitola, ačkoli je zařazena dle zákonné struktury dokumentace na začátek
dokumentace, vychází z provedené identifikace a vyhodnocení vlivů záměru na životní
prostředí (viz kapitola D dokumentace). Přičemž při hodnocení každého vlivu je s eventuelní
kumulací počítáno. Tato kapitola tedy představuje relevantní souhrn z celé kapitoly D.
Kumulace vlivů na životní prostředí je zvažována z hledisek:
1) prostorového – stanovení území, v němž je výskyt vlivů uvažován,
Území, v němž je kumulace vlivů hodnocena, je dáno potenciálním dosahem těch vlivů
souvisejících s realizací záměru, jejichž rozsah působení je takový, že přesahuje hranice
dobývacího prostoru a bezprostředního okolí.
2) časového – stanovení časového horizontu pro výskyt vlivů,
Některé vlivy působí bezprostředně, jiné s dlouhodobým zpožděním. Jako příklad
můžeme uvést krátkodobé, bezprostřední působení vlivu skrývkových prací na faunu a
flóru, na druhém konci pomyslné škály stojí např. vliv rekultivací po těžbě na krajinu,
jež se projeví až s odstupem mnoha let po těžbě (vzrůst nové zeleně). Časové hledisko
pro zvažování kumulace je tedy dáno minimálně dobou trvání realizace záměru plus
dobou nezbytnou pro provedení sanace a rekultivace. Lze hovořit o horizontu desítek
let.
3) významnosti vlivů – stanovení významnosti u niž má smysl o kumulaci uvažovat.
Kumulace vlivů je zvažována pro ty vlivy, jejichž výskyt se v souvislosti s realizací
záměru předpokládá (tj. vlivy, které byly identifikovány a zároveň jsou považovány za
potenciálně významné).
Jako zdroj pro informace o připravovaných záměrech, které mohou mít významnější
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví lze použít Informační systém EIA, který je prakticky
jediným veřejně dostupným informačním zdrojem o těchto aktivitách. V současné době není
na území obce Lestkova připravován žádný záměr, který by vyžadoval zjišťovací řízení či
posouzení v procesu EIA. Na území sousední obce Chodová Planá respektive sousedního k.ú.
Hostíčkov lze nalézt tento záměr:
PLK1583 – Neveřejná čerpací stanice – zásobník MN – k.ú. Hostíčkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Zařazení: II/10.4 - změna
Změněno: 29.7.2011
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Ke kumulaci vlivů s tímto záměrem nedojde.
Průmyslová těžba nerostných surovin v blízkém ani širším okolí neprobíhá.
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V rámci realizace záměru bude odtěženo i ložisko nevyhrazeného nerostu Hanov u
Lestkova, a to v rámci skrývkových prací před vlastní těžbou živcové suroviny.
Co se týká kumulace vlivů se stávajícími aktivitami v území, není zde žádný provoz
takového charakteru, kde by docházelo ke kumulaci vlivů s provozem lomu.
O kumulaci vlivů je možno mluvit převážně v případě dopravy suroviny, kdy se vlivy
vyvolané nákladní automobilovou dopravou přepravující produkty lomu kumulují s vlivy
z dopravy ostatní, způsobenými ostatními uživateli veřejných komunikací (uživatelé osobních
automobilů, přepravci). Dobývací prostor Hanov u Lestkova bude napojen prostřednictvím
účelové komunikace na silnici třetí třídy III/19838. Doprava bude směřovat do Hanova a dále
po silnici III/20165 do Lestkova. Z Lestkova bude využívaná silnice II/201. Na
vyjmenovaných komunikacích tvoří vyvolaná doprava z lomu poměrně velký podíl na
celkové nákladní dopravě. Kumulace vlivů spojených s dopravou je vzata v úvahu v rámci
akustického a imisního posouzení záměru, kdy je uvažováno i s ostatní dopravou na
pozemních komunikacích. Intenzita ostatní dopravy byla zjištěna pro komunikaci 2. třídy ze
sčítání Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro silnice 3. třídy pak z vlastního sčítání.
5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Hlavním důvodem umístění záměru v zájmovém území je existence tělesa leukokrátní
hanovské žuly, na kterém bylo vymezeno ložisko vyhrazeného nerostu – živcové suroviny.
Živcová surovina svým složení v ložisku (sodno-draselný živec) je vhodnou složkou pro
hutnost střepu keramických výrobků. Živec jako ostřivo snižuje plasticitu keramického
výrobku v syrovém stavu před výpalem. Těchto vlastností se využívá zejména při výrobě
obkladů a dlažby, sanitární keramiky ale i u technického vysoce pevnostního porcelánu.
Poslední geologický průzkum na lokalitě (Spudil, 2012) byl proveden v letech 2010 a
2011, a to ve dvou etapách:
•

v I. etapě prací v r. 2010 byly provedeny ložiskové vrty Han-1 a Han-2, a to prakticky na
území současné těžebny štěrkopísku, dále sondy S 1-10 v jejím severním předpolí,

•

ve II. etapě prací v r. 2011 ložiskové vrty Han-3, Han-4, Han-5, Han-6 a sondy S 11-17.
Veškeré technické práce ověřovaly kontakt leukokrátní žuly se staršími svorovými rulami
tepelského krystalinika (na S), do kterého hanovská žula intrudovala.

K posouzení technologických a jakostních vlastností suroviny sloužily především
chemické analýzy. Realizovaly je laboratoře LB MINERALS s.r.o. Základní chemický rozbor
byl proveden tzv. mokrou cestou. V něm představují SiO2 a Al2O3 inertní složku, víceméně
využitelnou, Fe2O3, TiO2 a MgO škodlivinu, Na2O+K2O, popř. s CaO, živcovinu.
Vzorky byly pro chemickou analýzu byly v laboratoři zpracovány a hodnoceny dle:
•

ČSN 72 1370, ČSN EN 932-1, ČSN 72 0100, ČSN 72 0101,

•

kontrolních pracovních postupů,.
- KP 31-031 (Metody odběru a zmenšování vzorků). Vzorky byly v laboratoři drceny a
mlety na zařízeních ze speciálních otěruvzdorných materiálů na požadovanou
analytickou jemnost (pod 0,063 mm),
- KP 31-028 (Rozklad vzorků kyselinami) – vzorky byly rozkládány kyselinou
fluorovodíkovou a chloristou.
14

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova

Chemické spektrum bylo
analyzátorem Varian 280 AS.

zjišťováno

atomovou

absorpční

spektrofotometrií

Na základě výše uvedených prací bylo vymezeno ložisko živcové suroviny, které je
vhodné pro průmyslové dobývání. Závěrečná zpráva s výpočtem zásob byla projednána na
1167. zasedání Komise pro projekty a závěrečné zprávy (KPZ) MŽP dne 6. 4. 2012.
Oznamovatel, společnost LB MINERALS, s.r.o., je součástí koncernu
LASSELSBERGER. Široké spektrum této společnosti ji řadí mezi nejvýznamnější dodavatele
surovin v regionu střední Evropy. LB MINERALS, s.r.o. se zabývá především těžbou,
úpravou a zpracováním kaolinů, jílů, živců, kameniva a písků. Rovněž zajišťuje prodej
dalších svých produktů jako je filtrační křemelina, stelivo a štuková omítka. Významnou
úlohu ve spektru dodávaných surovin představují právě živce, které jsou používány zejména
při výrobě dlaždic, slinutých dlaždic, sanitární keramiky, porcelánu, elektroporcelánu,
glazury, smaltů a frit. Dále nacházejí uplatnění při výrobě obalového, užitkového a plochého
skla.
Společnost LB Minerals, s.r.o., konkrétně výrobní jednotka Chodsko se sídlem
v Poběžovicích těží živce na následujících lokalitách:
•

DP Mračnice (ložisko Mračnice)

•

DP Ždánov (ložisko Ždánov)

•

DP Luženičky (ložisko Luženičky)

Nejvýznamnější z výše uvedených je ložisko Luženičky s těžbou cca 100 000 t suroviny
ročně. Životnost tohoto ložiska je cca 5 – 6 let. Ostatní 2 ložiska jsou využívána pouze
okrajově ve výši několika tisíc tun ročně díky odlišným chemicko-technologickým
vlastnostem těžené suroviny. Živcová suroviny z ložiska Hanov u Lestkova by dokázala plně
nahradit surovinu dosud využívanou z ložiska Luženičky.
Osvojení nového ložiska a zajištění dlouhodobé možnosti těžby živcové suroviny je
z hlediska společnosti LB Minerals, s.r.o. i celé skupiny LASSELSBERGER v ČR zcela
klíčové, a to i při uvážení vyšších dopravních nákladů daných větší vzdáleností ložiska Hanov
u Lestkova oproti současně využívaným ložiskům Živcová suroviny je zpracovávána do
výrobků s vysokou přidanou hodnotou především přímo na území Plzeňského kraje (závody
v Poběžovicích, Chlumčanech a Horní Bříze). Na tuto výrobu jsou vázány stovky pracovních
míst, navrhovaný záměr tak zajistí i jejich udržení.
Jako významný důvod pro realizaci záměru je možno uvést skutečnost, že na značné
části ložiska již byl v minulosti odstraněn lesní porost a byly provedeny i skrývkové práce.
Tento fakt povede k vyšší efektivitě těžby a ke zmírnění souvisejících negativních vlivů ve
srovnání se záměrem, který by byl realizován na dosud těžbou nedotčeném území.
Přehled zvažovaných variant a důvody pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Lokalizace záměru vychází z polohy ložiska nerostné suroviny. Poloha záměru je tedy
z tohoto hlediska invariantní.
Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí jsou uvažovány dvě varianty, a to
varianta projektová – počítá s realizací záměru a nulová – při níž nedojde k uskutečnění
záměru.
Nulová varianta (varianta V0) je referenční variantou (nikoli variantou záměru).
Popisuje stav v případě, že nedojde ke stanovení DP a povolení hornické činnosti způsobem,
jak je popisováno ve variantě projektové a těžba na lokalitě nebude zahájena. Varianta slouží
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k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, znečištění ovzduší, doprava,
krajinný ráz atd.), resp. pro stanovení jejich kvalitativních a kvantitativních rozdílů a
vyhodnocení celkové významnosti vlivů varianty projektové.
Projektová varianta (varianta VP) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude
zahájena těžba živcové suroviny s dále popsaným průběhem realizace a technologickým
řešením. Popis projektové varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných
kapitolách části B tohoto oznámení.
V této dokumentaci je uvedeno několik dílčích variant záměru:
I. Varianty dle plochy těžby:
•

Varianta T1

•

Varianta T2

II. Varianty dle způsobu úpravy suroviny
•

Varianta U1

•

Varianta U2

III. Varianty dle trasy odvozu suroviny
•

Varianta D1

•

Varianta D2

Těžební studie (Pechar, 2012) uvažuje s variantami dle plochy těžby v rámci
navrhovaného DP.
Varianta T1
Tato varianta zahrnuje provádění těžby živcové suroviny pouze ve větší severní otvírce,
a to na 1. a 2. těžební etáži. Tato varianta upřednostňuje těžbu v uceleném prostoru ložiska a
zahrnuje bloky zásob č. 1VB (a), 3VB (a + b), 4VB (a + b), 5VB (a + b), 6VB (a + b), 7VB (a
+ b) a 22VN (a).
Touto variantou dojde k vytěžení převážné části živcové suroviny ložiska Hanov u
Lestkova, a to v části severně od silnice III. třídy III/19838. Varianta T1 zajišťuje dostatečný
prostor pro rozvoj lomu s těžbou živcové suroviny až na projektovanou bázi těžby na kótě
613 m n. m. a případně též prostor pro umístění mobilní úpravny pro částečnou úpravu
suroviny. Deponie skrývky musí být však řešena mimo vlastní prostor lomu a to nad horní
hranou skrývkové etáže.
V této variantě je již vyřešen příjezd ze silnice III/19838 od jihu na 1. etáž a
předpokládá se i dobudování sjezdu z do 2. etapy těžby (na 2. etáž) ze stejné komunikace od
západu.
Výhodou této varianty je, že nebude třeba nové otvírky lomu, bude pokračováno v těžbě
pouze v prostoru, který byl v minulosti již těžen
Varianta T2
Tato varianta zahrnuje provádění těžby živcové suroviny v rozsahu předchozí varianty
T1 doplněné o novou otvírku jižně od silnice III/19838. Tato varianta umožňuje těžbu
v celém zájmovém prostoru ložiska a zahrnuje bloky zásob č. 1VB (a), 2VB (a), 3VB (a + b),
4VB (a + b), 5VB (a + b), 6VB (a + b), 7VB (a + b), 21VN (a) a 22VN (a). Těžba by
probíhala v jedné etáži, která výškově odpovídá 2. těžební etáži ve variantě T1.
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Touto variantou dojde k vytěžení všech vyhodnocených volných těžitelných zásob
živcové suroviny ložiska Hanov a to v části severně i jižně od komunikace III. třídy.
Nevyužity by tak byly pouze bloky zásob vázané komunikací III/19838 včetně ochranného
pásma. Vytěžit tyto zásoby by znamenalo provést přeložku silnice, což je ekonomicky a
technicky nereálné.
Výhodou této varianty je komplexní vytěžení všech volných těžitelných zásob živcové
suroviny ložiska Hanov u Lestkova. Další výhodou z hlediska provozu lomu by byla možnost
odvodnění severní otvírky gravitačně bez nutnosti čerpání důlních vod. Toho by bylo
dosaženo provedením šikmého vrtu pod silnicí III/19838, kterým by mohla být převáděna
důlní voda z 2. etáže. Jako nevýhoda se jeví nutnost samostatné otvírky jižně od silnice
III/19838 včetně nutnosti vybudování nového sjezdu na tuto komunikaci.
Ve variantě T2 musí být skrývka i těžby provedena již v úvodních letech těžby, aby po
zahloubení severní otvírky již mohlo být prováděno vypouštění důlních vod pod silnicí
III/19838 přes jižní otvírku.
Tabulka č. 1: Základní parametry obou variant

Varianta
Varianta T1
Varianta T2

Plocha těžby
[m2]

Objem suroviny
[m3]

Množství
suroviny [t]

42 417
49 083

761 646
802 481

1 942 000
2 046 000

Objem skrývky
[m3]
77 493
90 193

Obrázek č. 5: Zákres dotčených ploch dle variant v ortofotomapě (podklad ČUZK)
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Oznamovatel dále uvažuje s variantním způsobem úpravy suroviny.
Varianta U1
V této variantě by byla rubanina z rozvalu nakládána přímo na expediční nákladní
automobily a bez úpravy odvážena ke zpracování do provozovny oznamovatele.
Varianta U2
Ve variantě U2 se naopak počítá s úpravou suroviny. Úprava by probíhala na mobilní
technologické lince sestávající z odhlinění, drcení a třídění. Výsledný produkt by byl ukládán
na zemních skládkách v prostoru lomu a odtud expedován.
Podrobnosti ke způsobu úpravy jsou uvedeny v kapitole B.I.6.
Variantně je řešena též odvozová trasa suroviny. Oznamovatel uvažuje s transportem
do závodu v Poběžovicích. Navržená trasa od lomu až do Lestkova je jednovariantní a je
vedena po silnicích III/19838 a III/20165 až na silnici 2. třídy II/201. Dále je možné variantní
trasování:
Varianta D1
Z Lestkova vlevo ve směru Kokašice a dále po silnicích II/202, II/230 a II/193 přes
Stříbro a Horšovský Týn (cca 70 km).
Varianta D2
Z Lestkova vpravo po silnici II/202 do Plané a dále po silnicích I/21, II/200 a II/195 přes
Bor a Hostouň (cca 63 km).
Podrobnosti k odvozovým trasám jsou uvedeny v kapitole B.II.4.
6.

Popis technického a technologického řešení záměru

Z technologického
technologických celků:
1)
2)
3)
4)
5)

hlediska

je

posuzovaný

záměr

složen

z dále

popsaných

Otvírka a příprava ložiska
Dobývání
Úprava nerostu
Expedice
Sanace a rekultivace
1) Otvírka a příprava

Celková skrývka se skládá v zájmovém území z nevhodných kvartérních hlín o mocnosti
průměrně do cca 1,0 m a svorových rul v mocnosti maximálně do 10 m na severním okraji
projektovaného lomu.
Humusem obohacená vrstva pod povrchem má mocnost max. 0,15 m, v průměru jen do
0,1 m. A to jen na ploše, která nebyla skryta, tj. mimo bloky zásob č. 1 a 3. Je prakticky
nereálné tuto vrstvu odstraňovat dozerem zvlášť, i když byla ve výpočtu zásob vyčíslena.
Skrývka lesní hrabanky bude proto prováděna pásovým rýpadlem společně s částí
kvartérních hlín o celkové mocnosti max. 0,5 m. Bude tak separátně oddělena potenciálně
zúrodnitelná zemina. Zbylá část kvartérních hlín, již bez obsahu humusu, bude odtěžena
separátně opět pomocí pásového rypadla.
Deponie zúrodnitelné zeminy celkem o objemu cca 14 000 m3 (ve variantě T1 cca
11 000 m3) bude umístěna společně s dalšími cca 37 000 m3 (ve variantě T1 cca 28 000 m3)
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kvartérních hlín na deponie u severní nebo jihovýchodní hranice DP. Další využití zeminy
bude řešeno v rámci zpracování souhrnného plánu sanace a rekultivace. Maximálně se jedná
o 51 000 m3 materiálu. Předpokládá se, že část těchto zemin by byla uložena na vnější
výsypku trvale a bylo by provedeno okamžité zalesnění této výsypky. Část může být použita
při sanaci a rekultivaci vlastní těžební jámy. Pro trvalé umístění skrývky by sloužila deponie
při jihovýchodní hranici DP, která by tak vytvořila i ochranný val směrem k obci Hanov a
silnici III/19838 v místě, kde terén upadá dolů a přirozené odclonění je nejmenší. Druhá
deponie při severní hranici DP by sloužila spíše pro dočasné deponování materiálu. Pokud by
se však v závěrečné fázi těžby při upřesňování sanačních a rekultivačních prací ukázalo jako
vhodnější ponechat i tuto výsypku, může být na místě ponechána a zalesněna.
Obrázek č. 6: Zákres maximálního stavu po dotěžení v ortofotomapě (podklad ČUZK)

Skrývku je nutné provádět v dostatečném předstihu před těžbou. Není však vhodné
ponechávat plochy dlouho skryté, pokud se na nich nebude provádět těžba. Mohlo by dojít
k opětovnému zaplevelení náletovým porostem jak se děje na plochách již v současnosti
skrytých. Skrývky v prostoru severní otvírky jsou vázané na 1. etáž, předpokládá se postupné
skrytí této etáže cca v prvních 7 letech těžby.
Skrývka v prostoru jižní otvírky (varianta T2) by byla provedena vzhledem k malé ploše
najednou. Materiál zde není možno deponovat, byl by převezen do prostoru severní otvírky a
na deponie. Skrývka i těžba zde musí být provedena již v úvodních letech těžby, aby po
zahloubení severní otvírky již mohlo být prováděno vypouštění důlních vod pod silnicí
III/19838 přes jižní otvírku.
K provedení ostatní skrývky, kterou reprezentují především svorové ruly do maximální
mocnosti cca 10 m bude využito opět pásového rypadla. Celkem se předpokládá odtěžení cca
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39 tis. m3 ostatní skrývky zejména na 1. etáži při severovýchodním okraji těžebního prostoru
severní otvírky.
Ostatní skrývka bude deponována na vnější výsypce a pokud to již těžební postup
dovolí, pak také na vnitřní výsypce ve vytěžené části lomu. Ostatní skrývka bude využita
převážně pro sanaci a rekultivaci, z části ji bude možno využít např. i zásypům a úpravám
lesních cest stejně jako je využíváno kamenivo z nevýhradního ložiska v současnosti.
2) Dobývání
Surovina se bude těžit ve dvou etážích o maximální výšce jedné etáže 15 m. Celková
mocnost projektované těžby suroviny - živce, se pohybuje od 15 do 21 m.
Při těžbě živcové suroviny bude nutné horninu nejprve rozpojit za použití trhacích prací
a poté naložit s využitím kolového nakladače nebo pasového rypadla.
Primární rozpojení hanovské žuly se bude provádět trhacími pracemi velkého rozsahu
(TPVR) dle generálního projektu odstřelů. Trhací práce budou realizovány víceřadými
clonovými odstřely (CO) nebo clonovými odstřely kombinovanými s patními vrty a to
dodavatelským způsobem. Projekt trhacích prací velkého rozsahu vyřeší způsob provádění
jednotlivých odstřelů podle konkrétního místa odstřelu a dle druhu použité průmyslové
trhaviny. Trhací práce budou využity i v případech, kdy se budou rozpojovat partie ložiska
vyhodnocené jako skrývka (svorové ruly a biotitický granodiorit) a které nebude možné
rozpojit pouze těžebními stroji.
Vrty pro trhací práce budou provedeny rovněž dodavatelsky pomocí vrtací soupravy
s příklepem a použitím vrtných korunek o průměru cca 90 mm. Po ukončení vrtacích prací
před nabíjením musí technický vedoucí odstřelu (TVO) provést kontrolní zaměření lomové
stěny, směr a sklon vrtů a porovnat vše s projektem TPVR.
Pro maximální ochranu před rozletem suroviny na blízkou komunikaci III. třídy se
použije povolených trhavin s nízkou brizancí a detonační rychlostí. V rámci zpracování
generálního projektu TPVR bude navržen bezpečnostní okruh, který bude v době odstřelů
osazen hlídkami. Úsek komunikace ležící v bezpečnostním okruhu bude při odstřelu uzavřen.
Počítá se s tím, že jedním odstřelem se získá průměrně 10 tis. t rubaniny (maximálně až
20 000 t). Ročně bude průměrně provedeno 10 CO, při využití menších odstřelů to může být
až 15 CO ročně. V jednom dni mohou být provedeny max. 2 odstřely (na každé etáži jeden).
Těžba rubaniny z rozvalu bude prováděna za pomocí bagru s pásovým podvozkem, nebo
výpomocně čelním kolovým nakladačem.
Lomové cesty směřující k nakládce a odvozu suroviny musí být dobře zpevněny a
upraveny aby byly pro nákladní automobily sjízdné. Sjezdy do prostoru těžby musí být tak
široké, aby se vešel do šířky cesty nákladní automobil. Hlavní směry lomových cest budou
od výjezdu z lomu buď k deponiím upraveného materiálu (varianta U2) nebo přímo k místu
těžby (varianta U1).
V lomu nebude zapotřebí technologická přeprava nákladními automobily. Ve variantě
U1 budou nakládány přímo expediční nákladní automobily. Ve variantě U2 bude rubanina
ukládána přímo do násypky mobilní úpravny.
Parametry 1. těžební etáže (na úroveň 628 m n. m.):
•
•

Průměrná mocnost skrývky se pohybuje okolo 1,8 m
Průměrná mocnost živcové suroviny se pohybuje okolo 4,3 m
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Parametry 2. těžební etáže (na úroveň 613 m n. m.):
•
•

Průměrná mocnost skrývky se pohybuje 0 m
Průměrná mocnost živcové suroviny se pohybuje okolo 15 m

Parametry samostatné jižní otvírky (na úroveň 613 m n. m.):
•
•

Průměrná mocnost skrývky se pohybuje 1,8 m
Průměrná mocnost živcové suroviny se pohybuje okolo 6 m

3) Úprava
Úprava suroviny je řešena variantně.
Ve variantě U1 nebude v lomu surovina upravována, bude přímo těžebním strojem
nakládána na expediční nákladní automobily.
Během těžby suroviny z rozvalu budou makroskopicky nevhodné polohy suroviny a
vnitřní výklizy nevhodných hornin selektivně odtěženy a deponovány na výsypce. Nakládáno
s nimi bude stejně jako s ostatní skrývkou.
Ve variantě U2 bude úprava suroviny probíhat na území navrženého dobývacího
prostoru, konkrétně v ploše lomu zpočátku na počvě 1. etáže, po zahloubení i na počvě 2.
etáže. Nadměrné kusy horniny budou před manipulací rozdruženy na požadovanou velikost
pomocí hydraulického rozbíjecího kladiva umístěném na kolovém nakladači nebo pásovém
rypadle.
Úprava přímo na lomu (tj. drcení a třídění vlastní suroviny) spočívá především
v odstranění jemných podílů, 0 až cca 20 mm z rubaniny. Na tyto jemné podíly je vázané
výrazné množství škodlivin, především Fe2O3. Zároveň má tato jemná frakce i nižší podíl
živcoviny. Zároveň by byl materiál nadrcen na požadovanou zrnitost vhodnou již přímo
k úpravě v Poběžovicích.
Pro primární úpravu natěžené suroviny bude nasazen přímo v lomu mobilní drtící
zařízení – čelisťový drtič s následnou úpravou na mobilním třídiči. Široký sortiment
čelisťových drtičů vyniká v primárním drcení, kdy na vstupu může být tvrdá hornina
s velikostí vstupního zrna až 730 mm. Výhodou těchto pásových drtičů s dieselovým
pohonem je jejich univerzálnost, možnost volby režimu drcení a dokonalé odhlinění
suroviny. Stejně široká nabídka je i v případě universálních mobilních třídičů v provedení
s dieselovým pohonem na housenkovém podvozku s možností přetřídění vstupního materiálu
na požadované zrnitostní frakce.
Mobilní linka bude vybavena tlakovzdušným mlžením na zakrytých technologických
celcích, primární násypka bude sprchována vodou. Potřebný objem provozní vody bude
zajišťován dovozem v cisternách, po zahloubení důlní vodou získanou samotnou těžbou
ložiska.
Rozsah třídění živcové suroviny na lomu Hanov bude dán charakterem vstupního
materiálu, strukturou, kvalitou a použitím výstupních frakcí. Nasazení mobilního drtiče resp.
třídiče v lomu Hanov na předúpravu těžené živcové suroviny může být podle potřeby velmi
variabilní – od výroby hrubých frakcí 8/16, 16/32, 32/64 mm (předúprava suroviny) až po
eventuelní úpravu skrývkových materiálů.
4) Expedice
Ve variantě U1 bude rubanina z lomu odvážena nákladními automobily ihned od
rozvalu.
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Ve variantě U2 bude vytěžená upravená surovina bude ukládána na zemní skládky
v prostoru lomu. Z těchto zemních skládek bude nakládána a kolovým nakladačem a
odvážena nákladními automobily.
Bližší údaje o dopravě jsou uvedeny v kapitole B.II.4.
5) Sanace a rekultivace
Samostatnou přílohou této dokumentace je návrh souhrnného plánu sanace a rekultivace
(Vlachová, 2015).
Rekultivace lomu bude v hlavní části hydrická, v ostatních plochách stěn lomu bude
ponechán prostor přirozené sukcesi, stejně tak i v ploše vnitřní výsypky. Pouze území
vnějších výsypek bude rekultivováno biologickou rekultivací – zalesněním. V ploše po
odstranění severozápadní dočasné výsypky bude obnoven hospodářský les v návaznosti na
LHP, na svazích trvalé jihovýchodní výsypky budou více uplatněny zpevňující dřeviny.
Rekultivace je směrována k přeměně vytěženého lomu na přírodní prvek s biotopy
silikátových skal a drolin doplněná o vodní ekosystémy a obklopená lesními společenstvy.
Převažujícím způsobem rekultivace je ponechání ploch přirozené sukcesi. Hlavním důvodem
k tomuto kroku je zajištění co možná nejpřirozenějšího přírodního prostředí s maximálním
využitím potenciálu silikátových skal.
Obrázek č. 7: Předpokládaný stav po sanaci a rekultivaci
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Obrázek č. 8: Stav po sanaci a rekultivaci – 3D pohled

Zázemí lomu, pracovní doba
Vzhledem k tomu, že lom nebude sloužit k přímému prodeji výrobků jednotlivým
zákazníkům, ale produkce bude odvážena ke zpracování ve výrobním závodě
v Poběžovicích, nebude zapotřebí v lomu zřizovat administrativní zázemí.
V lomu dále nebude prováděna žádná údržba mechanismů ani další obslužné činnosti.
Potřeba zaměstnanců proto bude relativně nízká. Oznamovatel počítá s tím, že celý provoz
bude zajišťován dodavatelsky, tj. firmou, která dodá potřebnou techniku včetně obsluhy.
Vzhledem ke vzdálenosti do Poběžovic není možné, aby byl provoz zajišťován kmenovými
zaměstnanci oznamovatele z tohoto závodu.
Ve variantě U1 bude prováděna pouze nakládka rubaniny z lomu. V lomu bude přítomen
pouze pásový bagr pro jehož obsluhu postačí jeden pracovník.
Ve variantě U2 bude provoz rozšířen o sestavu úpravárenské linky a nakladač, který
bude provádět manipulaci s upravenou surovinou a její nakládku na expediční automobily.
Obsluhu těchto strojů zajistí další pracovník.
V období skrývek bude skrývaný materiál převážen nákladními auty, budou zapotřebí
dva pracovníci jako řidiči a jeden pro obsluhu pásového bagru. Provádění skrývek se
předpokládá po dobu průměrně 4 týdnů ročně v období prvních 7 let.
Přípravu clonových odstřelů zajistí vrtací souprava, po dobu cca 3 dnů pro každý odstřel,
celkem tedy cca 30 dnů v roce.
Pro pracovníky v lomu bude k dispozici mobilní buňka s chemickým WC, nepočítá se
s připojením na elektrickou síť ani na vodovodní přípojku.
Provoz lomu je předpokládán v jedné prodloužené směně o délce 12 hodin (6 – 18 hod).
Délka směny je nutná vzhledem k velké vzdálenosti do Poběžovic, kdy bude třeba, aby
nákladní automobily projely trasu Hanov - Poběžovice a zpět alespoň 4 x denně, přičemž na
každou otočku je počítán čas 3 hod (včetně naložení, vyložení a přestávek). Neznamená to,
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že pásový bagr bude v provozu celých 12 hodin, předpokládá se provoz cca 6 motohodin
(MTH) za den (nakládka + příprava rubaniny a odtěžení výklizu).
Ve variantě U2 je počítáno s provozem úpravárenské linky a nakladače. Délka směny je
z výše uvedených důvodů předpokládána také 12 hodin. Provoz nakladače je uvažován max.
8 MTH/den. Nakladač bude dle potřeby kromě přímé nakládky též provádět manipulaci
s upraveným materiálem – převoz od linky na deponie. Provoz úpravárenské linky při
hodinové kapacitě 100 t bude postačovat průměrně cca 6 hodin za den.
Těžba a úpravárenská linka a expedice bude v provozu cca 9 - 10 měsíců v roce (dle
klimatických podmínek) pouze v pracovní dny, tj. cca 200 dnů (9,5 měsíce).
Kromě pracovníků zajišťujících přímo provoz lomu (bagr, úpravna a nakladač) a
expedici (řidiči nákladních automobilů) je nutno pro provoz kamenolomu uvažovat i další
zaměstnance firmy LB MINERALS, s.r.o. (vedoucí provozovny, závodní lomu, referent,
management apod.) a dodavatele služeb a prací (servis, údržba, provádění trhacích prací,
měřické a projekční práce, geologická dokumentace apod.).
7.

8.

9.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:

po získání rozhodnutí o stanovení DP a rozhodnutí o povolení HČ,
předpoklad cca 2017

Ukončení:

po uplynutí předpokládané doby těžby dle zvolené varianty, předpoklad
cca do roku 2037

Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Plzeňský (kód NUTS3: CZ032)

Obec:

Lestkov (kód obce ČSÚ: 561011, ID obce: 8032)

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

Navazujícím rozhodnutím bude Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu (OBÚ) pro
území krajů Plzeňského a Jihočeského, jako věcně a místně příslušného orgánu státní správy,
o stanovení navrženého dobývacího prostoru (§ 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění).
Tentýž úřad povolí rozhodnutím v předmětném DP Hanov u Lestkova hornickou činnost
(§ 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o ostatní báňské
správě, v platném znění).
Tato rozhodnutí vydává OBÚ v součinnosti s dotčenými orgány státní správy (zejména
s Odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, s Odborem životního
prostředí a Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Tachov).
Tabulka č. 2: Výčet navazujících rozhodnutí (eventuelně závazných stanovisek)

Rozhodnutí
Stanovení dobývacího prostoru
Povolení hornické činnosti
Povolení trhacích prací velkého rozsahu
Souhlas k návrhu na stanovení DP

Zákonná úprava
44/1988 Sb. §27
61/1988 Sb. §17
61/1988 Sb. §27
289/1995 Sb. §49
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Příslušný správní úřad
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Rozhodnutí
Souhlas s odnětím pozemků určených
k plnění funkce lesa
Souhlas se zásahem do krajinného rázu
Souhlas se zásahem do významného
krajinného prvku (lesa)
Výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů živočichů
Souhlas s umístěním stacionárního
zdroje znečišťování ovzduší

Zákonná úprava Příslušný správní úřad
289/1995 Sb. §16 Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor životního prostředí
114/1992 Sb. §2
Městský úřad Tachov, Odbor
životního prostředí
114/1992 Sb. §4 Městský úřad Tachov, Odbor
životního prostředí
114/1992 Sb. §56 Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor životního prostředí
201/2012 Sb. §11 Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor životního prostředí

II.

ÚDAJE O VSTUPECH

1.

Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Dobývací prostor bude stanoven na ploše o výměře 104 180 m2.
Vlastní navrhovaný dobývací prostor je tvořen 3 druhy pozemků:

•

lesní pozemky včetně lesních cest s ochranou jako pozemky určené k plnění funkcí lesa
(PUPFL) – 74 797 m2,

•

ostatní plocha - stávající lom – 23 652 m2

•

ostatní plocha - silnice III/19838 – 5 731 m2.

Detailní rozdělení ploch dle pozemků je uvedeno níže. Výměry jednotlivých pozemků
v rámci DP jsou však pouze přibližné a budou upřesněny až v projektové dokumentaci ke
stanovení DP nebo k povolení HČ
Tabulka č. 3: Přehled záměrem dotčených pozemků a dotčených výměr.

číslo
druh pozemku
pozemku
1360/2

ostatní plocha

1973
1359/1
1241/5
1517/1
1246

lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek
lesní pozemek

1808/1
1807
1808/3
1972
celkem

způsob
využití
dobývací
prostor

ostatní
komunikace
ostatní
ostatní plocha
komunikace
ostatní plocha
silnice
ostatní plocha
silnice
ostatní plocha

plocha
pozemku
ochrana
zahrnutá v DP
[cca m2]

způsob dotčení
těžba

-

23 652

x

PUPFL
PUPFL
PUPFL
PUPFL
PUPFL

11 884
23 687
9 379
23 372
6

x
x

PUPFL

1 121

PUPFL

348

-

25

5726
5
104 180

deponie

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

var T2
x

zbytek
DP

x
x
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Ne všechny pozemky zahrnuté v DP však budou přímo nějakou činností související
s těžbou dotčeny. Zábor se bude týkat jen části lesních pozemků.
Přibližný zábor lesních pozemků (PUPFL) je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 4: Odhad skutečného záboru PUPFL

Varianta

Zábor těžbou
[cca m2]

Zábor cestou
[cca m2]

Zábor deponií
[ max.cca m2]

T1
T2

42 400
49 100

1000
2300

11 000
11 000

Zábor celkem
[cca m2]
54 400
62 400

U deponií je uvedena maximální předpokládaná plocha záboru. O skutečné potřebě
záboru a potřebě budování deponií rozhodne kvalita suroviny a báňsko technické podmínky
v lomu. Pokud to bude možné, bude upřednostněno budování vnitřní výsypky.
Pro realizaci záměru bude potřeba zažádat orgán státní správy lesů o:
•

souhlas k návrhu na stanovení DP pro plochu 10,418 ha,

•

souhlas s odnětím lesních pozemků plnění funkcí lesa pro plochu max. cca 6,3 ha.

Na lesních pozemcích se nachází převážně les hospodářský. Při jihozápadní hranici DP
se nachází menší plocha lesa ochranného (3 271 m2). Jedná se o les na nepříznivých
stanovištích – na prudkém svahu nad Podhájským potokem. Částečně zasahuje i do plochy
jižní otvírky lomu (cca 950 m2). Podrobnosti k samotnému lesnímu porostu jsou uvedeny
v části C.II.
Záměrem nebude dotčen zemědělský půdní fond.
2.

Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Pitná voda

Současný lom není napojen na vodovod. Nepočítá se ani s napojením v případě realizace
záměru Pitná voda bude dovážena balená. Uvažovaná maximální spotřebě pitné vody je
3 l/osoba/den.
Užitková voda
Užitková voda nebude zapotřebí. Uvažuje se pouze s umístěním mobilního chemického
WC s nádržkou na mytí rukou.
Technologická voda
Voda bude používána pouze pro protiprašná opatření (zkrápění a mlžení), případně pro
mytí veřejné komunikace při jejím znečištění.
Ve variantě U1 se skrápěním nepočítá. Surovina je přirozeně vlhká a přímo z rozvalu od
těžební stěny bude odvážena. Ve variantě U2 bude zařízení pro zkrápění nebo tlakové mlžení
instalováno dle potřeby přímo na úpravárenském zařízení. Zpočátku bude dovážena voda
v cisterně. Po zahloubení na 2. etáž bude využívána i důlní voda akumulovaná v lomu.
Mytí komunikace při jejím znečištění bude zajišťováno dodavatelsky, voda bude
dovezena v kropícím vozu.
Spotřeba vody ke zkrápění a mlžení bude závislá na klimatických podmínkách v tom
kterém roce (délka suchého období) a množství suroviny, kterou bude třeba upravovat
drcením a tříděním. Ročně půjde odhadem o nižší stovky m3.
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3.

Ostatní surovinové a energetické zdroje
Charakteristika ložiska živcové suroviny

Živcová surovina svým složení v ložisku (sodno-draselný živec) je vhodnou složkou pro
hutnost střepu keramických výrobků. Živec jako ostřivo snižuje plasticitu keramického
výrobku v syrovém stavu před výpalem. Těchto vlastností se využívá zejména při výrobě
obkladů a dlažby, sanitární keramiky ale i u technického vysoce pevnostního porcelánu.
Z výsledků geologického průzkumu na lokalitě (Spudil, 2012), který se zaměřil i na
jakostní a technologické charakteristiky vyplývá, že obsah živcoviny v leukokrátní žule se
pohybuje v rozmezí 55-70 %, v průměru je to kolem 60 %. Sumární obsah oxidů alkálií
(Na+K) jen výjimečně klesá v jednotlivých vzorcích pod 8 %, nikde však nepřesahuje 9 %.
Obsah základní škodliviny Fe2O3 je v průměru 0,5 % a nikde nepřesahuje v leukokrátní
hanovské žule 1 %, což je max. obsah, stanovený podmínkami využitelnosti zásob.
Variabilita kvality suroviny není velká, v průměru se obsah živcoviny pohybuje kolem
60 % a obsah Fe2O3 je kolem 0,5 %. I když ložisko není ideálně ověřeno průzkumnými
pracemi, podle dosavadních výsledků byla zjištěna nejlepší surovina v blocích zásob č.
1+3+5. Jde partii ložiska protaženou ve směru zhruba JZ-SV od vrtů Han-6 a Han-1 přes
vrcholovou elevaci k vrtům Han-3 a Han-5. Existují náznaky, že při jz. a sv. okraji může být
menší obsah živcoviny, při s. okraji na styku s rulami se může vyskytnout větší obsah Fe2O3.
Jakostní parametry suroviny v blocích č.č. 4+6 jsou větší neznámou. Se surovinou v těchto
blocích zásob bude nutno zacházet opatrně, existují zde indicie, že by zde mohla být kvalita
horší. Potom by bylo nutné surovinu ze střední části ložiska míchat se surovinou z východní
nebo západní části ložiska až na únosnou minimální požadovanou kvalitu. K posouzení
technologických a jakostních vlastností suroviny sloužily především chemické analýzy.
Realizovaly je laboratoře LB Minerals s.r.o. Základní chemický rozbor byl proveden tzv.
mokrou cestou. V něm představují SiO2 a Al2O3 inertní složku, víceméně využitelnou, Fe2O3,
TiO2 a MgO škodlivinu, Na2O+K2O, popř. s CaO, živcovinu.
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Obrázek č. 9: Mapa bloků zásob (Spudil, 2012)

Pohonné hmoty a mazadla
V lomu bude pro pohon mechanizmů používána nafta. Nafta nebude v lomu skladována.
Bude dovážena v cisterně a doplňována do strojů v lomu. Při doplňování bude použita
záchytná vana pro zachycení případných úkapů.
Expediční nákladní automobily nebudou v lomu tankovat.
Průměrná spotřeba mechanismů je uvedena v následující tabulce.
Tabulka č. 5: Spotřeba pohonných hmot

mechanizace

počet

MTH /
směna

spotřeba
za MTH

spotřeba
za den

spotřeba za rok

Skrývka – 30 dní/rok (cca po dobu 7 let)
pásový bagr

1

8

18 l

144 l

4 320 l

nákladní automobil

2

8

10 l

160 l

4 800 l

304 l

9 120 l

108 l

21 600 l

celkem skrývka
Těžba – varianta U1 – 200 dní/rok
pásový bagr

1

6

18 l

28

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova

mechanizace

počet

MTH /
směna

spotřeba
za MTH

spotřeba
za den

spotřeba za rok

Těžba – varianta U2 – 200 dní/rok
pásový bagr

1

6

18 l

108 l

21 600 l

kolový nakladač

1

8

14 l

112 l

22 400 l

mobilní drtič

1

6

12 l

72 l

14 400 l

mobilní třídič

1

6

5l

30 l

6 000 l

celkem varianta U2

64 400l

Servis mechanismů v lomu bude prováděn subdodavatelsky. Až na výjimky bude servis
prováděn mimo plochu lomu. Přímo v lomu připadá v úvahu pouze drobnější údržba či
nezbytné mimořádné opravy. Oleje dodává servisní firma, která zároveň upotřebené oleje
odváží. V lomu nebudou skladovány žádné oleje ani mazadla.
Na provozovně musí být k dispozici havarijní sada pro likvidaci následků případné
havárie s únikem ropných látek.
Elektrická energie
Oznamovatel nepočítá s vybudováním elektrické přípojky.
Plyn
Lom nebude plynofikován.
4.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr uvažuje pouze s jedinou možností dopravy, a to s dopravou nákladními
automobily (NA) po silnici. Jiný způsob dopravy (např. po železnici) je vzhledem ke
geografické poloze ložiska nemožný.
V současnosti je vybudován výjezd na silnici III/19838 z 1. etáže lomu. Vjezd je
v dobrém technickém stavu a je opatřen závorou. Pro těžbu 2. etáže se jako výhodnější jeví
vybudování nového vjezdu při severovýchodní hranici DP. Nájezd na silnici III/19838 by pak
byl v místě odbočení stávající lesní cesty cca 30 m před mostem přes Podhájský potok. Vjezd
do prostoru jižní otvírky by bylo nutno vybudovat jižně od stávajícího lomu a východně od
této jižní otvírky, která bude zpřístupněna novou lomovou komunikací od silnice III/19838 do
prostoru projektované otvírky. V současnosti zde sjezd na lesní pozemek není. Definitivní
řešení bude předmětem detailního technického návrhu.
Natěžená surovina bude odvážena nákladními automobily do Poběžovic. Pro dopravu
bude zajištěn smluvní dopravce, nicméně doprava bude realizována za podmínek daných
oznamovatelem. Pro dopravu je tedy mj. možno definovat podmínky a trasy, které mohou
reflektovat i výsledky posouzení vlivu na životní prostředí.
Přestože výjezd z lomu na veřejnou komunikaci je bezproblémový, není lokalita
z hlediska nákladní dopravy příliš vhodně umístěna. Pro dopravu je nutno využít silnice III.
třídy, včetně úseků, které jsou z hlediska stavebně technického stavu a technických parametrů
problematické.
Po důkladné terénní rekognoskaci bylo vyloučeno trasování po silnici III/19838
západním směrem na Hostíčkov a Michalovy Hory s pokračováním po silnici III/19829 do
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Plané. Problematické je zejména velmi prudké klesání silnice III/19829 do Michalových Hor
a stavebně technický stav mostu č. 19838-1, celkově se jedná o nejdelší úsek po silnici III.
třídy oproti zvoleným trasám. Z hlediska cíle dopravy (Poběžovice) i technických parametrů
komunikací byly dále vyloučeny trasy po silnici III/20165 ve směru na Teplou a po silnici
III/20166 ve směru Pačín a dále Bezdružice.
V úvahu tedy připadá trasa po silnici III/19838 na východ a dále po silnici III/20165
přes Hanov do Lestkova. Jedná se o nejbližší napojení na silnici II. třídy (II/201). Dále
oznamovatel uvažuje se dvěma variantami dopravy do Poběžovic.
Varianta D1: Z Lestkova vlevo ve směru Kokašice a dále po silnicích II/202, II/230 a
II/193 přes Stříbro a Horšovský Týn (cca 70 km).
Varianta D2: Z Lestkova vpravo po silnici II/202 do Plané a dále po silnicích I/21,
II/200 a II/195 přes Bor a Hostouň (cca 63 km).
U varianty D2 je problematický výjezd v Lestkově na silnici II/201 ze silnice III/19838,
kdy je nutnost otáčení téměř o 180°. Možností by bylo vyjet na místní komunikaci a objet
kostel sv. Prokopa z východní strany a nad ním se teprve napojit na silnici II/201. Detaily
trasy bude zapotřebí projednat s SÚS Plzeňského kraje a se zástupci obce Lestkov.
Obrázek č. 10: Dopravní trasy

Z předběžného stanoviska SÚS Plzeňského kraje, OS SEVER, středisko výroby Tachov
k dopravě natěžené suroviny z lomu Hanov vyplývá z hlediska stavebního stavu, kdy se
posuzuje kvalita silnice, stupeň opotřebení povrchu, únosnost vozovky, krajnic, mostů a
mostních objektů následující:
silnice č. III/19838:
-

konstrukce vozovky ACO 5 cm, penetrační makadam 10 cm; živičný povrch stáří 5 let
místy síťové trhliny nebo ulamování krajů vozovky
most č. 19838-1 zatížitelnost normální 14 t, výhradní 21 t, výjimečná 117 t – je označen
značkou B13 omezená zatížitelnost, stavební stav nosné konstrukce a spodní stavby v kategorii
V. – špatný (tento most nebude využíván)
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silnice č. III/20165:
-

konstrukce vozovky penetrační makadam 10 cm, vysoký stupeň opotřebení, stav povrchu
nevyhovující
most č. 20165-1 zatížitelnost normální 18 t, výhradní 33 t, výjimečná 196 t – je označen
značkou B13 omezená zatížitelnost, stavební stav nosné konstrukce a nosné stavby v kategorii
IV. - uspokojivý

Z hlediska dopravně technického stavu, kdy se posuzuje příčné uspořádání, příčný a
podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrová a výškové oblouky a začlenění silnice do terénu
následující:
-

šířka jízdního pásu obou silnic je 4,0 – 4,5 m
netuhé vozovky s krytem asfaltovým nebo penetračním
silnice jsou v kopcovitém terénu a vykazují množství prudkých směrový oblouků, klesání a
stoupání

Závěr:
Silnice z hlediska stavebního stavu a dopravně technického stavu neodpovídají
předpokládanému užití pro odvoz natěžené suroviny z lomu těžkou nákladní dopravou. Pro
další postup požaduje SÚS nové měření únosnosti vozovky silnic a mimořádné prohlídky
mostů. Na základě výsledků těchto měření a prohlídek bude stanoven další postup, a to dle
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, především dle § 39 –
mimořádné změny dopravního významu.
Výše uvedené se týká stavebního a dopravně technického stavu. Je zřejmé, že
oznamovatel bude muset před zahájením expedice postupovat v souladu s §39 zákona o
pozemních komunikacích. Výsledkem jednání s vlastníkem pozemní komunikace může být
např. její úprava či oprava. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí však není
dopravně technický a stavební stav komunikace rozhodující, a proto se vychází ze současného
stavu. Podstatné je prověření z hlediska souvisejících vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví,
tj. zejména ovlivnění akustické a imisní situace, případně též z hlediska vlivu vibrací.
Pro korektní určení počtu expedičních nákladních automobilů je ve výpočtu nezbytné
zohlednit veškerá dopravní omezení. Na silnici III/20165 na mostě přes Podhájský potok č.
20165-1 je v obou směrech dopravní značka č. B 13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje vyznačenou mez", přičemž je zde uvedeno 18 t. Značka je doplněna
dodatkovou tabulkou s textem „Jediné vozidlo 33 t“). Dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. se u jízdní
soupravy tato značka vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy; je-li značka č. B 13 doplněna
dodatkovou tabulkou "Text" (č. E 12) s nápisem "Jediné vozidlo… t“, smí do takto
označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá
hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce.
Z výše uvedeného vyplývá, že daným úsekem je možno projíždět s jízdní soupravou, u
které okamžitá hmotnost každého z vozidel nepřesahuje 33 t. Podmínce tedy vyhovuje např.
třínápravová Tatra 6x6 s objemem korby 10 m3 užitečným zatížením 19 750 kg a maximální
technickou přípustnou hmotností 30 t. Toto vozidlo může být doplněno přívěsem, tak aby
celková hmotnost soupravy nepřekročila 48 t (nejvyšší povolená hmotnost jízdní soupravy dle
vyhlášky č. 341/2002 Sb.) . Obdobně může být využita i jízdní souprava složená z tahače a
návěsu. Takovou soupravou již byl z lokality odváženy i vzorky suroviny pro technologické
zkoušky během geologického průzkumu.
Dále ve výpočtu v dokumentaci EIA je na základě výše uvedeného uvažována expedice
nákladními soupravami s průměrným vytížením (hmotnost nákladu) 31 t.
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Oznamovatel počítá s expedicí 90 000 t suroviny ročně.
Při expedici 90 000 t po 200 dní v roce je tedy zapotřebí k odvozu kameniva 15
nákladních souprav, tzn. 30 průjezdů denně.
Pro posouzení příspěvku obslužné dopravy k celkové dopravě na okolních
komunikacích byly opatřeny intenzity automobilové dopravy na dotčených silnicích. Data ze
silnice II/201 pochází z celostátního sčítání dopravy v roce 2010, které provádí Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD). Sčítací úseky a výsledky sčítání uvádí následující tabulky.
Tabulka č. 6: Dotčený sčítací úsek silnice II. třídy

ÚSEK
3-2170

SILNICE
II/201

ZAČÁTEK ÚSEKU
zaústění 202 - Kokašice

KONEC ÚSEKU
Planá, začátek zástavby

Tabulka č. 7: Výsledky sčítání dopravy z roku 2010- komunikace III/2341 sč. úsek 3-4860

Legenda k tabulce:

Komunikace III/19838 a III/20165 nejsou pravidelně sčítány ŘSD. Sčítána je pouze
malá část úseků silnic III. třídy. Pro zjištění intenzity dopravy zde bylo provedeno zkrácené
čtyřhodinové sčítání dopravy dne 19.6.2014, jehož výsledky byly dále v souladu s metodikou
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ŘSD přepočteny na průměrné 24 hodinové a průměrné denní a noční hodnoty intenzity
dopravy.
Sčítány byly dva úseky komunikace III/20165.
Tabulka č. 8: Dotčené sčítací úseky silnic III. třídy

ÚSEK
Hanov
Lestkov

SILNICE
II/20165
III/20165

ZAČÁTEK ÚSEKU
křižovatka s III/19838
křižovatka s III/20166

KONEC ÚSEKU
křižovatka s III/20166
křižovatka s II/201

Tabulka č. 9: Intenzita dopravy zjištěná vlastním sčítáním

ÚSEK
Vozidla
Roční průměr intenzit
den (06 – 22)
Roční průměr intenzit
noc (22 – 06)

Hanov
OA

NA

SV

Lestkov
OA
NA

SV

121

14

135

135

12

147

8

1

9

9

1

10

Pro posouzení vlivů spojených s dopravou byly formulovány 2 varianty s různou
intenzitou vyvolané dopravy:
Varianta 0 – referenční varianta:
Nulovou variantu charakterizují intenzity dopravy bez dopravy směřující
do/z kamenolomu. Varianta popisuje stávající dopravní zatížení komunikací dotčených
realizací záměru.
Varianta P – projektová varianta:
Varianta uvažuje intenzitu dopravy v případě realizace záměru. Ve stanovení intenzity
dopravního proudu bylo vycházeno z hodnot nulové varianty, ke kterým byly připočteny
intenzity dopravy vyvolané realizací záměru – tedy těžbou a expedicí ve výši cca 90 000 t
materiálu za rok. Dále je uvažováno navýšení osobní dopravy, které však bude velmi nízké,
odhadem průměrně 6 jízd denně.
V následující tabulce jsou uvedeny intenzity dopravy sloužící jako vstupní data pro
výpočet pomocí software LimA. Jedná se o intenzity denní a noční, dle platné legislativy se
hluk z dopravy hodnotí za celou denní dobu tj. 16 hodin a noční dobu, tj. 8 hodin. Jsou zde
tedy uvedeny i intenzity dopravy pro noční dobu. Záměr však nebude v noční době
provozován a proto nedojde ke změně intenzity dopravy v noční době. Výpočet hluku pro
noční dobu je proveden z důvodu posouzení vlivu na veřejné zdraví, kde se při hodnocení
hluku musí uvažovat i noční doba. Údaje jsou zaokrouhleny na celé hodnoty.
Tabulka č. 10: Denní (6 – 22 hod) a noční (22 - 6 hod) intenzita dopravy na dotčených úsecích komunikací
dle variant

Komunikace
III/20165
III/20165
II/201*

Úsek
Hanov
Lestkov
Lestkov

Denní doba
Varianta 0
OA
NA
121 14
135 12
489 131

SV
127
147
620

Varianta P
OA
NA
127 44
141 42
495 161

SV
171
183
656

Noční doba
Varianta 0
OA
NA
8
1
9
1
41
15

SV
9
10
56

* Intenzita na komunikaci II/201 platí pro variantu D1 i D2 (směr Kokašice i Planá). ŘSD uvádí pro celý úsek
komunikace II/201 stejnou intenzitu dopravy.
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
1. Ovzduší
Pro výpočet produkce emisí do ovzduší a pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší v
okolí lomu a příjezdové komunikace byla zpracována rozptylová studie – příloha č. 2
dokumentace (Kočová, 2015).
Zařazení zdroje
Posuzovaný záměr je dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
vyjmenovaný stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.
Jedná se o zdroj s kódem 5.11: Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická
výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého o projektovaném
výkonu vyšším než 25 m3/den.
Dle citované přílohy č. 2 jsou pro povolení tohoto zdroje vyžadovány:
1. Sloupec A - rozptylová studie podle § 11 odst. 9
2. Sloupec B - kompenzační opatření podle § 11 odst. 5
3. Sloupec C - provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)

Ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., v příloze č. 8, jsou v bodě 4.5.1 (Kamenolomy a
zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva –
přírodního i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den) stanoveny technické
podmínky provozu:
Snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při všech operacích, kdy
dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší, a to v závislosti na povaze procesu,
například:
a) zakrytováním třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest
b) instalací zařízení k omezování emisí – odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení
c) opatřením pro skladování prašných materiálů – uzavřené skladovací prostory,
umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn
d) opatřeními pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací
a manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání
nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků
Zpracovateli rozptylové studie byl poskytnut přehled opatření ke snížení prašnosti, která
budou v rámci hodnoceného záměru realizována:
•

V případě, že bude surovina upravována (varianta U2), bude mobilní linka vybavena
tlakovzdušným mlžením na zakrytých technologických celcích, primární násypka bude
sprchována vodou.

•

V znečištění příjezdové komunikace bude zajištěno její mytí (dodavatelsky), voda bude
dovezena v kropícím vozu.

•

V areálu zdroje bude omezená rychlost na 20 km/h.

•

Nákladní vozidla pro expedici suroviny budou zaplachtována.
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Zdroje emisí
Zdrojem znečištění z provozu záměru jsou emise prachu z těžby a zpracování kamene
a emise vznikající spalováním pohonných hmot v používaných obslužných mechanismech a
nákladních a osobních vozidlech.
Dalším zdrojem je resuspendovaný prach, tj. vznos prachu z odkrytých ploch.
Sledovanými škodlivinami z nákladní automobilové dopravy a ze spalování nafty
v mechanismech jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, uhlovodíky a pevné částice.
V rozptylové studii byly hodnoceny následující znečišťující látky: benzo(a)pyren, oxidy
dusíku (imisní příspěvky NO2) a prach (imisní příspěvky částic PM10 a PM2.5).
Liniovými zdroji emisí je nezpevněná komunikace v DP a zpevněné komunikace
sloužící k expedici suroviny. V rámci liniových zdrojů byla uvažována také resuspenze
prachu vznikající pohybem nákladních a osobních vozidel na předmětných komunikacích
(nezpevněná lomová komunikace a zpevněné státní silnice III/19838 a III/20165).
Plošnými zdroji prachu jsou plochy, na kterých bude prováděna skrývka, těžba,
v případě varianty U2 také mobilní linka k úpravě kameniva a deponie kameniva a plocha
expedice. V rámci plošných zdrojů byly uvažovány také emise ze spalování pohonných hmot
v motorech obslužné mechanizace a nákladních a osobních vozidel.
Popis zdrojů a emisí a postup výpočtu hodnot emisí je detailně uveden v rozptylové
studii. Dále je prezentován stručný přehled emisí.
Emise TZL, PM10 a PM2,5 ze skrývky
Množství resuspendovaného prachu při skladování a manipulaci se sypkými materiály
závisí nejen na jejich celkovém množství (celkový deponovaný objem), ale také na stáří
deponie, vlhkosti sypkého materiálu a zrnitosti materiálu.
Při ukládání materiálu do deponie je potenciál vzniku resuspendovaného prachu největší,
stárnutím deponie se riziko vzniku resuspendovaného prachu výrazně snižuje. Zvýšený obsah
vody v deponii rovněž snižuje riziko vzniku resuspendovaného prachu.
Pro stanovení resuspendovaného prachu z deponií byl použit emisní faktor (souhrn
manipulace a skladování v deponiích) z US EPA, Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, AP 42 Sections 13. Miscellaneous Sources, 13.2.4. Agreggate Handling And Storage
Piles.
Roční emise ze skrývky činí 2,73 kg/rok PM10 a 0,41 kg/rok PM2.5. Denní emise ze
skrývky činí 30,35 g/den PM10 a 4,6 g/den PM2.5. Hodinové emise z těžby a zpracování
kamene činí 3,79 g/h PM10 a 0,57 g/h PM2.5.
Emise ze spalování nafty v obslužných mechanismech - skrývka
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. 11: Emise ze spalování nafty v obslužných mechanizmech - skrývka

Látka
BaP

Emisní faktor
[g/t] paliva
0,03

[kg/rok]
0,00023
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Látka
NO2
PM10
PM2.5

Emisní faktor
[g/t] paliva
1 640
2 086
2 086

[kg/rok]
13
16
16

Emise
[g/den]
421
536
536

[g/h]
52,6
67,0
67,0

Těžba a zpracování kamene
Zdrojem prašnosti je těžba kamene.
Pro výpočet rozptylové studie byly použity tabelované 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 publikované ve Věstníku
MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8. Byly použity emisní faktory pro kamenolomy a
zpracování kamene uvedené v bodě 7, pro vlhký materiál (vlhkost: 1,5 – 4 % hm.), viz
tabulka č. 5.
Roční emise z těžby kamene činí 515 kg/rok PM10 a 152 kg/rok PM2.5 . Denní emise
z těžby kamene činí 2,06 kg/den PM10 a 0,61 kg/den PM2.5. Hodinové emise z těžby kamene
činí 258 g/h PM10 a 76 g/h PM2.5.
Roční emise ze zpracování kamene (var. U2) činí 464 kg/rok PM10 a 136 kg/rok PM2.5 .
Denní emise ze zpracování kamene (var. U2) činí 2,32 kg/den PM10 a 0,68 kg/den PM2.5.
Hodinové emise ze zpracování kamene (var. U2) činí 290 g/h PM10 a 85 g/h PM2.5.
Prašnost ze skladování a manipulace s kamenivem a výklizy (varianty U1, U2)
Pro stanovení resuspendovaného prachu z deponií kameniva a výklizů byl opět 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.
Roční emise ze skladování a manipulace s kamenivem (var. U1) činí 4,33 kg/rok PM10 a
0,66 kg/rok PM2.5 . Denní emise skladování a manipulace s kamenivem (var. U1) činí 21,65
g/den PM10 a 3,28 g/den PM2.5. Hodinové emise skladování a manipulace s kamenivem (var.
U1) činí 2,706 g/h PM10 a 0,41 g/h PM2.5.
Roční emise ze skladování a manipulace s kamenivem (var. U2) činí 43,3 kg/rok PM10 a
6,6 kg/rok PM2.5 . Denní emise skladování a manipulace s kamenivem (var. U2) činí 216,5
g/den PM10 a 32,8 g/den PM2.5. Hodinové emise skladování a manipulace s kamenivem (var.
U2) činí 27,06 g/h PM10 a 4,1 g/h PM2.5.
Emise ze spalování nafty v obslužných mechanismech (varianty U1, U2)
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. 12: Emise ze spalování nafty v obslužných mechanizmech - těžba

Látka
BaP
NO2
PM10

Faktor
[g/t nafty]
0,03
1 640
2 086

Emise – varianta U1
[kg/rok] [g/den]
[g/h]
0,00055
0,0027
0,00046
30
150
24,9
38
190
31,7

36

Emise – varianta U2
[kg/rok] [g/den]
[g/h]
0,00163
0,0082
0,00124
89
446
67,9
114
568
86,4
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Látka
PM2.5

Faktor
[g/t nafty]
2 086

Emise – varianta U1
[kg/rok] [g/den]
[g/h]
38
190
31,7

Emise – varianta U2
[kg/rok] [g/den]
[g/h]
114
568
86,4

Emise z volnoběhu nákladních automobilů (varianty U1, U2)
Předpokládaný počet nákladních vozidel pro odvoz suroviny je 15 za den. V rozptylové
studii bylo uvažováno s dobou volnoběhu 2 minuty pro jedno vozidlo při nakládce
(1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti 10 km/h). Pro výpočet emisí byly použity
emisní faktory z programu MEFA 13, bylo použito definované schéma vozového parku pro
rok 2017 (města a ostatní silnice).
Tabulka č. 13: Emise z volnoběhu nákladních automobilů

Látka
BaP
NO2
PM10
PM2.5

Emisní faktor
[g/km/vozidlo]
1,742*10-5
0,5652
0,8374
0,6741

[kg/rok]
1,0454*10-4
3,39
5,02
4,04

Emise
[g/den]
5,227*10-4
17,0
25,1
20,1

[g/h]
6,534*10-5
2,119
3,140
2,528

Emise z parkování osobních automobilů (varianty U1, U2)
Pro výpočet emisí znečišťujících látek byl použit následující předpoklad: 1 minuta
volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti 10 km/h. Pro jedno osobní vozidlo bylo uvažováno
s dobou volnoběhu 2 minuty (jedna minuta při příjezdu, jedna minuta při odjezdu). Pro
výpočet emisí byly použity emisní faktory z programu MEFA 13, bylo použito definované
schéma vozového parku pro rok 2017 (města a ostatní silnice).
Tabulka č. 14: Emise z parkování osobních automobilů

Látka
BaP
NO2
PM10
PM2.5

Emisní faktor
[g/km/vozidlo]
4,2785*10-6
0,0768
0,0484
0,0340

[kg/rok]
5,134*10-6
0,092
0,058
0,041

Emise
[g/den]
2,5671*10-5
0,461
0,290
0,204

[g/h]
3,209*10-6
0,0576
0,0363
0,0255

Zvířený prach při pohybu nákladních vozidel na lomové cestě
Množství prachu zvířeného při pohybu NA na nezpevněné komunikaci mezi vjezdem do
areálu a plochou pro expedici (30 jízd NA za den) bylo stanoveno dle US EPA, Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP 42 Sections 13. Miscellaneous Sources, Section
13.2.2. Unpaved Roads.
Tabulka č. 15: Resuspenze prachu z lomové cesty

Látka
TZL
PM10
PM2,5

[t/rok/km]
8,733
1,002
0,100

[kg/den/km]
43,666
11,129
1,113

[kg/h/km]
5,458
1,391
0,139

Emise z liniových zdrojů
Pro výpočet emisí z liniových zdrojů byly použity zadané intenzity dopravy (30 jízd NA
za den a 6 jízd OA) a emisní faktory z programu MEFA 13 (výpočtový rok: 2017, rychlost a
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počet vozidel v jednotlivých úsecích je výše v textu). Do výpočtu byly zahrnuty nejen emise
z běžného provozu, ale zohledněny byly emise z otěru brzd a pneumatik a z resuspenze
prachu ležícího na komunikacích. Výpočet množství prachu zvířeného z nezpevněných
komunikací (úsek 1) byl proveden na základě vztahu dle US EPA V následujících tabulkách
jsou roční, denní a hodinové emise znečišťujících látek z liniových zdrojů. Úsek 2 zahrnuje
silnici III/19838, úseky 3 a 4 pak silnici III/20165.
Tabulka č. 16: Roční a denní emise z liniových zdrojů

úsek
1
2
3
4

Roční emise [kg/rok/km]
BaP
NO2
PM10
PM2.5
0,00134
2,881 2230,13 226,07
0,00136
1,281
119,35
30,04
0,00136
1,632
119,88
30,45
0,00136
1,281
119,35
30,04

BaP
0,0067
0,0068
0,0068
0,0068

Denní [g/den/km]
NO2
PM10
14,41
11150,7
6,40
596,7
8,16
599,4
6,40
596,7

PM2.5
1130,4
150,2
152,3
150,2

Tabulka č. 17: Hodinové emise z liniových zdrojů

úsek
1
2
3
4

Hodinové emise [g/h/km]
BaP
NO2
PM10
PM2.5
0,00084
1,801 1393,83 141,29
0,00085
0,800
74,59
18,78
0,00085
1,020
74,93
19,03
0,00085
0,800
74,59
18,78

Množství emisí [g/s/m*10-6]
BaP
NO2
PM10
PM2.5
0,000233 0,500
387,18
39,248
0,000236 0,222
20,72
5,216
0,000236 0,283
20,81
5,287
0,000236 0,222
20,72
5,216

Výsledky výpočtů z rozptylové studie a vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší jsou
uvedeny v kapitole D.I.3.
2. Odpadní vody
Odpadní vody typu městských odpadních vod (splaškové vody)
Splaškové vody nebudou vznikat. Voda z chemického WC doplněného zařízením na
mytí rukou bude odvážena servisní firmou.
Odpadní vody technologické
Při úpravě suroviny se nebude voda používat. Žádná průmyslová nebo technologická
odpadní voda v provozovně nevznikne a nebude vypouštěna mimo prostor lomu.
Voda bude využívána ke skrápění a mlžení pro snížení prašnosti provozu, případně pro
mytí veřejné komunikace při jejím znečištění. Část této vody zůstane vázána ve zkrápěném
materiálu. Část steče a zůstane v prostoru lomu, kde se vypaří anebo vsákne do podloží.
Důlní vody
Důlními vodami jsou dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, všechny podzemní, povrchové a
srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na
to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým
vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo
podzemními vodami. Organizace je ze zákona při hornické činnosti oprávněna bezplatně
užívat důlní vody pro vlastní potřebu a může je odvádět i přes cizí pozemky a vypouštět do
povrchových vod způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a
orgány hygienické služby.
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Z hydrogeologického posouzení plyne, že vzhledem k omezenému infiltračnímu území,
příslušnému k navrženému dobývacímu prostoru a pravděpodobně nízké puklinové
propustnosti hornin, nenastanou výrazné přítoky podzemní vody do těžebny. Ke zvýšeným
přítokům bude ale docházet v jarním období při tání sněhu, nebo během roku při zvýšeném
množství atmosférických srážek.
Podzemní voda může být zastižena lokálně již v úrovni kolem 630 m n. m.
Při zahloubení pod úroveň cca 624-626 m n. m. lze již podle zjištěných hladin v ložiskových
vrtech očekávat její výskyt. Drobné přítoky se budou objevovat ve východní, a zejména v sv.
části lomu. Zpočátku bude výskyt vody řešitelný svedením na nejnižší místo u západního
okraje těžebny. S dalším zahloubením bude pravděpodobně nutné vybudovat v nejnižším
místě vodní jímku, která se bude využívat pravděpodobně jen občasně pro čerpání důlních
vod. Rámcový odhad průměrných přítoků podzemní vody je max. 0,08 l/s.
Odvod a čerpání důlních vod z prostoru lomu navrhuje oznamovatel řešit variantně. Ve
variantě T1 (pouze otvírka severně od silnice) by bylo vodu nutno čerpat z lomu do příkopu
podél silnice III/19838. Tímto příkopem by ji bylo možné vést buď k severu, kde bude třeba
zajistit převod vody přes lesní cestu do Podhájského potoka nebo k jihu, kde budou moci
odtékat propustkem pod silnicí a poté do svahu nad Podhájským potokem.
Ve variantě T2 oznamovatel uvažuje s provedením šikmého vrtu pod silnicí III/19838,
kterým by mohla být převáděna důlní voda z 2. etáže severní otvírky do prostoru jižní
otvírky. Odtud by bylo možno důlní vodu gravitačně odvádět po svahu nad údolím
Podhájského potoka až do tohoto toku. V této variantě by tedy nebylo nutno důlní vodu
čerpat, pouze udržovat průtok vrtem pod silnicí.
Po ukončení těžby se předpokládá likvidace vrtu a postupné zatopení prostoru severní
otvírky. Bez pravidelné údržby by beztak do budoucna došlo k přirozenému zanesení a
ucpání vrtu.
Před zahájením vypouštění důlních vod bude požádán příslušný vodoprávní úřad o
stanovení podmínek k vypouštění důlních vod. Jakost vod bude průběžně kontrolována
odběry vzorků vypouštěné důlní vody, dle požadavků stanovených ve vodoprávním řízení.
3. Odpady
Realizací předkládaného záměru nedojde ke změně v produkci a způsobech nakládání
s odpady.
Odpady vznikající při hornické činnosti
Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech se vztahuje na nakládání s těžebním odpadem, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Zvláštním právním předpisem je v tomto případě
zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem.
Dle zákona č. 157/2009 Sb. se rozumí těžebním odpadem odpad, kterého se
provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit, a který vzniká při
ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a který podle zákona o
odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů.
V případě lomu Hanov se předpokládá komerční využití živcové suroviny. Žádný
vytěžený materiál tedy z lomu nebude odvážen jako odpad. Skrývky a výklizy budou využity
při sanačních a rekultivačních pracích. Budou buď ukládány na dočasnou deponii a následně
budou využity při sanaci a rekultivaci vlastního prostoru ložiska nebo budou umístěny na
trvalou deponii, kde zároveň poslouží jako ochranný val. Dle § 1, odst. 2, písm. d) se zákon o
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nakládání s těžebním odpadem nevztahuje na hmoty získané při těžbě a úpravě nerostů podle
zvláštního zákona, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě nebo
skladování rašeliny, které jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití
ložiska určeny pro sanační a rekultivační práce nebo jsou jejich součástí anebo jsou určeny
pro zajištění nebo likvidaci důlních děl. Citované ustanovení se týká též skrývek a výklizů
z lomu. Budou využity k sanaci a rekultivaci lomu, předpokládá se, že deponie budou
součástí Souhrnného plánu sanace a rekultivace.
Vnější výsypka s trvale uloženým materiálem však může být považována za úložné
místo kategorie I ve smyslu §4 odst. 1 zákona č. 157/2009 Sb. O zařazení úložného místa do
kategorie rozhodne OBÚ.
Odpady vznikající při běžném provozu
V lomu bude produkováno velmi malé množství odpadů, což je dané i malým počtem
pracovníků. Nebude zde prováděna žádná údržba či opravy, při kterých by odpady vznikaly,
proto nebudou vznikat ani odpady z kategorie nebezpečných.
Počítá se tedy se vznikem pouze malého množství směsného komunálního odpadu (20 03
01), řádově několik kg týdně.
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů v platném znění. Odvoz a odstranění vyprodukovaných odpadů
zajistí pro oznamovatele společnost oprávněná k nakládání s odpady.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky
paliv a mazadel z dopravních a mechanizačních prostředků při jejich poruchách a haváriích.
Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního
prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Pokud by došlo
k znečištění zeminy, bude okamžitě odtěžena a bude s ní nakládáno jako s nebezpečným
odpadem, přednostně bude odvezena k vyčištění na dekontaminační plochu.
Tabulka č. 18: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii

Kód druhu
odpadu
15 02 02
17 05 03

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů

Kategorie odpadu

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

nebezpečný
nebezpečný

Situaci, při které by došlo k havárii a vznikly by v souvislosti s ní odpady, bude řešit
havarijní plán.
4. Ostatní
Hluk
Hluk z provozu lomu a z navazující dopravy po veřejných komunikacích byl hodnocen
v rámci akustické studie, která tvoří přílohu č. 1 této dokumentace (Bubák, Moravec, 2014).
Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové a bodové.
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Hluk z dopravy
Jako liniový zdroj hluku spojený do jisté míry s realizací záměru se uplatňují veřejné
komunikace, po kterých je prováděna expedice produktů z lomu. V akustické studii je
hodnocen vliv na akustickou situaci v okolí veřejných komunikací využívaných nákladními
automobily k expedici výrobků.
Hodnocení bylo provedeno pro komunikace II/201 a III/20165. Kvantifikace hlukového
podílu pro hluk ze silniční nákladní dopravy je provedena u zástavby v Hanově a v Lestkově,
jakožto v obytných lokalitách, které leží na expediční trase nejblíže navrhovanému záměru.
Z akustického hlediska se přitom jedná o dva rozdílné způsoby ovlivnění.
Intenzita dopravy na silnici III/20165 je nízká a expediční nákladní automobily z lomu
zde budou tvořit významný podíl celkové dopravy i způsobovat významný podíl na
akustickém ovlivnění. Tato situace je typická právě a jen pro tuto komunikaci. Pro zbývající
část trasy do Poběžovic je reprezentativní situace u komunikace II/201 v Lestkově. Zde se
budou expediční automobily podílet na akustickém ovlivnění již významně nižší mírou, a to
vzhledem k vyšší současné intenzitě dopravy.
Expedující nákladní vozy se na veřejných komunikacích stávají součástí běžné dopravy a
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) a
dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických
vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo zodpovědný
pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po jeho
komunikacích (účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.). I přes tento fakt
akustická studie nárůst hladiny hluku z dopravy hodnotí. Pro posouzení všech vlivů
spojených s realizací záměru je to nezbytné. Legislativní souvislosti spojené s problematikou
hluku z dopravy na veřejných komunikacích je třeba vzít do úvahy až při interpretaci
výsledků akustických výpočtů.
Pro možnost objektivního vyhodnocení ekvivalentních hladin hluku z dopravy,
vzhledem k chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb,
byl proveden výpočet s přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy. Hodnocení je provedeno
formou srovnání referenční varianty nulové (doprava bez expedice z lomu) a projektové
varianty (zahrnutí expedice suroviny).
Popis variant a intenzita dopravy pro jednotlivé varianty je uvedena v kapitole B.II.4 –
Nároky na dopravní infrastrukturu.
Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí posuzovaných
komunikací byl v hodnoceném území kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA
(viz hluková studie). Výsledky akustických výpočtů jsou uvedeny v kapitole D.I.3 stejně jako
vyhodnocení vlivu.
Hluk z provozu lomu, z úpravny a z vnitroareálové dopravy
Způsob těžby a zpracování suroviny na ložisku Hanov u Lestkova je uvažován ve
variantách.
V variantě U1 by byla rubanina z rozvalu nakládána přímo na expediční nákladní
automobily a bez úpravy odvážena ke zpracování do Poběžovic. Ve variantě U2 se naopak
počítá s úpravou suroviny. Úprava by probíhala na mobilní technologické lince sestávající
z odhlinění, drcení a třídění. Výsledný produkt by byl ukládán na zemních skládkách
v prostoru lomu a odtud expedován.
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Jako zdroje hluku se uplatní strojní zařízení a dopravní prostředky, které se v lomu podílí
na těžbě, úpravě a přepravě kameniva.
Pro hodnocení hlukových vlivů stacionárních zdrojů, bylo použito akustických údajů
získaných těmito způsoby:
•

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

•

z technických dokumentací obdobných pracovních strojů a zařízení,

•

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

•

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

Tabulka č. 19: Zdroje hluku a jejich akustické parametry

ZDROJ

Užití

počet

hladina akust.
výkonu LwA

bodové zdroje

činnost

ks

dB

1
2
1
1
1
1
1

105,0
110,0
109,0
105,0
110,0
101,0
103,0

pásový bagr
nákladní automobil
vrtná souprava
pásový bagr
mobilní drtič
mobilní třídič
kolový nakladač

skrývka
převoz skrývky
vrtání pro clonové odstřely
těžba
těžba z vody varianta U2
třídění – varianta U2
nakládka – varianta U2

Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb byl v hodnoceném území
kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA (viz hluková studie). Výsledky
akustických výpočtů jsou uvedeny v kapitole D.I.3 stejně jako vyhodnocení vlivu.
Hluk z clonových odstřelů
Surovina bude primárně rozpojována pomocí trhacích prací velkého rozsahu, konkrétně
clonových odstřelů (CO).
Vzhledem k tomu, že při trhacích pracích se jedná o exploze výbušnin s hmotností nad
25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu, je při těchto odstřelech emitován
vysokoenergetický impulsní hluk. Pro vysokoenergetický impulsní hluk platí samostatný
hygienický limit a hodnotí se hladina akustického tlaku C, hluk z odstřelů je proto třeba
posuzovat samostatně a nezávisle na ostatních zdrojích hluku v lomu.
Předpokládá se, že bude provedeno 10 - 15 odstřelů do roka. V jednom dni mohou být
provedeny max. 2 odstřely (na každé etáži jeden). Odstřely budou probíhat pouze v denní
době.
Emise hluku při clonovém odstřelu závisí na mnoha faktorech, jako je umístění vrtů,
hmotnost a časování náloží, orientace skalního masivu apod. Tento hluk nelze spolehlivě
modelovat, respektive nejsou k dispozici univerzální „emisní“ hodnoty hluku. Predikci
hlukové imise při clonových odstřelech lze poměrně spolehlivě odvodit na základě naměřené
hodnoty metodou analogie.
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Posouzení vlivu vysokoenergetického impulsního hluku bylo provedeno metodou
analogie. Detaily jsou uvedeny v hlukové studii.
Vyhodnocení vlivu je uvedeno v kapitole D.I.3.
Vibrace
Vibrace od clonových odstřelů
Clonové odstřely pro primární rozpojování horniny mají seismické účinky, budou tedy
zdrojem vibrací, které se horninovým prostředím šíří do okolí.
Clonové odstřely budou prováděny přibližně v četnosti 10 - 15krát za rok. Pro jejich
provádění vydá OBÚ rozhodnutí o povolení trhacích prací. Rozhodnutí o povolení trhacích
prací je vydáváno na základě vypracované dokumentace trhacích prací, ve které musí být
uvedeny zásady minimalizace nežádoucích účinků trhacích prací na okolí (velikost dílčích a
celkových náloží, stanovení bezpečnostního okruhu apod.), na základě kladných vyjádření
k provádění trhacích prací a kladného výsledku ústního jednání spojeného s místním
šetřením.
Při realizaci clonových odstřelů se trhavina umisťuje do záhlavních vrtů umístěných na
etáži v několika (většinou 3) řadách. Pro přípravu a realizaci CO budou používány pouze
trhaviny, které povolil ČBÚ. V současné době jsou častěji používány emulzní trhaviny.
Trhaviny se čerpají v kašovitém stavu přímo do vrtů z nabíjecích vozů dodavatele, vlastní
nabíjení provádějí pracovníci externí firmy pod stálým dohledem příslušného technického
vedoucího odstřelů (TVO). Nabíjecí vozy jsou vybaveny počítadly, které sledují nabíjené
množství do každého vrtu i konečnou celkovou spotřebu na clonový odstřel.
Nespotřebovanou trhavinu resp. nespotřebované komponenty pro její výrobu dodavatelská
firma odveze zpět do výrobního podniku. Jako počinové nálože pro emulzní trhaviny jsou
používány brizantnější trhaviny s detonační rychlostí nejméně 6 000 m/s.
Pro iniciací trhavin kromě tradičního způsobu pomocí elektrických rozbušek řady DeMS v případné kombinaci s bleskovicí se používá zejména neelektrický roznět INDETSHOCK. Pro počin náloží se používají rozbušky INDETSHOCK MS 25/50 s délkou
detonačních trubiček odpovídající délce vrtu. K sestavení povrchové iniciační časové sítě a
přenosu iniciace na rozbušky ve vrtech se používají rozbušky INDETSHOCK Surface. Mají
velmi přesné nominální zpoždění s časy 0 , 9, 17 , 25 , 42 , 67 , 109 a 176 ms. Použitím
tohoto typu rozbušek lze odčasovat odstřel s minimální dílčí náloží - tzn. každý vrt detonuje
samostatně.
Výše uvedený systém se samostatným odpálením každého vrtu značně redukuje
seismické účinky odstřelu.
Clonové odstřely není možno charakterizovat nějakým „emisním parametrem“ vibrací.
Účinek je možno zjistit pomocí měření seismografem až v místě příjmu, tedy typicky u
budov. Vzhledem ke vzdálenosti více než 1 km od budov v obci Hanov se nepředpokládá
negativní účinek vibrací.
Podrobnosti k vlivu vibrací z clonových odstřelů jsou uvedeny v kapitole D.I.3.
Vibrace z dopravy
Těžké nákladní automobily, které provádí expedici kameniva z lomu, mohou být
teoreticky zdrojem vibrací, které se šíří od vozovky do okolí a mohou se projevit i ve
stavbách sousedících s komunikacemi.
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Stejně jako v předchozím případě lze tyto vibrace zjišťovat až v místě působení
měřením. Predikce výpočtem je prakticky nemožná. U vibrací z dopravy záleží ve značné
míře na kvalitě povrchu komunikace, a rychlosti vozidel.
Podrobnosti k vlivu vibrací z dopravy jsou uvedeny v kapitole D.I.3.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
V lomu nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani významnější
zdroje záření elektromagnetického.
5. Doplňující údaje
Terénní úpravy
Vlivem těžby zásob živcové suroviny v navrhovaném v Hanov u Lestkova dojde ke
změně reliéfu terénu. Záměr lze charakterizovat nevyrovnanou bilancí hmot – dobýváním
suroviny na ložisku dojde k odtěžení současné terénní elevace a následně i ke vzniku
jámového lomu se závěrnými svahy tvořenými těžebními etážemi. Těžba bude zčásti
probíhat v již existujícím lomu.
Vlivem záměru tedy dojde k úbytku hmoty v objemu, který zhruba odpovídá
předpokládaným zásobám suroviny. Vzhledem k objemu suroviny je objem skrývky a
výklizů nevýznamný. Předpokládá se, že po ukončení těžby vznikne při jihovýchodní hranici
DP menší terénní elevace tvořená deponií nepoužitých hmot, která však zásadně neovlivní
reliéf terénu a bude umístěna v lesním porostu
Trvalé změny reliéfu budou mít vliv na krajinný ráz, velikost a významnost tohoto vlivu
je posouzena v samostatné studii (Klouda 2014, příloha č. 6) a v kapitole D této
dokumentace.
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ČÁST C
1.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
1.

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)

Dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZUR) se lokalita nenachází v ploše
regionálních či nadregionálních prvků ÚSES, ani se takové v jeho nejbližším okolí nenacházejí.
Dle úplné aktualizace Územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Tachov 2012 je
severozápadně od zájmového území umístěno lokální biocentrum (LBC). Údolím Podhájského
potoka prochází lokální biokoridor (LBK) označený jako nefunkční.
Dle územního plánu obce Lestkov (Tauš, 2002), schváleném zastupitelstvem obce dne
10.2.2003 se u severního okraje DP nachází lokální biocentrum označené jako KP18. Okraj DP do
LBC pravděpodobně zasahuje, vlastní plocha těžby ani plocha deponií však nikoliv. LBC je
vymezeno v nivě Podhájského potoka mimo výhradní ložisko Hanov u Lestkova. Údolím
Podhájského potoka mimo vlastní plochu těžby je veden lokální biokoridor.
Obrázek č. 11: Výřez z územního plánu obce Lestkov s vyznačením prvků ÚSES
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2. Zvláště chráněná území
Dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou kategorie zvláště
chráněných území následující:
•

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

•

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

V prostoru navrhovaného DP ani v širším okolí se nenachází žádné MZCHÚ. Nejbližší
(PR U rybníčků) se nachází 4,6 km jižně, PP Krasíkov pak cca 6 km jihovýchodně.
Hranice nejbližšího VZCHÚ (CHKO Slavkovský les) se nachází přibližně 3,7 km
severozápadně.
3. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava lokalit chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů a
přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.) na území EU.
Evropsky významná lokalita (EVL) je legislativně podložena v zákoně č. 114/1992 Sb.,
ochraně přírody a krajiny, který implementuje evropskou směrnici O stanovištích
(92/43/EHS). Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního
seznamu. Po schválení Evropskou Komisí je zapsána do tzv. evropského seznamu.
Ptačí oblasti (PO) jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Vznikají
na základě směrnice 2009/147/ES a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří
soustavu NATURA 2000. Jednotlivá ptačí území jsou v ČR vyhlašována samostatně formou
nařízení vlády.
Řešená oblast přímo nezasahuje do žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Nejbližší EVL Hadovka (CZ0323825) je vzdálená cca 2,7 km východně. Nejbližší PO
Doupovské hory leží cca 31 km severovýchodně
4. Přírodní parky
K ochranně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, může orgán ochrany přírody a krajiny zřídit obecně
závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které
by znamenalo zničení, poškození nebo rušení tohoto území.
Zájmové území neleží v přírodním parku. Dva přírodní parky se nachází v relativní
blízkosti záměru
Jedná se o přírodní park Hadovka a přírodní park Kosí potok.
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Obrázek č. 12: Poloha přírodního parku Hadovka a přírodního parku Kosí potok od zájmového území
(geoportal.gov.cz)

5. Významné krajinné prvky, památné stromy
Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 téhož zákona orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy.
Z výše uvedeného vyplývá, že les pokrývající prostor ložiska Hanov u Lestkova je dle §
3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem.
Na území obce Lestkov se dle ÚAP ORP Tachov nachází 16 registrovaných VKP.
V údolí Kosího potoka se nalézá památný strom – jeřáb muk. Tento strom nebude
záměrem nijak dotčen.
6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
První dějinná zmínka o vsi Hánov náležící kdysi mezi majetky vzdáleného kláštera
premonstrátek v Chotěšově byla zaznamenána v roce 1367. Po roce 1431 přechází do
světských rukou. Název má původ v domácké zkratce jména Johanes neboli Hána a může
odkazovat na někdejšího zakladatele či držitele. Ve 2. polovině 14. století ves pravděpodobně
drželi bratři Hynek a Jan ze švamberské rodové větve Hanovců z Hanova (synové Hynka
z Čelivi), kteří patrně zbudovali i panské sídlo. Obec bývala samosprávná v letech 1850 –
1963, pak se stala osadou obce Lestkova.
První zmínka o Lestkově je v listině z roku 1257 přimdského purkrabího Ratmíra z rodu
Švamberků, obývali lestkovskou tvrz,o níž je zmínka na listině z roku 1456. Avšak již
na listinách z let 1546 a 1570 není o tvrzi ani zmínka. Od Švamberků se vztahuje i erb
městečka tvořící heraldicky kráčející labuť na třech zelených návrších v červeném poli.
K nejznámějším majitelům Lestkova patřil Jan Rulant z Lestkova a Švamberka, který byl
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hejtmanem plzeňského kraje. Vlastnil Lestkov od roku 1397 do husitských válek. Posledním
Švamberkem byl Jan Bedřich, který zemřel r. 1659.
Indikátory kulturních či historických hodnot mohou být předměty ochrany dle zákona
č. 20/1987 o státní památkové péči. Památkově chráněnými objekty v evidenci Národního
památkového ústavu jsou v Lestkově kostel sv. Prokopa, socha sv. Antonína Paduánského na
návsi u školy, socha sv. Dominika na návsi a sýpka u domu č.p. 84.
Za území s archeologickými nálezy se považuje území, na němž lze odůvodněně
předpokládat výskyt archeologických nálezů, nebo na němž se již vyskytly archeologické
nálezy, popřípadě archeologická naleziště. Archeologické dědictví se vyskytuje takřka na
území celé ČR, s výjimkou území v minulosti vytěžených na předčtvrtohorní podloží. Má-li
se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být
ohroženo provádění archeologických výzkumů.
Aplikace Státní archeologický seznam (SAS) ČR v informačním systému Národního
památkového ústavu (IS NPÚ) umožňuje vyhledávání a tisk základních údajů o území s
archeologickými nálezy (UAN).
Dle této aplikace se v ploše záměru ani v blízkém okolí nenachází území kategorie UAN
I (území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů) ani UAN 2 (území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen
nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100 %). Území tedy
patří do kategorie UAN III pokrývající většinu plochy ČR (území, na němž nebyl dosud
rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují
žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem,
existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů).
7.

Území hustě zalidněná

Okolí zájmového území není územím hustě zalidněným. Jedná se o lesnatou a
zemědělskou krajinu s relativně řídkým osídlením. Obec Lestkov měla k 31.12.2013 417
obyvatel při rozloze při rozloze 38,8 km2. Hustota obyvatel je tedy v Lestkově pouze 10,75
obyv./km2, což je výrazně méně než celostátní průměr (133 obyv./km2) i průměr Plzeňského
kraje (76 obyv./km2).
8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona
č. 17/1992 Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty
stanovené zvláštními předpisy“. Zvláštním předpisem je mj. i nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanovuje hygienické limity
hluku a vibrací a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který stanovuje imisní limity
Ovzduší
Na území obce Lestkov nejsou překračován imisní limity dle přílohy č. 1 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole C.II.1
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Hluk
Z výpočtu provedeného v akustické studii plyne, že při současné dopravní intenzitě na
komunikacích III/20165 a II/201 není překračován platný hygienický limit pro hluk
z pozemních komunikací dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. s uvažováním korekce pro
případ staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích.
Ostatní
V zájmovém území i v okolní krajině jsou zachovány funkce sociálně-ekonomické i
přírodní. Zájmové území a okolí nepatří mezi území plošně zatěžované nad míru únosného
zatížení.
9. Staré ekologické zátěže
Přímo v zájmovém území se nenachází žádná stará ekologická zátěž.
Dle systému evidence kontaminovaných míst provozovaného MŽP se v k.ú. Hanov u
Lestkova, Lestkov ani Hostíčkov nenachází žádné kontaminované místo.
10. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry se v dotčeném území nevyskytují.
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2.

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

V následující charakteristice stavu složek životního prostředí jsou pro úplnost popsány i
složky životního prostředí, které záměrem nebudou dotčeny vůbec.
1. Ovzduší a klima
Klimatická charakteristika
Řešené území se dle Quitta (1971) leží v klimatické oblasti mírně teplé MT3. Tato
oblast se vyznačuje krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým létem,
normálně dlouhou, mírnou až mírně chladnou, suchou až mírně suchou zimou s normálním až
krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodná období jsou normální až dlouhá, mírné jaro,
mírný podzim.
Tabulka č. 20: Charakteristika klimatické oblasti MT3

Hodnota (teploty ve °C, srážky v mm)

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

20 – 30
120 – 140
130 – 160
40 – 50
-3 - -4
16 – 17
6-7
6–7
110 – 120
350 – 450
250 – 300
60 – 100
120 – 150
40 – 50

Kvalita ovzduší
Území kolem obce Hanova nepatří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) dle
„Sdělení odboru ochrany ovzduší (OOO) MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2010“ zveřejněného ve Věstníku
MŽP 2/2012.
V rozptylové studii (Kočová 2012, příloha č. 2) je uveden popis stávajícího imisního
pozadí v zájmové lokalitě. Uvedeny jsou pouze znečišťující látky, pro které byl proveden
výpočet znečištění ovzduší. Údaje o imisním pozadí vychází z dat zveřejněných na webových
stránkách ČHMÚ. Jedná se o průměrné hodnoty imisních koncentrací pro čtverce o velikost
1 km2 za předchozích 5 kalendářních let, které jsou zveřejňovány každoročně.
Pro posuzovanou oblast byly na základě údajů ze zmíněných pětiletých průměrů ČHMÚ
z let 2009 - 2013 odhadnuty následující hodnoty stávajících imisních koncentrací
znečišťujících látek:
•

roční průměrná imisní koncentrace BaP: 0,29 – 0,32 ng/m3
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•

roční průměrná imisní koncentrace NO2: 9,4 – 10,3 µg/m3

•

roční průměrná imisní koncentrace PM10: 15,0 – 16,2 µg/m3

•

36. nejvyšší hodnota 24hod. průměrné koncentrace PM10: 26,7 – 29,8 µg/m3

•

roční průměrná imisní koncentrace PM2,5: 10,6 – 11,6 µg/m3

Všechny hodnoty znečištění jsou výrazně pod imisními limity. V měřítku ČR patří
lokalita k oblastem s velmi dobrou kvalitou ovzduší.
2. Voda
Povrchové vody
Dle HEIS VÚV T.G.M. leží plocha navrhovaného DP v povodí IV. řádu Podhájského
potoka (č.h.p. 1-10-01-153) Plocha hydrologického povodí je 22,96 km2. Podhajský potok se
jako pravostranný přítok vlévá do Hadovky. Celková délka toku je 11,18 km.
Z vodohospodářského hlediska jde o tok (v ústí průtok 1,02 m3.s-1) s čistotou vody II.
třídy.
Povodí III. řádu (základní povodí) pak je Mže po soutok s Radbuzou (1-10-01).
Podhajský potok okrajově zasahuje do i do plochy navrhovaného DP, avšak nebude
nikterak dotčen navrhovanou těžbou.
Dle mapového serveru HEIS VUV vodního hospodářství a ochrany vod nemá
Podhajský potok v okolí záměru stanovené záplavové území.
Podzemní vody
Hydrogeologie širšího okolí
Posuzovaná lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 62210 - Krystalinikum
v mezipovodí Mže pod Stříbrem.
Skalní horniny jsou v širším okolí slabě puklinově propustné. K živějšímu oběhu
podzemních vod dochází především v pásmu připovrchového zvětrání a rozpukání a na
výraznějších tektonických liniích. Mimo poruchová pásma je proudění podzemní vody velmi
omezené. Specifický odtok podzemní vody dosahuje v širším okolí cca 2 l/s/km2.
Pokryvné útvary, hlinité písky včetně kamenitopísčitých eluvií, jsou relativně dobře
propustné, neboť obsahují vysoký podíl písčité frakce. Tyto typy hornin jsou uloženy
zpravidla nad úrovní hladiny podzemní vody, která se nachází v hloubkách 7 - 14 m pod
terénem.
Tabulka č. 21: Informace o hydrogeologickém rajonu zájmového území podle HEIS VÚV TGM
Hydrogeologické rajony základní vrstvy

ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Horizont:
Pozice:
Plocha rajonu, km2:
Geologická jednotka:
Skupina rajonů
Dílčí povodí:

2210
Krystalinikum v povodí Mže pod Stříbrem
2
základní vrstva
752,114
Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum Západních
Čech
Berounka
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Kolektory hydrogeologického rajonu
Číslo kolektoru:
Kolektor:
Litologie:
Stratigrafická jednotka:
Dělitelnost rajonu (ano/ne):
Mocnost souvislého zvodnění:
Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita:
Mineralizace:
Chemický typ:

9
nevymezený kolektor
převážně metamorfity
ano
volná
puklinová
nízká <0,001
=<0,3 g/l
Ca-Na-HCO3

Hydrogeologie ložiska a blízkého okolí
Pro zhodnocení vlivu na vody bylo zpracováno hydrogeologické posouzení (Koroš,
2015, příloha č. 4). Posouzení bylo zpracováno na základě archivních údajů, výsledků
geologického průzkumu a terénního šetření
Z výsledků měření naražených hladin podzemní vody v ložiskových vrtech v roce 2012
(ustálené hladiny nebyly všude změřeny) byla sestavena mapa hydroizohyps.
Při místním šetření dne 4.6.2014 byl zaznamenán výskyt vody v prohlubni pod těžební
stěnou v jz. části plánované těžby. Při vydatných srážkách voda z malé vodní plochy přetéká
do občasné mokřiny, situované níže. Z těžebny žádná povrchová voda neodtéká.
U silnice III/19838 je na straně k těžebně příkop, odvádějící srážkové vody z vozovky.
Příkop je ve své střední a jižní části vysvahovaný k propustku DN 400. U ústí propustku pod
silnicí není patrné žádné koryto ani známky toku vody. Voda se zde pravděpodobně velmi
ojediněle volně roztéká a vsakuje brzy do podloží. V období bez srážek zde žádná voda
neteče.
V okolí navrženého DP nebyly zaznamenány žádné jímací objekty. Jímání vody pro
Hanov (příloha č. 1) je vzdálené přes 700 m, zcela mimo vliv budoucí těžby.
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Obrázek č. 13: Přehledná mapa s vyznačením směru proudění podzemní vody (dle Koroš, 2015)

Zdroje podzemních vod
Zájmové území leží mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Hranice nejbližší CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les leží cca 3,3 km
severozápadně.
V okolí navrženého DP nebyly zaznamenány žádné jímací objekty.
Pitná voda pro Hanov je jímána ve vodním zdroji umístěném více než 700 od hranice
navrhovaného DP severovýchodním směrem pod vrcholem Tišina v nadmořské výšce 670 m
n. m.
Vodní zdroj má pásma hygienické ochrany IIb, IIa a I stanovená rozhodnutím č.j.
VLHZ/1897/85/243/3 ze dne 19.12.1985.
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Obrázek č. 14: poloha navrhovaného DP vzhledem k PHO vodního zdroje

Tento zdroj vody leží zcela mimo vliv budoucí těžby, jak vyplývá z hydrogeologického
posouzení.
Posouzením vlivu záměru na podzemní vody včetně zdrojů vody je uvedeno v kapitole
D.I.4.
3. Půda
Taxonomická charakteristika půd zájmového území
V ČR je používána klasifikace půdních typů podle taxonomického klasifikačního
systému půd (TKSP), mezinárodně systém World Reference Base for Soils Resources 2006
(WRB).
Dle TKSP se v území nachází půda ze skupiny kambisolů, konkrétně kambizem
dystrická na substrátu svahoviny rul (KAd20) a z části na substrátu svahoviny svorů a fylitů
střední (KAd21).
Obdobně dle WRB je půda klasifikována jako Hyperdistric Cambisol (dyhCM).
Půdní pokryv zájmového území
Z výsledků geologického průzkumu vyplývá, že humusem obohacená vrstva pod
povrchem má mocnost max. 0,15 m, v průměru jen do 0,1 m. Na části ložiska již byla
humusový horizont skryt.
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4. Geofaktory území
Geomorfologická charakteristika
Z geomorfologického hlediska je území součástí:
Systém:
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Hercynský
Česká vysočina
Krušnohorská soustava (III)
Karlovarská vrchovina (IIIC)
Tepelská vrchovina (IIIC-2)
Bezdružická vrchovina (IIIC-2B
Hanovská pahorkatina (IIIC-2B-c)

Karlovarská vrchovina je geomorfologická oblast v České republice na jihu
Krušnohorské subprovincie, nejvyšší bodem je Lesný (983 m). Členitá vrchovina je tvořena z
krystalických břidlic, granitoidů a metadiabasového komplexu. Člení se na Slavkovský les a
Tepelskou vrchovinu.
Tepelská vrchovina je území v západních Čechách, kde nejvyšším bodem je Podhorní
vrch (847 m.n.m). Povrch je mírně zvlnění, je tvořen svrchnoproterozoickými krystalickými
horniny s dominantními sopečnými stolovými horami a jsou zde táhnoucí se svahy podél tzv.
mariánskolázeňského zlomu (probíhá v linii Mariánské Lázně – Planá – Brod nad Tichou).
Bezdružická vrchovina je částí Tepelské vrchoviny. Nejvyšší bod je Stěnský vrch (762
m n. m.). K dalším významných vrcholům patří Bonětický vrch (732 m n. m) a K Výškovicím
(748 m n. m)
Hanovská pahorkatina zaujímá okolí Hanova. Protéká zde horní tok Hadovky a
Podhájského potoka. Reliéf krajiny přináší výhledy do krajin například na Úterský potok a
nebo na nejvyšší vrcholy této oblasti - Tišinu (688 m n. m.) a na severozápadě od Hanova se
nachází Širokou nivu (679 m n. m.).
Geologická charakteristika širšího okolí
Lokalita se nachází v tzv. Bohemiku, které zahrnuje barrandienské synklinorium a
tepelské antiklinorium. Nejstarší horniny, ve kterých se vyskytuje zájmová hanovská žula,
jsou ze stratigrafického hlediska v poslední době označovány jako neoproterozoické.
Bohemikum budují především terigenní klastické sedimenty (břidlice, droby), v blovické sérii
obsahují vložky a někdy i několik desítek metrů mocné polohy subsekventních
(synorogenních) metabazitů (spility), které jsou z chemického a strukturního hlediska shodné
s mariánsko-lázeňským komplexem (absolutní stáří kolem 540 mil. let), vyskytujícím se při z.
okraji Bohemika.
Tyto horniny jsou kolem osy barrandienského synklinoria jen slabě metamorfovány
(anchimetamorfóza). Od osy (Domažlice-Plzeň-Beroun-Praha) směrem k SZ do tepelského
antiklinoria se skladba původního horninového spektra nemění. Roste ale stupeň
metamorfózy, takže jsou zde postupně známy horniny metamorfované slaběji (biotitchloritová zóna), středně (granátová a staurolitová zóna) a silně (kyanitová a sillimanitová
zóna). Metamorfované sedimenty jsou běžně označované jako fylity, svory, svorové ruly,
ruly). Základní strukturní prvky (osy vrás, břidličnatost, resp. kliváž) mají směr SV-JZ až
VSV-ZJZ (absolutní stáří cca 550 mil. let). Obalová série hanovské žuly v podobě svorových
rul patří do kyanitové zóny.
•

Do těchto sedimentů později intrudovaly granitoidy, které se dnes vyskytují v podobě:
tepelské ortoruly (značně usměrněná leukokrátní žula až granodiorit) v ose tepelského
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•

•

antiklinoria,
hanovské žuly nebo také žuloruly či ortoruly v jeho jv. křídle. Tyto horniny opět vykazují
znaky usměrnění, i když obvykle poněkud slabší než u tepelské ortoruly. Označení
hanovská žula není zrovna nejšťastnější. Jde o těleso faciálně dosti variabilní, popř.
polygenetické, protože jej budují nejen granit, ale také granodiorit a dokonce křemenný
diorit (tonalit),
lestkovské žuly (granodiorit), a to při okraji jv. křídla tepelského antiklinoria, jako
poslední produkt předvariského vulkanismu, který nejeví žádní známky tlakového
postižení.

Tyto intruze předvariského stáří jsou datované absolutním stářím 510-520 mil. let
(rozhraní neoproterozoika a spodního paleozoika) a jsou protažené ve všech případech ve
směru VSV-ZJZ, tedy souhlasně se strukturními prvky neoproterozoických sedimentů. Do
jaké míry jsou vývojově spjaty s tímto magmatismem evidentně mladší aplitoidní a
pegmatitoidní horniny, obvykle charakteru čočkovitých žil, není jasné (mohou být jak
předvariského stáří, protože některé z nich jeví znaky usměrnění, ale i variského stáří a spjaty
např. s borským granitoidním masívem či granitoidy Slavkovského lesa).
Obrázek č. 15: Geologická mapa okolí ložiska (dle Nosek, 1974, převzato ze Spudil, 2012)

Geologická charakteristika vlastního ložiska
Metamorfované sedimenty barrandienského neoproterozoika
Ložisko se nachází v jv. křídle tepelského antiklinoria a je tvořeno tzv. hanovskou žulou
předvariského stáří se starší obalovou sérií nejčastěji v podobě svorových pararul. Jejich stáří
a strukturní prvky souvisí s assyntskou nebo raněkadomskou orogenezí (neoproterozoikum až
spodní paleozoikum).
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Nejstarší horniny, představující plášť mladších granitoidů, které do nich později
intrudovaly, se vyskytují na S ložiska. Jde o dvojslídné (muskovit-biotické až biotitmuskovitické) svorové ruly. Reprezentují více metamorfovanou část barrandienskotepelského neoproterozoického bloku. Vyznačují se páskovanou až paralelní texturou,
obvykle kataklastickou strukturou. Většinou jsou jemnozrnné až střednozrnné. Obsahují tenké
(max. centimetrové) žilky až prožilky (sekrečního) křemene. Nezvětralá nebo jen slabě
navětralá svorová rula je v tzv. zóně rozvolnění většinou hnědošedá. Kliváž, resp.
břidličnatost je obvykle 30-50o. Směr VSV-ZJZ lze odvozovat pouze ze starších regionálních
prací (jádro ve vrtech je neorientované).
Zvětralejší partie mají hnědavé až rezavě hnědé zabarvení, v připovrchové zóně se
hrubší ruly rozpadají kamenito-písčitě, jemnozrnnější partie s velkým množstvím fylosilikátů
až do „jílovitějších“ poloh žluté či okrové barvy. Dělitelnost těchto jílovitě zvětralých partií
horského masívu je jednoduchá, prostým rýpáním.
Ve vrtech Han-2, Han-3 a Han-5 byly ruly zjištěny až do hloubky cca 9-10 m pod
povrchem. Polohy s větší podílem písčitých zrn jsou rozpukány, na puklinách se vyskytují
mázdry a povlaky hydroxidů Fe a Mn. Kromě vrtu Han-2, kde byly „přechod“ pozvolnější, a
to ve formě injikování ruly granitoidním materiálem typu leukokrátní hanovské žuly (s.s.) a
biotitického granodioritu, byl v ostatních vrtech zjištěn poměrně ostrý přechod granit-rula.
Granit byl bez xenolitů ruly, i když např. ve vrtu Han-5 v intervalu 27-30 m p.t. je výrazněji
snížený obsah živcoviny a poněkud vyšší obsahy škodlivin, naznačujících asimilaci
„plášťové“ ruly nebo přechod do granodioritu. Kontakt ruly s žulou se jeví atektonický.
Granitoidy
Hanovská žula (s.s.)
Klasická leukokrátní hanovská žula byla zjištěna na povrchu jen v prostoru současné
těžebny. V těchto místech potom do hloubky 17 m p.t. ve vrtech Han-1 (východní část
těžebny) a v jižním předpolí těžebny j. silnice III. třídy Hostíčkov-Hanov (vrt Han-6) směrem
k Pohájskému potoku.
V bezprostředním S a SV předpolí lomu byla žula zjištěna jednak v balvanitém deluviu,
a eluviu především kolem vrcholu místní elevace, dále k S a SV sondách S-1, S-6, S-8, S-10
a S-16. Zde byla žula evidována ještě ve vrtech Han-2, Han-3 a Han-5, ale v hloubkách 9-10
m p.t. V ostatních bagrovaných sondách jde o indicie žuly neprůkazné (zvětraliny) nebo
jiných hornin než je „hanovská žula“.
Hanovská žula (s.s.) je hornina
•

světe šedá, pokud jsou více zastoupeny Na(Ca) živce,

•

růžově šedá, šedorůžová, narůžovělá nebo pleťově zbarvená, pokud je zde více K-živce,

•

světle žlutošedá nebo světle okrově šedá či narůžovělá, červenavě mramorovaná nebo
šmouhovaná, pokud obsahuje v poněkud větším množstvím produkty sekundárního
větrání, což jsou zpravidla jen hydroxidy Fe (limonit, hematit?)). Těch není ke zbarvení
potřeba mnoho, většinou jen setiny nebo nejnižší desetiny procenta.

Obvykle jde o horninu hrubozrnnou, lokálně střednozrnnou nebo velkozrnnou, místy i
s většími zrny, takže má pegmatitoidní charakter. Výjimečně je žula jemnozrnná, s náznaky
přechodu do žuly aplitické. Obsah fylosilikátů (nepřeměněné nebo slabě přeměněné slídy)
není velký, takže makroskopicky se žula jeví opticky většinou jako málo usměrněná
(kataklastická).
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Z mineralogického hlediska (Suková in Nosek a kol. 1974) je tvořena zhruba v poměru
1:1 narůžovělým K-živcem (reprezentuje ho málokdy ortoklas, většinou je to mikroklín nebo
pertitický mikroklín či pertitický ortoklas), a bílým nebo nažloutlým plagioklasem
s dominantním obsahem Na-složky (albit, popř. v malém množství oligoklas, resp.
albitoligoklas či pertitický oligoklas, ve kterém zastupuje část natria kalcium). Občas byla
pozorována i albitizace K-živce. Celkový obsah živců v hornině je kolem 60 %. Obsah
většinou světle šedého křemene, další mineralogické podstatné složky žuly, je kolem 35 %.
Zbytek nepodstatných nebo akcesorických minerálů tvoří zmíněné slídy, z nichž světlý
muskovit převažuje nad černohnědým biotitem, který muže být bauretizován, popř. dále
chloritizován. Přítomen je i granát, akcesoricky apatit, zirkon a mikroskopicky byly zjištěny
opakní rudní minerály, popř. apatit. Živce mohou být i alterovány (sericitizace, popř.
kaolionizace), z fylosilikátů se občas vyskytne i kaolinit.
V připovrchové zóně je rozpad žul písčitý až blokovitý, a to v závislosti na houbce
uložení, ale i strukturních a texturních poměrech, resp. intenzitě rozpukání a možnosti pohybu
podzemní vody, spíše však vod srážkových. Hornina je dosti tvrdá, ale křehká. Na puklinách
se vyskytují v povlacích rezavé hydroxidy Fe (obecně limonit). Pravděpodobně jsou ve
zvětrávací zóně, resp. zóně přípovrchového rozvolnění, i minerály Mn2+, které vystupují
obvykle v podobě černých skvrn (pokud to není mocnější výskyt povlaků hydroxidů Fe). Tyto
pukliny s povlaky sekundárních minerálů Fe a Mn se mohou vyskytovat až do hloubky
několika desítek metrů. V místech, kde existoval významnější pohyb podzemní vody je žula
kolem limonitizovaných puklin zbarvena obvykle růžově, méně často žlutě, a to mnohdy do
vzdálenosti i několika decimetrů.
Bazičtější typy granitoidů (hanovská žula s.l.)
Kromě leukokrátní hanovské žuly (s.s.) tvoří těleso hanovské žuly (s.l.) i tmavší slabě až
středně usměrněný biotitický granodiorit, lokálně přecházející až do křemenného dioritu
(tonalitu). Tyto horniny se vyskytují v jv. okraji zájmového území, kde byly identifikovány
při rekognoskaci terénu, následně potom ve všech účelově situovaných bagrovaných sondách,
provedených v r. 2011, tj. č.č. S 11-17. Nakonec i ve vrtu Han.4, který byl proveden za
účelem zjištění mocnosti a pozice tohoto odlišného typu granitoidu, resp. vztahu k leukokrátní
žule.
O existenci těchto typů granitoidů se zmiňují již Nosek a kol. (1974). Petrograficky jsou
docela dobře popsány. Je otázkou, zda jde o starší magmatickou fázi v prostoru hanovské
jizvy, nebo faciálně odlišné těleso. Prvá varianta se zdá být pravděpodobnější. Z ložiskového
hlediska geneze není rozhodující. Kontakt obou granitoidů (leukokrátních a mafických) byl
zjištěn pouze v sondě č. 16. Zde byl přechod náhlý, bez výraznějšího tektonického porušení.
Tato hornina má v nezvětralém stavu šedou, popř. až tmavě šedou barvu. Je tvořena
jednak šedavým křemenem, jednak bělavým živcem (plagioklas, obvykle oligoklas) a dále
větším množstvím hnědočerného biotitu. Ten se občas vyskytuje v subparalelních polohách až
hnízdech. V menším množství bývá přítomen K-živec, dále muskovit a granát. Akcesorické
minerály reprezentují apatit, zirkon, opakní (rudní) minerály. Živec bývá sericitizován a
lokálně dosti kaolinizován, méně často představují sekundární minerály hydroxidy Fe.
Hornina je hypidiomorfně zrnitá, střednozrnná až hrubozrnná, s nevýrazně až výrazně
paralelní texturou. Jde tedy o horninu usměrněnou až slabě usměrněnou vlivem pozdějších
orogenetických pochodů.
Druhým typem této granitoidní facie je v ložiskové oblasti výrazně alterovaná hornina.
Biotitický granodiorit je rovněž šedý, ale bíle kropenatý. Kropenatost způsobují kaolinizované
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plagioklasy. Na trhlinách se vyskytují sekundární rezavé minerály Fe podstatně méně než
v hanovské žule a plášťové rule. Jediná výrazně podrcená a limonitizovaná polohu ve vrtu
Han-4 se vyskytovala v konečné metráži 18,0-18,5 p.t. Zato se na puklinách vyskytují často
bílé mázdry kaolinitu. Vztah alterovaného a nezvětralého granodioritu je nejasný. Existují
pouze slabé indicie, že alterace probíhala v poněkud porušenějších partií této horniny.
Pegmatitoidy
Posledním typem magmatogenních hornin, které jsou mladší než zatím zmíněné
granitoidy, jsou pegmatity. Klasické pegmatity jsou známy především východně Hanova u
obce Zhořec. Zde jde o žilná tělesa, jejichž protažení je obvykle konformní s průběhem
základní struktur neoproterozoických metamorfovaných hornin. Vyskytují se jak v nich, tak i
v hanovské žule (s.l.). Náznaky výskytu těchto velkozrnných hornin jsou v odkryté části
hanovské žuly zdejšího lomu. Nejde o klasické žíly, ale spíše o lokální hrubnutí jednotlivých
minerálů, které žulu budují. Barvou se tyto horniny od běžné žuly neliší. Další, ale
nevýznamné náznaky, byly zjištěny ve vrtech a bagrovaných sondách ve formě spíše
křemenných, resp. křemen-živcových prožilků. Jejich ohraničení vůči okolním horninám není
příliš ostré.
Existenci těchto hornin dokládají i dvě větší, byť nepřímé indicie ve formě pinek. Jedna
jejich skupina je na vrcholu zdejší lokální elevace nad lomem, kde se vyskytuje hanovská
žula. Druhá potom ve východní části v místech výskytu šedých granodioritů. Na odvalech
v okolí pinek se vyskytuje především šedý kusový křemen s doprovodnými horninami. Živce
se vyskytují méně. Ze slíd byl registrován v dosti hrubých šupinách i muskovit (rozměry i
několik cm2).
Strukturní poměry
Z pohledu současných průzkumných prací je zřejmé, že původní výklad, že vyvřelé
těleso „hanovské žuly“ využilo tektonickou „jizvu“ zhruba směru VSV-ZJZ a je široké cca
300 -1 000 m a dlouhé až 12 km, je správný. Tato porucha, resp. oslabená zóna vyššího řádu,
má shodný směr se základními strukturními prvky barrandienského neoproterozoika. Na
současném stupni odkrytí granitoidů mají vliv kromě denudačních faktorů i poněkud odlišné
fyzikální e mechanické vlastnosti jednotlivých petrotypů.
Těleso hanovské žuly je podle Noska a kol. (1974) porušeno řadou zlomů mladších, a to
směru SSZ-JV. Tedy poruchy nejčastěji omezujících např. permokarbonské sedimenty blízké
manětínské pánve nebo relikty pánve plzeňské, byly nejčastěji nositeli nedalekého
polymetalického zrudnění variského stáří (např. Michalovy Hory). Poruchová pásma
využívají některé části zde existujících vodotečí, jako např. Podhájský potok (západní
omezení průzkumného území) a Hadovka.
Z tektonické analýzy v lomu vyplývá, že hanovská žula je dosti křehká a všesměrně
rozpukaná. Žádná přednostní orientace puklin nebyla pozorována. Poněkud četnější se zdají
být pukliny směru SSZ-JJV až SZ-JV, což muže být způsobeno přednostní orientací stěny
těžebny ve směru VSV-ZJZ. Pukliny (spíše však trhliny) jsou poměrně krátké, obvykle
zprohýbané a v připovrchové zóně rozvolnění a možného pohybu podzemní vody více či
méně limonitizované. A to nejčastěji od tenkých rezavých povlaků a skvrn až výjimečně po
rezavě hnědé až tmavě hnědé nebo šedohnědé povlaky hydroxidů Fe o tloušťce i několik mm.
Ložiskové poměry
Ložisko se nachází v jv. křídle tepelského antiklinoria a je tvořeno tzv. hanovskou žulou
předvariského stáří se starší obalovou sérií nejčastěji v podobě svorových pararul. Jejich stáří
a strukturní prvky souvisí s assyntskou nebo raněkadomskou orogenezí (neoproterozoikum až
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spodní paleozoikum).
Leukokrátní hanovská žula představuje ložiskové těleso živcové suroviny, která je
„masově“ těžitelná. Hranice ložiskového tělesa jsou jak přirozené, tak umělé, přičemž
přirozené jsou i přes provedené technické a kamerální práce, obtížněji definovatelné.
Přirozená hranice tělesa leukokrátní žuly je určována především požadovanou kvalitou
na surovinu. tzn. min. obsahem „živcoviny“ a maximálním obsahem škodlivin. V detailu tzn.
průběhem rozhraní leukokrátní hanovské žuly se svorovými pararulami a s biotitickými
granodiority. Zatímco hranice mezi hanovskou žulou (s.s.) a svorovými rulami na severu
ložiskového tělesa je známa poměrně dobře (atektonický kontakt, poměrně příkrý – cca 3060o), kontakt hanovské žuly (s.s.) s biotitickými granodiority je zatím málo jasný.
Základní umělou hranicí ložiskového tělesa je rozsah průzkumného území. Další hranici
tvoří hloubka prozkoumávaného ložiskového tělesa, a to 613 m n. m. i když je nepochybné, že
žula pokračuje do větších hloubek pod terénem. Ze současných průzkumných prací, ale i prací
Noska a kol. (1974, 1982) vyplývá, že je nutná určitá opatrnost. Tak, jako nebylo zjištěno
přesné rozhraní leukokrátní žuly a biotitického granodioritu, tak by se mohlo stát, že pod
uvedenou nadmořskou výškou se mohou vyskytnout v podobě vložek v žule vložky až polohy
svorové ruly.
Podrobnější kvalitativní charakteristika suroviny a mapa bloků zásob je uvedena
v kapitole B.II.3.
Radonové riziko
Podle mapy radonového rizika z geologického podloží se nachází plocha ložiska
v oblasti se střední kategorií radonového indexu z geologického podloží.
5. Flóra a fauna
Biogeografické členění
Dle biogeografického členění České republiky (Culek a kol., 1996) spadá zájmové
území do Hornoslavkovského bioregionu (1.60).
Bioregion leží v západních Čechách, zabírá geomorfologický celek Slavkovský les a
severní část Tepelské vrchoviny, jeho plocha je 1047 km2. Typická část bioregionu je tvořena
vyšším a členitějším reliéfem se zbytky zarovnaných povrchů v centrální části a výraznými
okrajovými svahy s návětrným územím s většími srážkami. Vegetačními jednotkami jsou na
plošinách převážně bikové bučiny s ostrovy podmáčených smrčin, na strmých svazích
květnaté bučiny a v údolích i suťové lesy. Ve vrcholové části se nacházejí jednak ostrovy
acidofilních horských bučin, jednak vrchoviště a reliktní bory na hadcích. Nereprezentativní
části tvoří nižší plošší reliéf - přechod k bioregionům Plzeňskému (1.28) a Rakovnickožlutickému (1.16). Údolí řek Ohře a Teplé mají naznačen říční fenomén.
Osídlení okrajových partií je raně středověké, centrální část byla osídlena teprve ve
vrcholném středověku, v souvislosti s rozvojem hornictví. Lesy jsou značně rozšířené, avšak
převážně s druhotnou skladbou dřevin. Na nelesních plochách převládaly v nedávné minulosti
louky a pastviny nad ornou půdou, dnes jsou však z větší části odvodněné a přeorané.
V současné době převládají kulturní smrčiny, jsou zde zachována rašeliniště a fragmenty
bučin na svazích. Četné vlhké louky (s upolínem) degradují (zarůstáním bolševníkem).
Zájmové území leží v biochoře 4BS Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 4.v.s.
(dle Culek, 2003). Současné využití krajiny v biochoře 4BS je: lesy 24 %, travní plochy 15 %,
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vodní plochy 1%, pole 51,5 %, sady 3,5 %, sídla 3 % a ostatní plochy 2 %.
Pole zabírají převážně plošiny a okolí sídel. Jsou velká, pouze na svazích jsou středně
velká a malá. Hranice polí tvoří nejčastěji lesy a komunikace.
Lesy jsou převážně středně velké a velké. Lesy zabírají hlavně svahy údolí, ale často se
nacházejí i na plošinách. Jejich dřevinná skladba je velmi monotónní. Dominují kulturní
smrčiny, často s příměsí borovice nebo menšími kulturními bory. Místy je významnější
příměs modřínu. Větší bučiny se vůbec nedochovaly, ojediněle se vyskytují pouze dožívající
fragmenty nebo kotlíky bukové tyčoviny. Vzácná je i příměs buku, která je relativně
nejčastější v údolích.
Travní porosty jsou převážně v nivách a v okolí rybníků, vzácněji na strmých svazích.
Zamokřené louky jsou většinou opuštěné a mění se v ruderalizované mokřady. Zbývající
louky jsou intenzivně obhospodařovány a mají nižší biologickou hodnotu. Přesto se zde
nacházejí fragmenty cennějších mokřadních, někde částečně zrašeliněných luk.
Vodní plochy jsou zastoupeny především malými rybníky, vzácněji středně velkými
rybníky. Tekoucí vody reprezentují potoky a říčky. Sady jsou u rodinných domů, převážně po
obvodech vesnic a vzácně též v zahrádkářských koloniích po obvodu větších měst.
Sídla jsou tvořena především středně velkými vesnicemi. Malých vesnic je méně. Velké
vesnice téměř chybějí. Typická jsou však malá města.
Fytogeografické členění a potenciální přirozená vegetace
Z hlediska Fytogeografického členění patří území do obvodu Českomoravského
mezofytika, okrsku Toužimská vrchovina (28d).
Dle mapy Potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová, 1998) leží
zájmové území v mapovací jednotce č. 24 – Biková bučina (Luzulo Fagetum).
Bikové bučiny (Luzulo-Fagetum) představují edafický klimax v submontánním až
montánním stupni podmíněný minerálně chudými horninami, na nichž střídá klimatický
klimax bučin ze svazu Fagion. Vyskytuje se v rozpětí nadmořských výšek od 450 do 850 m.
Osidluje půdy patřící k oligotrofní kyselé kambizemi s mělkým humusovým horizontem,
které v půdním profilu představuje přes svou značnou kyselost zásobárnu bází a živin.
Biková bučina se vyznačuje jednoduchou vertikální strukturou je tvořena většinou jen
stromovým a bylinným patrem. Keřové patro vzniká jen zmlazením buku. Mechové patro je
potlačeno bohatým opadem bukového listí, které se obtížně rozkládá. Toto patro se vytváří jen
na místech exponovaných větru, kde je opad odvíván.
Stromové patro bývá často tvořeno pouze bukem (Fagus sylvatica). Jako příměs se
vyskytuje v nižších polohách dub zimní, řidčeji letní (Quercus petraea, Q. robur), popř. lípa
srdčitá (Tilia cordata). Dříve tvořila příměs stromového patra i jedle (Abies alba), která však
v posledních desetiletích většinou vyhynula.
V bylinném patru se v roli dominanty v závislosti na půdních podmínkách a nadmořské
výšce střídají Luzula luzuloides, Deschampsia flexuosa, řidčeji Calamag-rostis arundinacea,
Vaccinium myrtillus nebo Poa nemoralis.
Flóra bioregionu
V květeně Hornoslavkovského V květeně bioregionu najdeme chudé druhové složení, s
převahou oceanicky laděných hercynských druhů vyšších poloh, některé z nich zde
představují mezní prvky. Mezi tyto horské druhy náleží mléčivec alpský (Cicerbita alpina),
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pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), stařinec
potoční (Tephroseris crispa), kokořík přeslenatý (Polygonatum verticillatum), čípek objímavý
(Streptopus amplexifolius), růže alpská (Rosa pendulina), borovice blatka (Pinus uncinata).
Zasahují sem i boreální druhy, jako sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), vlochyně
bahenní (Vaccinium uliginosum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a vrba borůvkovitá
(Salix myrtilloides). Z subatlantských druhů sem zasahuje ještě koprník štětinolistý (Meum
athamanticum), zimostrázek nízký (Polygaloides chamaebuxus) a divizna knotovkovitá
bělokvětá (Verbascum lychnitis subsp. moenchii). Na hadcích rostou serpentinikolní druhy,
jako sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) a s. klamný (A. adulterinum), dále lněnka
alpská (Thesium alpinum) a l. pzrenejská (T. pyrenaicum), vřesovec pleťový (Erica
herbacea). Zvláštností je endemický rožec hadcový (Cerastium alsinifolium). V posledních
desítiletích se intenzívně šíří zavlečený bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum).
Flóra zájmového území
Pro posouzení vlivu na biotu bylo zpracováno biologické posouzení záměru (Véle,
2014, příloha č. 5).
Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č.
395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační průzkumy byly provedeny na území
určeném k realizaci záměru i v jeho okolí. Zpracování posudku probíhalo od dubna do října
2014.
Během výzkumu nebyla zjištěna žádná přirozená ani přírodě blízká společenstva, proto
nebylo realizováno fytocenologické snímkování. Vzhledem k biotopové heterogenitě bylo
území pro účely botanického mapování rozčleněno do 4 segmentů. Segmenty lesního porostu
B a C, rozdělené segmentem A – vegetace podél silnice. Segment D je současný lom.
Obrázek č. 16: Zákres plochy navrhovaného DP a jednotlivých segmentů (A, B, C, D) vytyčených pro
účely botanického mapování.
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Během průzkumu byla zjištěna přítomnost 129 rostlinných druhů. Jejich seznam je
uveden v biologickém posouzení (příloha č. 5). Žádný z nalezených druhů nepatří mezi
zvláště chráněné. Pět z nalezených druhů je uvedeno na Červeném seznamu ohrožených
rostlin ČR. Konkrétně se jedná o rožec hajní, kruštík širolistý, bělolist rolní, mochnu
stříbrnou, hruštičku okrouhlolistou a rukev rakouskou.
Tabulka č. 22: Druhy rostlin z Červeného seznamu ohrožených rostlin ČR

Latinský název
Cerastium lucorum
Epipactis helleborine
Filago arvensis
Potentilla argentea
Pyrola rotundifolia
Vysvětlivky: C2
C3
C4a

Český název

Segment

rožec hajní
C
kruštík šírolistý
A
bělolist rolní
D
mochna stříbrná
D
hruštička okrouhlolistá
B,D
silně ohrožené
ohrožené
vzácnější taxon vyžadující další pozornost - méně ohrožený

Ochrana
C4a
C4a
C3
C4a
C2

Fauna bioregionu
V částečně devastované podhorské kulturní krajině jsou zachovalé významné plochy
přirozených porostů hercynského lesa s převážně podhorskou lesní faunou (sýc rousný,
kulíšek nejmenší). Významným prvkem jsou rašelinné louky v zamokřených sníženinách
(tetřívek obecný,šídlo rašelinné, hnědásek chrastavcový). Tekoucí vody patří do pásma
pstruhového až parmového.
V Hornoslavkovském bioregionu jsou zastoupeny tyto významné druhy - Savci: ježek
západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: tetřívek obecný (Tetrao tetrix), kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), ořešník kropenatý (Nucifraga
caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo
calamita), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta
vivipera), zmije obecná (Vipera berus). Měkkýši: závornatka černatá (Clausilia bidentata),
vrásenka pomezní (Discus ruderatus). Hmyz: hnědásek chrastavcový (Euphydrias aurinia),
šídlo rašelinné (Aeschna subarctica).
Fauna zájmového území
V rámci citovaného biologického posouzení byl proveden i zoologický průzkum lokality.
Zpracování posudku probíhalo od dubna do října 2014.
Součástí citovaného biologické posouzení (Véle, 2014 – příloha č. 5). byl i zoologický
průzkum. Průzkum byl zaměřen na celou plochu navrhovaného DP a blízké okolí. Terénní
průzkum probíhal od dubna do října 2014.
Bezobratlí
Přítomnost bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí individuálního sběru, zemních
pastí a smýkání vegetace. Průzkum bezobratlých byl zaměřen na zvláště chráněné a vzácné
druhy. Jako bioindikační skupina byli použiti střevlíkovití brouci (Carabidae). Odchycené
druhy střevlíků jsou rozděleny do tří skupin. Skupina R – vzácné a ohrožené druhy s úzkou
ekologickou valencí, jež osídlují především přirozené, antropogenně málo ovlivněné biotopy.
Skupina A - adaptabilnější druhy vyskytující se na alespoň částečně přirozených nebo
přirozenému stavu blízkých habitatech. Osídlují také dobře regenerované biotopy, zvláště
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v blízkosti původních ploch. Skupina E - eurytopní druhy často bez zvláštních nároků na
charakter a kvalitu prostředí. Osídlují nestabilní i antropogenně silně ovlivněné habitaty.
V území nebyl nalezen žádný druh ze skupiny R.
V území bylo nalezeno 15 druhů ze skupiny A: Abax parallelepipedus je druh obecný
v lesích všech typů od nížin do hor. A. parallelus je druh hojný v lesích všech typů od nížin
do hor. Amara curta obývá sušší i vlhčí nezastíněná stanoviště např. lesní světliny, pastviny a
louky. A. pallens je druh obývající spíše sušší stanoviště bez zastínění: vřesoviště, světliny
listnatých lesů. Calathus ambiguus je hojný na suchých a teplých stanovištích bez zastínění.
C. erratus je hojný v suchých, nezastíněných nebo polozastíněných habitatech jako jsou pole,
lesy, vřesoviště. Carabus auronitens obývá lesy pahorkatin a hor. C. cancellatus se vyskytuje
v otevřených i zastíněných biotopech. C. convexus je druh hojný na málo zastíněných
stanovištích. C. coriaceus žije v lesích. C. hortensis je druh obecný v listnatých i jehličnatých
lesích. C. nemoralis preferuje zastíněná stanoviště (háje, lesy, zahrady). Cicindela campestris
je hojný druh na otevřených stanovištích. C. hybrida se vyskytuje na suchých písčitých
stanovištích. Cychrus caraboides je velmi hojný eurytopní druh.
Ze skupiny E bylo nalezeno 14 druhů: Amara aenea je druh otevřených stanovišť. A.
bifrons je druh nezastíněných spíše suchých stanovišť (rudeály, pole), častý na píščitém
podkladu. A. convexior je druh indiferentní k zastínění, vyskytuje se na loukách, křovinatých
stráních, ve světlých lesích. A. convexiuscula obývá nezastíněné ruderály, rumiště, hliniště a
slaniska. A. ovata je druh indiferentní k zastínění, žije na polích, loukách a v křovinách.
Anchomenus dorsalis je druh obecný na nezastíněných, suchých až polovlhkých stanovištích.
Anisodactylus binotatus je obecný, eurytopní druh obývající louky, porostlé břehy vod, pole a
ruderály. Bembidion lampros je druh obecný na suchých až polovlhkých stanovištích bez
zastínění: pole, pastviny, louky. Broscus cephalotes je hojný na polosuchých až vlhkých
stanovištích bez zastínění (pískovny, písčitá pole, písčité břehy vod). Calathus fuscipes je
druh obecný na suchých stanovištích bez zastínění. C. melanocephalus je druh obecný
především na nezastíněných a polozastíněných stanovištích (pole, stepi) od nížin do hor.
Harpalus distinguentus žije na suchých až polovlhkých stanovištích bez zastínění (pole, stepi,
ruderály). H. rubripes je obecný na suchých až indiferentních stanovištích bez zastínění: pole,
lomy, cihelny, ruderály. Poecilus cupreus obývá nezastíněná stanoviště (pole, stepi, břehy
vod).
Z nalezených bezobratlých živočichů jsou dále čtyři druhy zvláště chráněné. Jedná se
o batolce rodu Apatura, čmeláky rodu Bombus, mravence rodu Formica a svižníky rodu
Cicindela.
Obratlovci
Přítomnost obratlovců byla zaznamenávána pomocí krátkodobě umístěných pastí,
vizuálně, akusticky a pomocí pobytových znaků. Zaznamenávány byly i přeletující druhy
ptáků. Přítomnost živočichů v blízkém okolí byla zjišťována během terénních prací.
Přítomnost v širším okolí (faunistickém čtverci 6043) byla hodnocena na základě literárních
údajů.
Průzkum potvrdil výskyt 31 druhů obratlovců: dva zástupce třídy obojživelníků, dva
zástupce plazů, 20 druhů ptáků a 7 druhů savců. Seznam nalezených druhů obratlovců je
uveden v následující tabulce. Pět nalezených druhů obratlovců (ropucha obecná, slepýš
křehký, ještěrka obecná, krkavec velký, veverka obecná) je uvedeno na seznamu zvláště
chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
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Tabulka č. 23: Seznam nalezených druhů obratlovců

Latinský název
Český název
Ochrana
Bufo bufo
ropucha obecná
§O, NT
Obojživelníci
Rana temporaria
skokan hnědý
Anguis fragilit
slepýš křehký
§SO, LC
Plazi
Lacerta agilis
ještěrka obecná
§SO, NT
Anthus trivialit
linduška lesní
Buteo buteo
káně lesní
Columba palumbus
holub hřivnáč
Corvus corax
krkavec velký
§O, VU
Cuculus canorus
kukačka obecná
Dendrocopos major
strakapoud velký
Emberiza citrinella
strnad obecný
Erithacus rubecula
červenka obecná
Fringilla coelebs
pěnkava obecná
Garrulus glandarius
sojka obecná
Ptáci
Motacilla alba
konipas bílý
Parus caeruleus
sýkora modřinka
Parus major
sýkora koňadra
Picus viridis
žluna zelená
Phylloscopus collybita
budníček menší
Phylloscopus trochilus
budníček větší
Regulus regulus
králíček obecný
Sitta europaea
brhlík lesní
Sylvia communis
pěnice hnědokřídlá
Turdus merula
kos černý
Turdus philomenos
drozd zpěvný
Apodemus flavicollis
myšice lesní
Apodemus sylvaticus
myšice křovinná
Capreolous capreolus
srnec obecný
Savci
Lepus europaeus
zajíc polní
Sciurus vulgarit
veverka obecná
§O
Sus strofa
prase divoké
Vulpes vulpes
liška obecná
Vysvětlivky: NT
téměř ohrožený druh
LC
málo dotčený
VU
zranitelný druh
§O
ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazený mezi ohrožené druhy)
§SO silně ohrožený druh (druh rostliny či živočicha, který je ohrožený nebo
vzácný, vědecky či kulturně velmi významný a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
zařazený mezi silně ohrožené druhy)

Míra vlivu na všechny výše zmíněné druhy živočichů a návrhy ochranných a
kompenzačních opatření jsou uvedeny v kapitole D.
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6. Ekosystémy
Biotopy
V prostoru navrhovaného DP se nachází mozaika přírodních i člověkem ovlivněných
biotopů. V celé oblasti se dle Metodiky mapování biotopů dle AOPK nachází biotopy:
•

X6 (Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla),

•

X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla),

•

X8 (Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy),

•

X9A (Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami),

•

X12 (Nálety pionýrských dřevin).
Přírodní biotopy vyskytující se v segmentu B jsou:

•

L2.2B (Údolní jasanovo-olšové luhy),

•

L7.1 Suché a acidofilní doubravy a

•

L8.1 Boreokontinentální bory.
V segmentu C jsou přírodní biotopy:

•

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy

•

L8.1 Boreokontinentální bory.
Les
Prostor ložiska Hanov u Lestkova leží v lesním vegetačním stupni 4 – bukovém.

Z hlediska funkce lesa leží v ploše navrhovaného DP z velké většiny hospodářské. Při
západním okraji DP v místě prudkého svahu nad Podhájským potokem je vymezen les
ochranný o ploše 3 271 m2. Jedná se o les na nepříznivých stanovištích. Cca 950 m2 tohoto
lesa zasahuje do plochy samostatné jižní otvírky (varianta T2).
Z hlediska funkčního potenciálu je dále v jihozápadní části DP opět na svahu nad
Podhájským potokem vymezena plocha s kritickým sklonem svahu (7 657 m2).

66

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽP
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova
Obrázek č. 17: Vymezení lesa ochranného (červeně) a lesů s půdoochranným potenciálem (hnědá šrafa) –
zdroj ÚHUL

Z hlediska typologie se v prostoru navrhovaného DP nacházejí tyto lesní typy:
•

0M2 – chudý (dubový) bor (typ brusinkový) – Do tohoto typu je zařazena většina lesních
porostů v ploše po obou stranách silnice III. třídy. Bude dotčený těžbou i deponiemi.

•

0K3 – kyselý (dubovo-bukový) bor (typ dubobukový bor borůvkový - na dystrické
kambizemi) – Jedná se o enklávu při severní hranici těžby o ploše cca 4 600 m2, dotčenou
vlastní těžbou i severní deponií.

•

0P5 – kyselý jedlový bor (souhrnný typ, který je přechodem mezi svěžím a chudým
jedlodubovým borem (0O-0Q)) – Enkláva při severním okraji DP o ploše cca 5 100 m2
dotčená severní deponií a ploška při jižním okraji DP bez zásahu hornickou činností.

•

0Z1 – reliktní bor (typ skalnatý) – Plocha o rozloze cca 3 271 m2 v nejprudší části svahu
nad Podhájským potokem. Jedná se o les ochranný. Cca 950 m2 bude dotčeno těžbou
v menší jižní otvírce.

•

3L1 – kyselá bučina (typ borůvkový) – Pruh na západní hranici DP v okolí Podhájského
potoka, nebude dotčen žádnou činností.
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Obrázek č. 18: Lesní typy v ploše DP Hanov u Lestkova a okolí – zdroj ÚHUL

Další údaje o lesích jsou převzaty z aktuálního lesního hospodářského plánu (LHP).
Lesní pozemky v navrhovaném DP v k.ú. Hanov u Lestkova jsou ve správě Lesů ČR,
lesní správa Toužim. Aktuální lesní hospodářský plán má platnost od 1.1.2008 do
31.12.2017. Dle tohoto LHP se území navrhovaného DP nachází v oddělení 371, dílec J a H
a v oddělení 370 dílec A. V ploše navrhovaného DP se nachází porostní skupiny dle
následující tabulky.
Tabulka č. 24: Zastoupení dřevin v porostních skupinách v navrhovaném DP Hanov u Lestkova

Obmýtí/
Zastoupení dřevin
Oddělení Porostní
Věk Obnovní
/ Dílec
skupina
doba
dřevina
%
371 J
03
25
120/30
borovice lesní
40
bříza bělokorá
30
smrk ztepilý
25
jeřáb ptačí
5
371 J
06
60
120/30
borovice lesní
95
bříza bělokorá
5
371 J
08
80
110/30
smrk ztepilý
90
bříza bělokorá
9
borovice lesní
1
371 J
10
100 110/30
smrk ztepilý
95
borovice lesní
5
371 J
14
135 120/30
borovice lesní
95
smrk ztepilý
5
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těžby
%
dřevina
0

%

0
0

30

buk lesní

100

100

borovice lesní
smrk ztepilý

60
30
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Obmýtí/
Zastoupení dřevin
Oddělení Porostní
Věk Obnovní
/ Dílec
skupina
doba
dřevina
%
371 H

05

48

110/30

371 H

09

86

120/30

371 H

12

114

110/30

370 A

01a

1

120/30

370 A

02

14

110/30

370 A

09

82

110/30

370 A

11

106

110/30

370 A

16

156

120/30

smrk ztepilý
dub letní
bříza bělokorá
douglaska
tisolistá
topol osika
modřín opadavý
borovice lesní
smrk ztepilý
bříza bělokorá
olše lepkavá
smrk ztepilý
modřín opadavý
borovice lesní
borovice lesní
smrk ztepilý
dub letní
smrk ztepilý
olše lepkavá
bříza bělokorá
smrk ztepilý
olše lepkavá
smrk ztepilý
borovice lesní
borovice lesní
smrk ztepilý

55
20
15
5
4
1
50
44
5
1
97
2
1
75
20
5
75
20
5
99
1
98
20
80
20

Model Zalesnění
těžby
%
dřevina
dub letní
0

%
10

0

88

smrk ztepilý
borovice lesní
dub letní

60
30
10

smrk ztepilý
buk lesní
smrk ztepilý
buk lesní
borovice lesní
smrk ztepilý
buk lesní

90
10
70
30
60
30
10

0

0

4
50
100

Dle aktuálního terénního šetření v letním období roku 2014, již v souladu s LHP
proběhla navrhovaná těžební obnovní (3 x násek) v dílci 371 J, porostní skupina 14. Jsou zde
3 mýtiny o celkové ploše cca 1,1 ha, ležící v navrhovaném DP. Taktéž byla smýcena porostní
skupina 12 v dílci 371H.
Dále je z LHP zřejmé, že výše uvedený ochranný les, který se nachází v porostní skupině
16 dílce 370 A, je v mýtním věku a těžba obnovní (100 %) je plánována náseky s ohledem na
zajištění sousedních kultur.
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Obrázek č. 19: Zákres plochy DP do porostní mapy (podklad LESY ČR s.p.)

Obrázek č. 20: Mýtina z roku 2014 v porostní skupině 14 v ploše navrhované těžby v sv. části
navrhovaného lomu. Vpravo porostní skupina 3, uprostřed ponechaná kulisa ze stromů nad hranou
současného lomu.
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Obrázek č. 21: Porostní skupina 16 v dílci 370A tvořená převážně borovicí lesní v mýtním věku
s plánovanou těžbou obnovní. Les ochranný ve svahu nad Podhájským potokem v místě předpokládané
samostatné jižní otvírky lomu.

Mimolesní vegetace
Na části pozemku p.č. 1360/2 (ostatní plocha, se způsobem využití dobývací prostor)
byla provedena v minulosti skrývka, aniž zde započala těžba. V současnosti zde probíhá
sukcese, lze zde vylišit biotop X12 – Nálety pionýrských dřevin.
Při botanickém průzkumu zde byly nalezeny z dřevin smrk ztepilý, borovice lesní, bříza
bělokorá a vrba popelavá. Jedná se řádově o stovky velmi mladých jedinců. Větší exempláře
dřevin jsou v prostoru mezi stávajícím lomem a silnicí III. třédy. Z menší části budou před
těžbou odstraněny, převážně však rostou v ochranném pásmu silnice a nebudou těžbou
dotčeny.
7. Krajina
Pro posouzení vlivu těžby v DP Hanov u Lestkova na krajinný ráz bylo zpracováno
vyhodnocení míry vlivu navrhované stavby a využití území z hlediska zásahu do krajinného
rázu (Klouda 2015, příloha č. 6).
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se
projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy
vizuální, sluchové nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor
(DoKP). DoKP je vymezen v příloze č. 1 ve výše uvedené studii. Vymezení dotčeného
krajinného prostoru se v případě kritéria viditelnosti provádí buď vizuálními bariérami
(horizonty terénu, lesních porostů nebo zástavby) nebo se empiricky stanoví okruhy
potenciální viditelnosti (ve dvou vzdálenostech: 3 km okruh předpokládané silné viditelnosti
a 6 km okruh předpokládané potencionální viditelnosti). Z hlediska potenciálního vizuálního
uplatnění zamýšlené těžby je konstatováno, že situace v případě posuzovaného záměru je
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příznivá. Celý navržený dobývací prostor je situován do lesního porostu. Vizuální účinek
předpokládané těžby tak bude velmi malý. Tato situace platí i pro deponie skrývek
(vystupujících nad rostlý terén), lokalizované do okrajových částí navrženého DP, které
zůstanou obklopeny vzrostlým porostem.
V rámci DoKP je definovány přírodní, kulturně-historická a etická charakteristika území
(krajiny) a jejich znaky.
Ve vztahu k předmětu posouzení představují z pohledu přírodní charakteristiky hlavní
znaky krajinného rázu v zájmovém území:
•
•
•
•
•
•

Výše položený středně členitý reliéf Bezdružické vrchoviny s vystupujícími
elevacemi sopečných vrchů
Síť drobných a menších toků – levostranných přítoků Mže
Hojná prameniště (mj. kyselky), pramenná oblast
Vysoká lesnatost území s dominantním zastoupením smrku (přeměněnou druhovou
skladbou)
Výrazné zastoupení travních porostů na zemědělské půdě
Celková zachovalost přírodních podmínek s převažujícím zastoupením přírodě
blízkých prvků

Žádný z identifikovaných znaků přírodní charakteristiky krajinného rázu nedosahuje
cennosti, kterou by bylo možné klasifikovat jako jedinečnou (v měřítku celé ČR).
Z pohledu kulturní a historické charakteristiky vystupují jako hlavní znaky krajinného
rázu v dotčeném krajinném prostoru:
•
•
•
•

Trvale udržovaný způsob hospodaření v krajině; dlouhodobě stabilizovaná krajinná
struktura
Zřetelné dopady poválečných událostí na obyvatelstvo, nízká zalidněnost
Absence rozvinutějších hospodářských odvětví (industrializace), zaměření na
primární sféru (lesnictví, zemědělství, těžba), perifernost území
Dochovaná urbanistická struktura Hanova

Dochovaná urbanistická struktura obce Hanov s typickými objekty dokládajícími
hospodářský charakter sídla reprezentuje znak význačné cennosti kulturně-historické
charakteristiky.
V kategorii estetických hodnot, prostorových vztahů a harmonie území – vizuální
charakteristiky území lze identifikovat tyto hlavní znaky krajinného rázu území:
•
•
•
•
•
•
•

Přitažlivý charakter území formovaný zachovalostí přírodních podmínek (vysoká
lesnatost, přirozený charakter říční sítě, nižší zornění)
Vysoká estetická hodnota krajiny daná přirozenou prostorovou skladbou území a
absencí rušivých prvků
Převažující uzavřenost prostoru, menší měřítko krajiny
Uplatnění vzdálených prostorových dominant v krajinných scenériích – (Ovčí vrch,
Krasíkov)
Členité lesní okraje rozlehlých porostů
Přirozené začlenění („nevýraznost“) kompaktních sídel – Hanova v krajině
Harmonický charakter – přítomnost harmonických vztahů i harmonického měřítka
daných naprostou převahou přírodních a přírodě blízkých prvků
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Vzdálené dominanty Ovčího vrchu či Krasíkova představují znaky jedinečné cennosti
vizuální charakteristiky krajinného rázu.
8. Obyvatelstvo
V tabulce jsou uvedeny údaje o obyvatelstvu pro obec Lestkov.
Tabulka č. 25: Statistické údaje o obyvatelstvu v dotčených obcích (dle ČSÚ)

Lestkov
Počet obyvatel
Počet žen
Počet mužů
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem
Počet obyvatel ve věku 15-59 let celkem
Počet obyvatel ve věku 60-64 let celkem
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem

Údaj
417
204
213
74
255
24
64

Pozn. k 31.12. 2013

V sídle Hanov, které je součástí Lestkova, je udáván k roku 2011 počet 13 trvale žijících
obyvatel (www.risy.cz).
Dle aktuální informace z OÚ Lestkov bylo k lednu 2015 hlášeno v Hanově 25 obyvatel
a v Lestkově 374.
9. Hmotný majetek
V ploše navrhovaného DP se kromě vlastních pozemků nenachází žádný hmotný
majetek.
Lesní pozemky jsou ve vlastnictví státu, silnice III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje.
Kromě pozemků přímo dotčených těžbou by provozem záměru mohly být dotčeny
některé budovy – zejména prostřednictvím vibrací. Tento vliv je vyhodnocen v kapitole D.I.
10. Kulturní památky
V blízkém okolí jsou evidovány následující nemovité kulturní památky.
Tabulka č. 26: Nemovité kulturní památky v Lestkově.

Číslo rejstříku

Název
okresu

Sídelní útvar Část obce čp.

Památka

Ulice,nám./
umístění

25584 / 4-2514 Tachov

Lestkov

Lestkov

kostel sv. Prokopa

27293 / 4-2476 Tachov

Lestkov

Lestkov

socha sv. Antonína náves, u
Paduánského
školy

18332 / 4-2478 Tachov

Lestkov

Lestkov

socha sv.
Dominika

náves

45024 / 4-2502 Tachov

Lestkov

Lestkov

sýpka

u č.p. 84

50173/4-5178

Tachov

Vrbice u
Bezdružic

Vrbice u
Bezdružic

smírčí kříž

Tachov

Vrbice u
Bezružic

Vrbice u
Bezružic

mohylník,
archeologické
stopy

15602/4-2000
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3.

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

Ze způsobu využití území, resp. ze vzájemného poměru kultur na území obce Lestkov je
možné určit koeficient ekologické stability daného území. Koeficient ekologické stability
(Kes) se v tomto případě vypočítává jako podíl ploch relativně stabilních a ploch relativně
labilních. Za stabilní plochy jsou považovány: lesní pozemky, trvalé travní porosty, vodní
plochy a toky, sady, vinice, část položky ostatní plochy (v tomto výpočtu zahrnuty
z položky Ostatní plochy: zeleň, hřbitovy, rekreační a sportovní plochy). Za nestabilní plochy
se považují: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, část položky ostatní plochy (v tomto
výpočtu jsou zahrnuty z položky Ostatní plochy: dráha, silnice, ostatní komunikace,
manipulační plocha, dobývací prostor, jiná plocha, neplodná půda).
Toto hodnocení poskytuje globální pohotovou představu o stabilitě resp. labilitě větších
územních celků a může být vypočítán pro libovolné území (katastr, povodí, okres,
biogeografický region atd.).
Tabulka č. 27: Plochy jednotlivých kultur na k.ú. Hanov u Lestkova

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

7 057 755
2 999 145
3 540 847
66 763
31 701
304 845
10 792
39 573
32 047
32 042
2 062
2,29

Pozn.: údaje jsou k 31.12.2013, plocha je uvedena v metrech čtverečných (m2). Zdroj: ČSÚ

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v katastrálním území Hanov u Lestkova výrazně
převažuje podíl stabilních ploch nad plochami labilními (Kes = 16,48).
Klasifikace koeficientů Kes (Lipský, 1999):
Kes < 0.10:

území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy
0.10 < Kes < 0.30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány
technickými zásahy
0.30 < Kes < 1.00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou
ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba
energomateriálových vkladů
Kes > 3.00: území přírodní a přírodě blízké
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Z hodnoty Kes vyplývá, že k.ú Hanov u Lestkova je územím přírodním a přírodě blízkým,
v rámci ČR se jedná o velmi vysokou hodnotu. Tato skutečnost je dána zejména vysokou
lesnatostí území v kombinaci s absolutní dominancí trvalých travních porostů (luk a pastvin) nad
ornou půdou v rámci pozemků ZPF. Hodnocení pomocí Kes je však třeba chápat, jako hodnocení
v makroměřítku katastrálního území. Hodnocení kvality životního prostředí v mikroměřítku
navrhovaného DP a jeho blízkého okolí je uvedeno výše v jednotlivých částech kapitoly C.
Vyjádření pomocí Kes dále obtížně umožňuje posoudit některé složky životního prostředí
jako např. kvalitu ovzduší, akustickou situaci, kvalitu vody apod. V předchozích částech kapitoly
C však byly jednotlivé složky životního prostředí poměrně podrobně popsány z hlediska kvality,
a to i na území sídel Hanov a Lestkov. Na základě těchto údajů je možné konstatovat, že kvalita
životního prostředí v zájmovém území odpovídá poloze ve venkovské oblasti na periferii
jednoho z nejméně znečištěných krajů v ČR, území jako celek je zatížené lidskou činností na
únosnou míru.
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ČÁST D

I.

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

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

Vlivy jsou hodnoceny podle své významnosti pomocí verbální stupnice: pozitivní – nulový –
nevýznamný – negativní – významně negativní. Při hodnocení významnosti byly uváženy
následující atributy vlivů:
• směr (příznivý – neutrální – nepříznivý),
• velikost (nízká – střední – vysoká),
• vratnost (vratné – nevratné),
• trvání (krátkodobé – dlouhodobé – trvalé),
• frekvence (jednorázové – opakující se – sporadické)
• rozsah (lokální – regionální – národní – mezinárodní – přeshraniční)
• pravděpodobnost vzniku (v intervalu 0 – 1 dle pravděpodobnosti)
Tam kde je to účelné, je hodnocení vlivů rozděleno na fázi při těžbě a fázi po rekultivaci.
Nedílnou součástí hodnocení vlivů je i možnost ochrany před nimi, tj. návrh opatření pro
předcházení, zmenšování či eliminaci vlivů. Opatření jsou komentována.
Po zvážení všech výše uvedených faktorů včetně navržených opatření je vliv hodnocen
souhrnně ve své celkové významnosti ve škále:
• příznivý,
• nulový
• nevýznamný,
• nepříznivý,
• významně nepříznivý.
Jednoslovné generalizující hodnocení pomocí verbální stupnice však lze brát spíše jako
orientační, vliv je třeba posuzovat v celém kontextu výše uvedených faktorů.
Samotného hodnocení ve verbální stupnici zároveň neimplikuje přípustnost či
nepřípustnost realizace záměru. Rozhodnutí o realizaci záměru vydává příslušný správní
orgán v řízení podle zvláštních právních předpisů. Účelem posuzování vlivů je v souladu s §1
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí.
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy na veřejné zdraví
Pro zhodnocení vlivu na veřejné zdraví byla zpracována samostatná studie (Růžičková
2015, příloha č. 3). Autorka studie je držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví (HIA) podle prováděcí vyhlášky MZ č. 353/2004 Sb. k
zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (pořadové číslo osvědčení
5/2014).
Hodnocení vychází z výsledků hlukové a rozptylové studie. Charakterizace rizika byla
provedena pro polutanty v ovzduší (NO2, PM10, PM2.5, benzo(a)pyren) a pro hluk z dopravy i
z provozu těžebny.
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Závěr posouzení ve vztahu ke znečišťování ovzduší
•

Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi ze zdrojů souvisejícími s provozem záměru. Byla hodnocena rizika imisí
suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého a benzo(a)pyrenu.

•

Rizika byla hodnocena pro exponované osoby žijící v sídlech nejblíže záměru.

•

Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční
scénář, to znamená, že vypočtené maximální příspěvky u nejbližší obytné zástavby byly
použity pro celou populaci v sídlech

•

Z hodnocených znečišťujících látek v ovzduší má největší význam znečištění
suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5. Podle současných znalostí o jejich účinku
nebudou v predikovaných koncentracích zvyšovat nemocnost ani úmrtnost exponovaných
obyvatel. Stávající odhadované znečištění aerosolem frakce PM2,5 (11,4 µg.m-3) se může
podílet na úmrtnosti zvýšením o 0,7 %. Realizace plánovaného záměru znamená
zanedbatelnou změnu ročních koncentrací, která neovlivní hodnocené ukazatele, tedy
celkovou úmrtnost ani výskyt dalších zdravotních symptomů.

•

Byl zjištěn zanedbatelný vliv nových příspěvků záměru na zdravotní obtíže související s
akutní a chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím imisním pozadím.

•

Bylo zjištěno, že nové roční imisní příspěvky benzo(a)pyrenu z provozu záměru budou
mít i v součtu se stávajícím imisním pozadím zanedbatelný vliv na výskyt souvisejících
zdravotních poškození. Podíl vlastních příspěvků záměru je zcela zanedbatelný.

Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na
celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené škodliviny
v důsledku realizace záměru „Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na
výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova“ předpokládat významně zvýšené
riziko zdravotních účinků.
Závěr posouzení ve vztahu k působení hluku
Hodnocení z hlediska vztahu k hygienickým limitům:
•

Lze konstatovat, že provozem záměru nebudou v chráněném prostoru staveb v obci Hanov
překročeny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů.

•

Hlukem z dopravy na komunikaci III. třídy je v současné době překročen hygienický limit
pro denní dobu LAeq16h = 55 dB v chráněném venkovním prostoru staveb u 9 objektů a
z modelových výsledků vyplývá, že provozem posuzovaného záměru bude hygienický
limit hluku z dopravy na této komunikaci překročen u 10 objektů. Počet osob
exponovaných nadlimitním hlukem z dopravy na komunikaci III. třídy se zvýší o 3 osoby.

•

Na komunikaci II/201 není hygienický limit pro starou hlukovou zátěž v chráněném
venkovním prostoru staveb v současné době překročen a z modelových výsledků nebude
překročen ani provozem záměru. Doprava vyvolaná záměrem zvýší akustickou situaci na
této komunikaci o max. 0,8 dB, což je zvýšení subjektivně nepostřehnutelné a objektivně
neměřitelné. Dle §20 odst. 4 NV č. 272/2011 Sb., platí, že při hodnocení změny hodnot
hlukového ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v
intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
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•

Počet osob exponovaných nadlimitním hlukem z dopravy na komunikaci II. třídy se
realizací záměru nezvýší ani při uvažování hygienického limitu bez staré hlukové zátěže.
Hodnocení z hlediska obtěžování hlukem:

•

Z modelových výsledků v akustické studii lze konstatovat, že u obyvatel Hanova žijících
v okolí komunikace III/20165 se nezvýší počet osob s pocity výrazného obtěžování
hlukem z dopravy na této komunikaci po realizaci záměru.

•

Provedeným odhadem zdravotních rizik lze předpokládat, že po realizaci záměru nedojde
u obyvatel Lestkova ke zvýšení počtu osob obtěžovaných hlukem z dopravy.

V současné době je obtěžující účinek hluku považován za pomocný ukazatel, je to
vlastně účinek hluku na kvalitu života a psychickou pohodu, který vychází z celodenní,
24hodinové expozice.
Je zde třeba upozornit na to, že vztahy expozice a účinku byly odvozeny pro obtěžování
vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a jsou zprůměrňovány na celou populaci. Nemusí
tedy platit pro jednotlivce nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v daném
případě u obyvatel hodnocených rodinných domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek
hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak
jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových
místností a dalšími faktory a významně se lišit od vypočtených údajů.
Z odhadu rizika kardiovaskulárního onemocnění lze konstatovat, že provozem záměru
nedojde k takové změně, která by se projevila zvýšením počtu obyvatel se souvisejícími
zdravotními obtížemi.
Hodnocení z hlediska možného rušení ve spánku nebylo provedeno, protože provoz
záměru bude pouze v denní době
Z hlediska vlivu na zdraví je větší váha přisuzována právě expozici v noční době, kdy
lidé odpočívají a regenerují. Důvodem je i skutečnost, že v noční době je většina obyvatel
skutečně ve svých domech.
Závěrem hodnocení hluku je konstatováno, že realizace záměru „Stanovení DP Hanov u
Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova“
nebude mít, z hlediska možných negativních účinků expozice hluku, významný vliv na
stávající obytnou zástavbu, resp. v ní exponované osoby.
Celkový závěr hodnocení vlivu na veřejné zdraví
Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny
uvedené nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované
lokalitě, jsou akceptovatelné pro posuzovaný záměr. Na základě provedeného vyhodnocení
odhadu zdravotních rizik je vyvozen závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru
„Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny
Hanov u Lestkova“, nebude tato aktivita představovat významně zvýšené zdravotní riziko
pro obyvatele v okolí záměru. Vliv je hodnocen jako nevýznamný bez ohledu na
realizovanou variantu.
Sociální a ekonomické vlivy
Přímým vlivem realizace záměru je vznik pracovních míst přímo v lomu (obsluha
mechanizace, v závislosti na variantě úpravy) a při přepravě materiálu. Vzhledem k
prodlouženým směnám bude muset být pro obsluhu těžební mechanizace i pro řidiče
automobilů uvažováno až s dvěma pracovníky na každou pozici. Celkově by mohlo být
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zaměstnáno až 12 osob. Kromě pracovníků zajišťujících přímo provoz lomu (bagr, úpravna a
nakladač) a expedici (řidiči nákladních automobilů) je nutno pro provoz kamenolomu
uvažovat i další zaměstnance firmy LB MINERALS, s.r.o. (vedoucí provozovny, závodní
lomu, referent, management apod.) a dodavatele služeb a prací (servis, údržba, provádění
trhacích prací, měřické a projekční práce, geologická dokumentace apod.).
Na dodávkách suroviny z ložiska Hanov u Lestkova bude však dále závislá existence
dalších pracovních míst v regionu. Živcová surovina je zpracovávána do výrobků s vysokou
přidanou hodnotou především přímo na území Plzeňského kraje (závody v Poběžovicích,
Chlumčanech a Horní Bříze). Na tuto výrobu jsou vázány stovky pracovních míst ve
zpracovatelském a keramickém průmyslu a navrhovaný záměr tak zajistí i jejich udržení.
Vzhledem k tomu, že ekonomická aktivita je vázána na výskyt ložiska suroviny, jsou i
pracovní místa dlouhodobě fixována na území dotčených obcí. Provozovnu není možno
přemisťovat do jiné lokality.
Dále bude organizace odvádět úhrady z dobývacího prostoru (roční odvod 100 – 1 000
Kč za každý započatý hektar území pokrytý DP) a zejména z vydobytých vyhrazených
nerostů (nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých nerostů) obcím a státu dle § 32a odst. 1 a 2
zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění.
Vzhledem k tomu, že se jedná o těžební činnost s relativně nízkou roční kapacitou, na
lokalitě mimo sídla a v ploše existujícího lomu lze předpokládat, že realizace záměru
nevyvolá změnu životní úrovně obyvatelstva ani nebude měnit jejich dosavadní návyky.
Záměr významně neovlivní strukturování obyvatelstva v daném území - např. dle věku,
zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atd.
Dále lze konstatovat, že oznamovatel, jako součást
nadnárodního koncernu
LASSELSBERGER, je i významným regionálním sponzorem různých kulturních a
společenských akcí.
Sociální a ekonomické vlivy lze hodnotit jako dlouhodobé a příznivé, přičemž
z hlediska zaměstnanosti je výhodnější varianta U2.
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
Realizace posuzovaného záměru, tak jak je předkládán v dokumentaci, nebude mít žádné
požadavky na výstavbu nové veřejné dopravní infrastruktury. Uvažováno je s trasou po
silnicích III/19838, III/20165 a II/201.
Veškeré podrobnosti k odvozové trase a k dopravně inženýrským údajům jsou uvedeny
v kapitole B.II.4.
Přestože je výjezd z lomu na veřejnou komunikaci bezproblémový, není lokalita
z hlediska nákladní dopravy příliš vhodně umístěna. Pro dopravu je nutno využít silnice III.
třídy, včetně úseků, které jsou z hlediska stavebně technického stavu a technických
parametrů problematické.
Hodnocení vlivů spojených se změnami v dopravní obslužnosti lze provést z hlediska
změn v intenzitě dopravy a z hlediska technického stavu komunikací a jeho možného
ovlivnění.
Z hlediska stavebního a dopravně technického stavu je pro hodnocení využito citace
z předběžného vyjádření SÚS Plzeňského kraje, kdy SÚS konstatuje, že silnice neodpovídají
předpokládanému užití pro odvoz natěžené suroviny z lomu těžkou nákladní dopravou. Pro
další postup požaduje SÚS nové měření únosnosti vozovky silnic a mimořádné prohlídky
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mostů. Na základě výsledků těchto měření a prohlídek bude stanoven další postup, a to dle
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, především dle § 39 –
mimořádné změny dopravního významu. Stavební stav nosné konstrukce a nosné stavby
mostu na odvozové trase (ev.č. 20165-1 přes Podhájský potok) je hodnocen v kategorii IV. –
uspokojivý.
Příslušné ustanovení § 39 zákona č. 13/1997 Sb. zní: „Dojde-li k podstatnému nárůstu
zatížení části pozemní komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně technický stav tomuto
nárůstu zjevně neodpovídá, je osoba, která nárůst způsobila, povinna uhradit vlastníkovi
dotčené části pozemní komunikace náklady spojené s nezbytnou úpravou a opravou takto
dotčené části pozemní komunikace. Nedojde-li k dohodě o výši úhrady s vlastníkem dotčené
části pozemní komunikace, rozhodne na návrh vlastníka soud.“
S respektováním výše uvedeného stanoviska SÚS je formulována též podmínka pro
realizaci návrhu v příslušné kapitole D.IV.
Z hlediska změny dopravních intenzit znamená realizace záměru významné navýšení
intenzity nákladní dopravy na silnici III/20165. Z provedeného sčítání vychází současná
intenzita nákladní dopravy cca 12 – 14 průjezdů za denní dobu (06 – 22 hod). Tato doprava
bude navýšena o dalších 30 průjezdů denně, což znamená, že nákladní doprava vyvolaná
záměrem bude na této silnici tvořit cca 70 % veškeré nákladní dopravy. Výrazný relativní
nárůst je způsoben zejména velmi nízkou stávající intenzitou dopravy. Současnou nákladní
dopravu tvoří zejména obsluha místních sídel a průjezdy zemědělské a lesnické techniky,
tranzitní doprava je nevýznamná.
Na silnici II/201 pak bude vyvolaná doprava tvořit cca 19 % celkové intenzity nákladní
dopravy.
Vzhledem k předpokládanému výraznému relativnímu nárůstu intenzity nákladní
dopravy je vliv hodnocen jako nepříznivý, dlouhodobý, vratný. Vliv je z části
kompenzovatelný, Samotné hodnocení vlivu a možnost jeho zmírnění či kompenzace však
poněkud přesahuje rámec posouzení EIA, jelikož vyžadují účast dalších subjektů (SÚS
Plzeňského kraje, obec Lestkov. Dopravní inspektorát Police ČR) a navíc je řešeno
samostatnými obligatorními legislativními požadavky (zmíněný § 39 zákona č. 13/1997 Sb.)
Kompenzační opatření je proto formulováno formou požadavků na projednání podmínek pro
bezpečné a environmentálně přijatelné využívání komunikace III. třídy s dotčenými subjekty.
Na základě výše uvedeného jsou vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti ve své
celkové významnosti hodnoceny jako nepříznivé.
Hodnocení ve variantách D1 a D2 se zásadně neliší.
Vlivy na rekreační využití území
Zájmové území leží v periferní oblasti Plzeňského kraje v blízkosti hranice kraje
Karlovarského. Nejedná se o intenzivně využívanou rekreační oblast, nicméně území má
potenciál pro některé spíše extenzivní sportovní a rekreační aktivity (turistika, cykloturistika,
agroturistika apod.). V širším okolí jsou atraktivní lokality pro rekreaci (Bezdružice a
Konstantinovy Lázně, Teplá, Mariánské Lázně, Slavkovský Les, okolí Stříbra a Kladrub).
Okolí Lestkova je tak spíše z hlediska rekreačního potenciálu území tranzitní, pro což
svědčí i poměrně hustá síť cyklotras. Přímo v Hanově se nachází křižovatky cyklotras 2224
(Hanov – Hostíčkov – Kořen), 2212 (Teplá – Hanov – Lestkov – Černošín) a 2208A (Hanov
– Domaslavičky). Cyklotrasy 2224 a 2212 jsou vedeny po komunikacích III/19838 a
III/20165, které budou využívány dopravou z lomu. Souběh nákladní dopravy se značenými
cyklotrasami je v délce cca 5,5 km. Vzhledem k délce tohoto souběhu a k faktu, že se jedná o
80

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova

veřejné komunikace s běžným provozem motorových vozidel nelze předpokládat významné
ovlivnění rekreačního využití území.
Přímo v ploše záměru nebo v blízkém okolí není žádné zařízení pro sport či rekreaci,
které by bylo negativně ovlivněno těžbou v lomu.
Souhrnně je vliv je vyhodnocen jako nevýznamný.
2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na kvalitu ovzduší
Rozptylová studie (Kočová 2012, příloha č. 2) hodnotí vliv těžby v DP Hanov u
Lestkova a provoz související úpravny suroviny a související dopravy na kvalitu ovzduší.
Zdroje emisí a popis variant výpočtu jsou uvedeny v kapitole B.III.1.
Výpočet v rozptylové studii byl proveden v síti celkem 4 761 referenčních bodů s roztečí
50 x 50 m, která pokrývala území o rozloze 11,56 km2. Dále bylo zvoleno 14 samostatných
referenčních bodů reprezentujících nejbližší obytné objekty (situované v sídlech Lestkov a
Hanov).
Tabulka č. 28: limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený počet jejich překročení

bod způsob využití, č.p., obec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

x [m]

objekt k bydlení, č.p. 37, Hanov
stavba pro rodinnou rekreaci, č.e. 5, Hanov
objekt k bydlení, č.p. 10, Hanov
stavba pro rodinnou rekreaci, č.e. 8, Hanov
objekt k bydlení, č.p. 8, Hanov
stavba pro rodinnou rekreaci, č.e. 15, Hanov
stavba pro rodinnou rekreaci, č.e. 3, Hanov
stavba pro rodinnou rekreaci, č.e. 4, Hanov
objekt k bydlení, č.p. 127, Lestkov
objekt k bydlení, č.p. 20, Lestkov
rodinný dům, č.p. 118, Lestkov
objekt k bydlení, č.p. 136, Lestkov
stavba pro rodinnou rekreaci, č.e. 13, Lestkov
stavba pro rodinnou rekreaci, č.e. 6, Lestkov

-855681
-855663
-855718
-855712
-855719
-855645
-855654
-855687
-856194
-856175
-856166
-856154
-856152
-856116

y [m]
-1046249
-1046304
-1046342
-1046353
-1046369
-1046414
-1046472
-1046471
-1049058
-1049011
-1048991
-1048970
-1048958
-1048783

z [m] h [m]
659
657
656
656
656
651
647
649
594
588
586
584
583
579

3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 6
3, 5
3
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5

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 14 výpočtových bodech mimo síť.
Hodnoty příspěvků imisních koncentrací posuzovaných škodlivin byly vypočteny pro
všech pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po
úhlových krocích 1°.
V rozptylové studii byly uvažovány tyto varianty:
•

Nulová varianta: popisuje stav v případě, že nedojde ke stanovení DP a povolení hornické
činnosti způsobem, jak je popisováno ve variantě projektové a těžba na lokalitě nebude
zahájena. Pro stanovení imisních koncentrací v rámci nulové varianty byla použita
stávající úroveň znečištění v předmětné lokalitě (dle ČHMÚ).
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•

Projektová varianta: popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude zahájena těžba
živcové suroviny s dále popsaným průběhem realizace a technologickým řešením.
V rámci projektové varianty byly uvažovány dílčí varianty dle způsobu úpravy suroviny:
- Projektová varianta U1: surovina bude odvážena přímo z rozvalu a nebude nijak
upravována.
- Projektová varianta U2: úprava pomocí mobilní linky v lomu a následná expedice
upravené suroviny.
Hodnoceny byly tyto škodliviny:

•

oxid dusičitý – NO2

•

benzo(a)pyren – BaP

•

suspendované částice frakce PM10

•

suspendované částice frakce PM2,5

Imisní limity jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. V tabulce jsou
uvedeny imisní limity pro NO2, částice PM10 a PM2.5.
Tabulka č. 29: limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený počet jejich překročení

Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Částice PM10
Částice PM10
Částice PM2.5

Doba průměrování
1 hodina
1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok

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

Maximální počet překročení
18
0
35
0
0

V příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. je uveden také imisní limit pro celkový obsah
benzo(a)pyrenu v částicích PM10 vyhlášený pro ochranu zdraví lidí, který činí 1 ng/m3.
V rozptylové studii jsou tabulárně i graficky uvedeny výsledky výpočtů pro samostatné
referenční body i pro celou výpočtovou síť.
Níže uvedené tabulky zobrazují výsledky vypočtené pro obytnou zástavbu (body mimo
pravidelnou síť referenčních bodů) pro předpokládanou variantu, tj. stav realizace záměru.
Tabulka č. 30: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací v bodech mimo síť – projektová
varianta U1

Bod
/
Výška
1/3
1/5
2/3
2/5
3/3
3/5
4/3

BaP

NO2

PM10

cr
ch
v
[ng/m3] [µg/m3] [m/s]

S

cr
[µg/m3]

cd
[µg/m3]

0,0021
0,0021
0,0020
0,0020
0,0011
0,0011
0,0012

I
I
I
I
I
I
I

0,0040
0,0040
0,0039
0,0039
0,0030
0,0030
0,0030

3,50
3,50
3,05
3,05
2,66
2,66
2,60

0,81
0,81
0,80
0,80
0,82
0,82
0,81

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
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PM2.5

v
cr
cr
S
3
[m/s]
[µg/m ] [µg/m3]
0
0
0
0
0
0
0

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

I
I
I
I
I
I
I

0,203
0,203
0,195
0,194
0,122
0,121
0,122
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Bod
/
Výška

BaP

NO2

PM10

cr
ch
v
[ng/m3] [µg/m3] [m/s]

4/5
0,0011
5/3
0,0010
5/5
0,0010
6/3
0,0018
6/5
0,0018
7/3
0,0012
7/6
0,0012
8/3
0,0009
8/5
0,0009
9/3
0,0016
9/5
0,0015
10
0,0017
11/3
0,0017
11/5
0,0017
12/3
0,0017
12/5
0,0017
13/3
0,0019
13/5
0,0019
14/3
0,0012
14/5
0,0012
1
Limit
Imisní 0,29 – 0,32
pozadí

S

cr
[µg/m3]

cd
[µg/m3]

PM2.5

v
cr
cr
S
3
[m/s]
[µg/m ] [µg/m3]

0,81
0,81
0,81
0,80
0,79
0,82
0,81
0,85
0,84
0,22
0,22
0,18
0,17
0,17
0,18
0,18
0,16
0,16
0,14
0,14
200

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
--

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
--

0,0030
0,0029
0,0029
0,0038
0,0037
0,0030
0,0030
0,0028
0,0028
0,0021
0,0021
0,0022
0,0022
0,0022
0,0022
0,0022
0,0024
0,0024
0,0014
0,0014
40

2,60
2,58
2,58
2,50
2,48
2,60
2,54
2,66
2,63
1,69
1,68
1,96
2,02
2,01
1,57
1,57
1,63
1,62
1,86
1,85
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
---

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
--

--

--

--

9,4 - 10,3

26,7 – 29,8

--

--

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
40

0,122
0,111
0,111
0,180
0,179
0,123
0,122
0,102
0,101
0,140
0,139
0,151
0,153
0,152
0,155
0,155
0,170
0,168
0,108
0,108
25

15 – 16,2 10,6 – 11,6

Vysvětlivky k tabulkám:
ch příspěvek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 ve výpočtovém bodě mimo síť
cd příspěvek k maximální 24-hodinové imisní koncentraci částic PM10 ve výpočtovém bodě mimo síť
v
rychlost větru, při které jsou tato maxima dosahována
S
třída stability, při které jsou tato maxima dosahována
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťující látky ve výpočtovém bodě mimo síť
Tabulka č. 31: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací v bodech mimo síť – projektová
varianta U1

Bod

BaP

NO2

PM10

/

cr
ch
v
3
3
[ng/m
]
[µg/m
]
[m/s]
Výška
1/3
1/5
2/3
2/5
3/3

1,06
1,06
1,05
1,05
1,09

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

I
I
I
I
I

S

cr
[µg/m3]

0,0048
0,0048
0,0046
0,0046
0,0038

4,89
4,89
4,45
4,45
4,14
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PM2.5

cd
v
cr
cr
S
[µg/m3] [m/s]
[µg/m3] [µg/m3]
0
0
0
0
0

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

I
I
I
I
I

0,219
0,219
0,210
0,210
0,138

0,058
0,058
0,056
0,056
0,038
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Bod

BaP

NO2

PM10

/

cr
ch
v
3
3
[ng/m
]
[µg/m ] [m/s]
Výška
3/5
4/3
4/5
5/3
5/5
6/3
6/5
7/3
7/6
8/3
8/5
9/3
9/5
10
11/3
11/5
12/3
12/5
13/3
13/5
14/3
14/5
Limit
Imisní
pozadí

S

cr
[µg/m3]

PM2.5

cd
v
cr
cr
S
3
3
[µg/m ] [m/s]
[µg/m ] [µg/m3]

1,09
1,08
1,08
1,08
1,08
1,06
1,05
1,09
1,07
1,12
1,11
0,28
0,28
0,23
0,22
0,22
0,22
0,22
0,21
0,21
0,18
0,18
1

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
200

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
--

0,0038
0,0038
0,0038
0,0037
0,0036
0,0045
0,0044
0,0037
0,0037
0,0035
0,0035
0,0022
0,0022
0,0023
0,0023
0,0023
0,0023
0,0023
0,0025
0,0025
0,0015
0,0015
--

4,14
4,07
4,07
4,03
4,03
3,94
3,90
4,05
3,95
4,15
4,10
1,83
1,84
1,96
2,02
2,01
1,57
1,57
1,63
1,62
1,86
1,85
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50

0,29 –
0,32

--

--

--

9,4 - 10,3

26,7 – 29,8

1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
1,7 I
--- ---

0,138
0,139
0,138
0,128
0,127
0,196
0,195
0,139
0,138
0,119
0,118
0,143
0,142
0,154
0,155
0,154
0,158
0,157
0,172
0,171
0,110
0,110
40

- - 15 – 16,2

0,038
0,038
0,038
0,035
0,035
0,052
0,052
0,038
0,037
0,033
0,032
0,037
0,036
0,039
0,040
0,040
0,040
0,040
0,044
0,044
0,028
0,028
25
10,6 –
11,6

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. 9 až 20
v měřítku 1: 25 000 v rozptylové studii). Výpočet v síti referenčních bodů byl proveden pro
výšku 1,5 metru nad terénem (přibližná výška dýchací zóny člověka).
Dále je uvedeno hodnocení pro jednotlivé škodlivin:
Benzo(a)pyren
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací BaP v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci liniových zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,001 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 0,001 ng/m3, tj. do 0,1 % z imisního limitu.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací benzo(a)pyrenu pohybují mezi hodnotami 0,0009 až 0,0021 ng/m3, tj. 0,09 –
0,21 % z limitu. V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou
roční imisní koncentraci BaP v rozmezí hodnot 0,3 - 0,31 ng/m3. Po přičtení pozadí lze
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očekávat výslednou hodnotu roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu od 0,3009 do 0,3119
ng/m3.
K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací částic BaP je nutno
poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze, která se z podstatné části podílí na
vypočtených hodnotách. Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu,
který činí 1 ng/m3 a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace BaP označit za
zanedbatelné. Roční imisní limit pro BaP není v posuzované lokalitě v současné době
překročen a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru. Hodnocení
je stejné pro varianty U1 a U2.
Oxid dusičitý NO2
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,2 µg/m3. V obytné
zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních
imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,0025 µg/m3, tj. do 0,006 % z limitu (40 µg/m3).
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací NO2 pohybují od 0,0014 až 0,0048 µg/m3, tj. 0,004 až 0,012 % z imisního limitu
(40 µg/m3).
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci NO2 v rozmezí hodnot 9,6 – 10,2 µg/m3.
Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace NO2 pohybuje v
rozmezí hodnot 9,604 - 10,202 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. Rozdíl ve výsledcích pro
varianty U1 a U2 je zanedbatelný, hodnocení je pro obě varianty stejné.
Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 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 maximálních
hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 1 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních
koncentrací NO2 pohybují mezi hodnotami 0,14 až 0,85 µg/m3 pro variantu U1 a 0,18 až 1,06
µg/m3 pro variantu U2
Na základě hodnot hodinových imisních koncentrací NO2 naměřených na stanici Přimda
a vypočtených hodnot příspěvků maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 lze
předpokládat, že hodinový imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době
překročen a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru v projektové
variantě U1 ani U2.
Částice PM10
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 2 µg/m3. V obytné
zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních
imisních koncentrací částic PM10 od 0 do 0,1 µg/m3, tj. do 0,25 % z limitu (40 µg/m3).
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Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací PM10 pohybují od 0,101 do 0,203 µg/m3, tj. 0,25 – 0,51 % z limitu ve variantě
U1 a od 0,11 do 0,219 µg/m3, tj. 0,28 – 0,55 % z limitu ve variantě U2. 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 15,3 do 16,0 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní
koncentrace částic PM10 pohybuje od 15,494 do 16,17 µg/m3 ve variantě U1 a od 15,518 do
16,172 µg/m3 ve variantě U2. Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního
limitu a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace částic PM10 označit za nevýznamné.
Roční imisní limit pro částice PM10 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a
nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru.
Rozdíl ve výsledcích pro varianty U1 a U2 je zanedbatelný, hodnocení je pro obě
varianty stejné.
Nejvyšší příspěvky maximálních denních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 20 µg/m3 ve variantě
U1 a 30 µg/m3 ve variantě U2. V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem se příspěvky
k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10 pohybují od 0 do 2 µg/m3 ve
variantě U1 a do 3 µg/m3 ve variantě U2.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky k max. denním imisním koncentracím
pohybují od 1,57 do 3,5 µg/m3 ve variantě U1 a od 1,57 do 4,89 µg/m3 ve variantě U2.
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 28,0 do 29,4 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. Na základě pozaďových 36.nejvyšších 24-hodinových imisních koncentrací částic
PM10 a vypočtených hodnot příspěvků maximálních 24-hodinových imisních koncentrací
částic PM10 lze předpokládat, že denní imisní limit pro částice PM10 není v posuzované
lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani v důsledku provozu
posuzovaného záměru.
Přestože je ve variantě U2 dosahováno až dvojnásobných maximálních denních
koncentrací oproti variantě U1, což je dáno provozem úpravny v lomu, je hodnocení pro obě
varianty stejné.
Částice PM2,5
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,4 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 0,025 µg/m3, tj. do 0,1 % z limitu (25 µg/m3).
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních
koncentrací PM2.5 pohybují od 0,027 do 0,052 µg/m3 ve variantě U1 a 0,28 až 0,058 µg/m3 ve
variantě U2, tj. 0,11 až 0,21 % z limitu ve variantě U1 a 0,11 až 0,23 % z limitu ve variantě
U2. K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM2.5 je nutno poznamenat, že
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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 částic PM2.5 od 10,8 do 11,4 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční
imisní koncentrace částic PM2.5 pohybuje od 10,85 do 11,444 µg/m3.
Vypočtené příspěvky lze vzhledem ke stanovenému imisního limitu, který činí 25 µg/m3
a hodnotě pozaďové roční imisní koncentrace částic 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 projektové variantě U1. Rozdíl
ve výsledcích pro varianty U1 a U2 je zanedbatelný, hodnocení je pro obě varianty stejné.
Souhrnně lze konstatovat, že realizace záměru nezhorší stávající imisní zatížení lokality.
Imisní příspěvky záměru se nebudou podílet významně na celkové imisní situaci u nejbližší
obytné zástavby a nezpůsobí překračování platných imisních limitů.
V kapitole D.IV.1 jsou uvedena opatření pro eliminaci a kompenzaci potenciálních
negativních vlivů na kvalitu ovzduší:
•

V případě, že bude surovina upravována (varianta U2), bude mobilní linka vybavena
tlakovzdušným mlžením na zakrytých technologických celcích, primární násypka bude
sprchována vodou.

•

V případě znečištění příjezdové komunikace bude zajištěno její mytí (dodavatelsky), voda
bude dovezena v kropícím vozu.

•

V areálu zdroje bude omezená rychlost na 20 km/h.

•

Nákladní vozidla pro expedici suroviny budou zaplachtována.
Vliv na kvalitu ovzduší je na základě výše uvedeného hodnocen jako nevýznamný.
Změna mikroklimatu

Při realizaci záměru dojde k dalšímu odlesnění plochy max. 3,3 ha (varianta T2). Bude
tak rozšířena stávající plocha bez vegetačního krytu, který zajišťuje vyšší tepelnou stálost
území. Zřejmě tedy dojde k větším lokálním změnám mikroklimatu. Vzhledem k celkové
ploše lomu a podílu na ploše okolních lesních porostů je tento vliv hodnocen jako
nevýznamný, omezí se pouze na samotnou plochu lomu.
Vliv odlesnění ložiska bude zčásti vykompenzován sanací a rekultivací ložiska, kde se
předpokládá hydrická rekultivace ve větší části prostoru hlavní severní otvírky. Vzhledem
k vysoké tepelné kapacitě lze naopak předpokládat zvýšení teplotní stálosti eventuelně i
zvýšení vlhkosti vzduchu v blízkém okolí. Tento vliv bude opět omezen pouze na vlastní
plochu lomu, mikroklima v okolních lesních porostech nebude významně změněno.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci
Hluková studie (Bubák, Moravec 2014, příloha č. 1) hodnotí vliv těžby v DP Hanov u
Lestkova a související úpravy suroviny a dopravy na akustickou situaci. Zdroje hluku a popis
variant výpočtu jsou uvedeny v kapitole B.III.1. Vzhledem k definici hygienických limitů pro
hluk dle NV č. 272/2011 Sb., je nebytné samostatně hodnotit hluk z dopravy, hluk z provozu
a hluk z odstřelů.
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Hluk z dopravy na veřejných komunikacích
Hodnocení bylo provedeno pro komunikace II/201 a III/20165. Kvantifikace hlukového
podílu pro hluk ze silniční nákladní dopravy je provedena u zástavby v Hanově a v Lestkově,
jakožto v obytných lokalitách, které leží na expediční trase nejblíže navrhovanému záměru.
Z akustického hlediska se přitom jedná o dva rozdílné způsoby ovlivnění.
Intenzita dopravy na silnici III/20165 je nízká a expediční nákladní automobily z lomu
zde budou tvořit významný podíl celkové dopravy i způsobovat významný podíl na
akustickém ovlivnění. Tato situace je typická právě a jen pro tuto komunikaci. Pro zbývající
část trasy do Poběžovic je reprezentativní situace u komunikace II/201 v Lestkově. Zde se
budou expediční automobily podílet na akustickém ovlivnění již významně nižší mírou, a to
vzhledem k vyšší současné intenzitě dopravy
Pro možnost objektivního vyhodnocení nárůstu hluku z dopravy byl proveden výpočet
s přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy. Hodnocení je provedeno formou srovnání
referenční varianty nulové (doprava bez expedice z lomu) a projektové varianty (zahrnutí
expedice suroviny). Vstupní intenzity dopravy pro jednotlivé varianty jsou uvedeny
v kapitole B.II.4.
Výpočet hluku z dopravy spočívá ve výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku
emitovaných hodnocenou komunikací u chráněných hodnocených objektů. Bylo zvoleno
celkem 16 referenčních výpočtových bodů ve, které odpovídají objektům k bydlení.
Silnice III/20165 prochází centrem osady Hanov, a to při východní straně návsi.
Přibližně polovina objektů v Hanově tedy leží poměrně blízko silnice (cca 4 m od krajnice),
druhá polovina je vzdálena výrazně více (30 – 40 m). Celkem se v Hanově nachází 12
stavebních objektů s číslem popisným, které mají chráněný venkovní prostor staveb (lze zde
tedy uplatnit hygienické limity dle NV č. 272/2011 Sb)., z toho 6 při silnici III/20165 a 6 na
západní straně návsi, tj. ve větší vzdálenosti od silnice. Dále zde má 14 objektů číslo
evidenční. Jako referenční výpočtové body pro kalkulaci hluku z dopravy byly vybrány tři
objekty s číslem popisným při východní straně komunikace (č.p. 37, 17 a 31) a 2 při západní
straně (č.p. 10 a 35). Tyto body dostatečně reprezentují všech 12 budov.
Silnice III/20165 vede od severu do Lestkova, kde se napojuje na silnici II/201.
Analogicky jako v Hanově byly zjištěny objekty s č.p. v blízkosti této silnice. Celkem se zde
nachází 5 budov ovlivněných pouze hlukem ze silnice III/20165. Další objekty již leží
v blízkosti křižovatky se silnicí II/201 a jsou tedy ovlivněny hlukem z obou komunikací. Jako
referenční výpočtové body pro kalkulaci hluku z dopravy byly vybrány tři objekty s číslem
popisným v úseku silnice III/20165 (č.p. 136, 127, a 120) a jeden v prostoru křižovatky se
silnicí II/201 (č.p. 29). Tyto body dostatečně reprezentují všechny ovlivněné budovy. Dále
byly referenční výpočtové body umístěny v okolí silnice II/201 pro zjištění hladiny
akustického tlaku z této komunikace. Body jsou umístěny ve směru Kokašice i Planá a
reprezentují nejvíce hlukem ovlivněné objekty.
Hluk z dopravy obecně závisí na intenzitě, skladbě, rychlosti, a plynulosti dopravy, dále
na podélném sklonu nivelety, druhu a stavu vozovky, okolní zástavbě, konfiguraci terénu,
stínění a odrazech zvuku. Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru byl
v hodnoceném území kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA. Výsledky uvádí
následující tabulka. Grafické zobrazení rozložení hlukových pásem v okolí komunikací je
uvedeno v hlukové studii.
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Tabulka č. 32: Hodnoty hluku v referenčních bodech na hranici chráněného venkovního prostoru staveb –
srovnání variant

Referenční bod

Hanov č.p. 37
Hanov č.p. 10
Hanov č.p. 17
Hanov č.p. 35
Hanov č.p. 31
Lestkov č.p. 136
Lestkov č.p. 127
Lestkov č.p. 120
Lestkov č.p. 29
Lestkov č.p. 129
Lestkov č.p. 213
Lestkov č.p. 177
Lestkov č.p. 2081
Lestkov č.p. 181
Lestkov č.p. 193
Lestkov č.p. 204

Hluk v denní době dle varianty
Varianta 0
Varianta P
D1
D2
LAeq,16h (dB)
56,1
59,4
49,6
52,9
55,9
59,2
48,4
51,8
56,5
59,9
57,0
60,5
53,8
57,3
49,6
52,8
62,2
62,9
62,5
63,4
64,0
61,3
62,0
64,5
65,2
47,9
65,4
66,2
63,1
63,8
59,1
59,8

Varianty –
rozdíl

Noční doba

P-0

Varianta 0

(dB)
3,3
3,3
3,3
3,4
3,4
3,5
3,5
3,2
0,7
0,6
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7

LAeq,8h (dB)
46,3
39,4
45,8
38,2
46,4
48,8
45,7
41,6
55,6
56,6
54,7
57,9
36,4
58,8
56,4
52,4

Záměr nebude v noční době provozován a proto nedojde ke změně hladiny hluku z
dopravy v noční době. Výpočet hluku pro noční dobu je proveden z důvodu posouzení vlivu
na veřejné zdraví, kde se při hodnocení hluku musí uvažovat i noční doba.
Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, že dojde ke vzrůstu hluku z dopravy na veřejných
komunikacích v důsledku navýšení dopravy, a to zejména na silnici III/20165 v Hanově a
Lestkově. Současná hladina hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb u
této komunikace dosahuje hodnoty max. do 57 dB, je tedy mírně překročen hygienický limit
pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy, není s rezervou překročen hygienický limit pro
případ staré hlukové zátěže. Hladina hluku okolo této komunikace v Hanově a Lestkově
vzroste v důsledku navýšení o expediční dopravu o 3,2 – 3,5 dB. Jedná se o poměrně
významný nárůst hluku, který bude lidským sluchem zaznamenatelný. Celková hladina hluku
v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb okolo této komunikace se bude
pohybovat v rozmezí 59,2 – 60,5 dB, tj. stále výrazně pod hygienickým limitem pro hluk
z dopravy pro případ staré hlukové zátěže.
Nejvýrazněji se vliv hluku z dopravy uplatní u 6 domů v Hanově a u 5 v Lestkově, které
leží ve vzdálenosti pouhých několika metrů od silnice.
Dále bude z Lestkova expediční doprava vedena po silnici II/201, a to ve dvou
variantách. Z akustického výpočtu vyplývá, že dojde vlivem expediční dopravy k nárůstu
hladiny hluku u této komunikace o 0,6 – 0,8 dB. Hladina hluku se bude pohybovat
v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb v rozmezí 59,8 – 66,2 dB. Dle §20

1

jižní fasáda – pro posouzení hluku z místní komunikace
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odst. 4 NV č. 272/2011 Sb., platí, že při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele nelze
považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
V blízkosti silnice II/201 je tedy akustický vliv expediční dopravy z lomu nehodnotitelný a
nevýznamný. Analogickou situaci lze očekávat i na dalších místech v okolí silnic II. třídy.
Z akustického hlediska jsou akceptovatelné obě varianty: D1 (směr Kokašice) i D2 (směr
Planá).
K výpočtu hluku z dopravy je nezbytné konstatovat, že výpočet byl proveden pro
maximální dovolenou rychlost v obci, která je 50 km/hod. Je pravděpodobné, že z důvodu
sklonových a směrových poměrů na silnici III/20165 nebude tato rychlost všude dosažena a
hladina hluku může být v praxi významně nižší. Zejména úsek silnice III/20165 v Lestkově
přibližně od č.p. 127 po křižovatku se silnicí II/201 není možno projíždět s nákladním
automobilem rychleji než cca 20/km/hod. Pokud by byla rychlost v Hanově i Lestkově
omezena dopravní značkou či jiným dopravně technickým opatřením, mohlo by dojít i
k velmi významnému omezení hluku z dopravy, a to včetně ostatní dopravy. Z analogických
případů vyplývá, že při snížení rychlosti z 50 na 30 km/hod může dojít ke snížení hladiny
hluku i o více než 5 dB. Doporučuje se proto v rámci přípravy záměru projednat tuto
skutečnost se zástupci obce Lestkov, se správcem komunikace a Policií ČR. Omezení
rychlosti jízdy může být významné i z dopravně bezpečnostního hlediska.
Při hodnocení hluku z veřejných komunikací je třeba uvažovat i legislativní souvislosti.
Expedující nákladní vozy se na veřejných komunikacích stávají součástí běžné dopravy a
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) je
zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických vztahů ke konkrétním
komunikacím. Zodpovědnost za hluk ze silnice II. i III. třídy má tedy Plzeňský kraj, nikoliv
konkrétní dopravce.
Vzhledem k předpokládanému významnému nárůstu hluku z dopravy v sídlech Hanov a
Lestkov u silnice III/20165 je vliv hodnocen jako nepříznivý, dlouhodobý, vratný, vzhledem
k počtu zasažených obyvatel jako lokální. Vliv je z části možno účinně snížit, možnosti
eliminace však poněkud přesahují rámec posouzení EIA, jelikož vyžadují účast dalších
subjektů (obec Lestkov, SÚS Plzeňského kraje). Kompenzační opatření je proto formulováno
formou doporučení. (zahájit jednání, navrhnout, podílet se). Na základě výše uvedeného je
vliv hluku z dopravy z ve své celkové významnosti hodnocen jako nepříznivý.
Hluk z provozu lomu, z úpravy a z dopravy na vnitroareálových komunikacích
Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru byl v hodnoceném území
kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA v souladu s normou ČSN ISO 9613
Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru.
Výpočet hluku z provozu spočívá ve výpočtu kumulace hluku z jednotlivých zdrojů a
výpočtu útlumu pro všechny výpočtové body. Výpočet byl proveden ve třech modelech (viz
kapitola B.III.4)
Navrhovaný DP leží při okraji lesního komplexu mimo zastavěné území. Nejbližší
sídelní zástavba je v Hanově (1 km východně), Kostičkově (1,9 km západně), Lestkově (2,3
km jižně a ve Vysokém Jamném (2,6 km jihozápadně).
Vzhledem k velké vzdálenosti od sídel, k morfologii terénu a umístění v lesním porostu
má smysl hodnotit hlukové vlivy pouze v Hanově, ostatní sídla jsou mimo akustický vliv
záměru.
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Referenční výpočtové body byly umístěny na západní okraj intravilánu Hanova,
konkrétně na okraj zahrady domu č.p. 10 (chráněný venkovní prostor) a na fasádky domů č.p
6 a č.p. 10 přivrácené k lomu (chráněný venkovní prostor stavby).
Hlukové imise jsou vyjádřeny numerickými hodnotami pomocí ekvivalentních hladin
akustického tlaku v zadaných referenčních bodech a graficky, plošným rozložením
hlukových pásem ve výšce 3 m (viz vyobrazení v hlukové studii).
Tabulka č. 33: Hodnoty hluku v referenčních bodech – srovnání variant – hluk z provozu.

Vypočtená hladina hluku
LAeq,8h [dB]
Model 1
Model 2
Model 3
souběh
těžba U2
těžba U1
38,3
36,1
34,4
33,0
29,2
28,6
37,6
35,5
33,8

Referenční bod

Hanov – hranice zahrady u č.p. 10
Hanov – č.p. 6
Hanov – č.p. 10

Model 1: Souběh – skrývka, těžba a vrtání (varianta U2)
Při teoretickém souběhu všech prací a tím i nasazení všech zdrojů hluku po dobu
souvislých a nepřetržitých 8 hodin bude hladina hluku v nejbližším chráněném venkovním
prostoru dosahovat hodnoty 38,3 dB, v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby pak
37,6 dB. Z grafického zobrazení výsledků pak plyne, že u dalších obytných domů v Hanově
bude hladina hluku ještě výrazně nižší, uplatní se tam stínění hospodářskými budovami při
západním okraji Hanova.
Hladina hluku tedy bude výrazně nižší než hygienický limit pro hluk ze stacionárních
zdrojů (LAeq,8hod = 50 dB). Tato teoretická situace souběhu skrývky s odvozem na bližší
deponii, vrtání pro clonové odstřely a těžby s úpravou (U2) může nastat pouze výjimečně po
celou dobu životnosti lomu.
Model 2: Těžba (varianta U2)
V případě, že bude probíhat těžba suroviny včetně úpravy na mobilním drtiči a třídiči
(U2), bude hladina hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru dosahovat hodnoty
36,1 dB, v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby pak 35,5 dB. Hladina hluku
tedy bude výrazně nižší než hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdrojů (LAeq,8hod = 50
dB). Navíc se jedná o hodnoty na úrovni běžného akustického pozadí v malé obci. Hluk by
prakticky neměl být samostatně lidským sluchem identifikovatelný.
Model 3: Těžba (varianta U1)
V případě těžby bez úpravy (varianta U1) bude hladina hluku v nejbližším chráněném
venkovním prostoru dosahovat hodnoty 34,4 dB, v nejbližším chráněném venkovním
prostoru stavby pak 33,8 dB. Hladina hluku tedy bude výrazně nižší než hygienický limit pro
hluk ze stacionárních zdrojů (LAeq,8hod = 50 dB). Navíc se jedná o hodnoty na úrovni běžného
akustického pozadí v malé obci. Hluk by prakticky neměl být samostatně lidským sluchem
identifikovatelný.
Vliv hluku z provozu lomu je hodnocen jako nevýznamný.
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Hluk z odstřelů
Posouzení vlivu vysokoenergetického impulsního hluku bylo provedeno metodou
analogie za pomocí měření hluku z již provedených clonových odstřelů na jiných lokalitách.
Podrobnosti jsou uvedeny v hlukové studii.
Na základě posouzení je možno konstatovat, že hladina akustického tlaku C pro
vysokoenergetický impulsní hluk bude ve všech okolních chráněných venkovních prostorech
a chráněných venkovních prostorech staveb výrazně pod hygienickým limitem. Přesnou
hodnotu u nejbližší obytné zástavby však lze pro velkou variabilitu vstupních údajů obtížně
určit, uvedení konkrétní hodnoty může být zavádějící. Hodnota LCeq,8h se bude u zástavby
v Hanově pohybovat v rozmezí 14 – 52 dB pod hygienickým limitem v závislosti na velikosti
a umístění clonového odstřelu.
Pro hluk z clonových odstřelů nemá význam modelování hlukové imise v okolí lomu.
Právě pro velkou variabilitu by jakékoliv detailní grafické vyjádření ztrácelo smysl.
Pro ověření této predikce je možno při pravidelném seismickém měření clonových
odstřelů provést i akustické měření.
Vliv hluku z odstřelů je hodnocen jako nevýznamný.
Seismické vlivy
Vibrace z odstřelů
Clonové odstřely pro primární rozpojování hornin mají seismické účinky, budou tedy
zdrojem vibrací, které se horninovým prostředím šíří do okolí. Sekundární rozpojování
rubaniny pomocí trhacích prací se neprovádí.
Clonové odstřely budou prováděny přibližně v četnosti 10 - 15krát za rok. Pro jejich
provádění vydá OBÚ rozhodnutí o povolení trhacích prací. Rozhodnutí o povolení trhacích
prací je vydáváno na základě vypracované dokumentace trhacích prací, ve které musí být
uvedeny zásady minimalizace nežádoucích účinků trhacích prací na okolí (velikost dílčích a
celkových náloží, stanovení bezpečnostního okruhu apod.), na základě kladných vyjádření
k provádění trhacích prací a kladného výsledku ústního jednání spojeného s místním
šetřením.
Technický popis odstřelu je uveden v kapitole B.III.4. Maximální dílčí nálož (rozhodná
pro velikost seismických účinků) bude určena až v projektu trhacích prací. Použitím
moderního typu rozbušek s velmi přesnými nominálními časy zpoždění lze odčasovat odstřel
s minimální dílčí náloží - tzn. každý vrt detonuje samostatně. Tento způsob se samostatným
odpálením každého vrtu značně redukuje seismické účinky odstřelu.
Clonové odstřely není možno charakterizovat nějakým „emisním parametrem“ vibrací.
Účinek je možno spolehlivě zjistit pomocí měření seismografem až v místě příjmu, tedy
typicky u budov.
Na lokalitě nebyly trhací práce dosud prováděny, při posouzení tedy není možno
vycházet z naměřených existujících dat. Posouzení je tak možno provést pouze metodou
analogie, na základě lokalit, kde má zpracovatel dokumentace k dispozici archivní údaje o
měření seismických účinků. Jedná se například o lomy Těškov, Horní Lánov, Černý Důl,
Pohled a další. Na těchto lokalitách byly měřené body umístěny vždy významně blíže než
v Hanově, (nižší stovky metrů) a naměřené hodnoty seismických účinků trhacích prací
(rychlosti kmitání v závislosti na frekvenci) nepřesáhly nejvyšší přípustné meze stanovené
pro sledované objekty dle ČSN 730040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou
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a jejich odezva“, případně DIN 4150. Vzhledem ke vzdálenosti více než 1 km od budov
v obci Hanov se nepředpokládá negativní účinek vibrací na budovy.
Dále lze opět metodou analogie na základě archivních dat zpracovatele dokumentace
EIA usuzovat, že v průběhu clonových odstřelů nebude docházet k překračování
hygienického limitu dle § 18 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, tedy limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb. Průměrná vážená hladina
zrychlení vibrací od otřesů nepřekročí hodnotu 95 dB (základní hygienický limit Law,T = 75 dB
a korekce pro denní dobu a opakující se otřesy = 24 dB).
Vzhledem k tomu, že posouzení metodou analogie je zatíženo nejistotou, je jako
podmínka realizace záměru navrženo provedení monitoringu účinků vibrací u vybraného
domu v Hanově při realizaci prvních odstřelů v DP. Na základě výsledků monitoringu pak
bude možno případně upravit velikost dílčí či celkové nálože.
Vibrace z dopravy
Určitým zdrojem vibrací může být i těžká nákladní doprava, v takovém případě se
účinky vibrací mohou uplatňovat u objektů ležících v bezprostřední blízkosti komunikace.
Zpracovatel oznámení má k dispozici archivní data z měření účinků vibrací od dopravy
na jiných lokalitách. Na základě v minulosti provedených měření na obdobných
komunikacích III. třídy s podobným charakterem zástavby podél komunikací lze konstatovat,
že jsou běžně hygienické limity pro vibrace dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v chráněných
vnitřních prostorech staveb podél využívaných komunikací nákladními automobily bezpečně
plněny. Limitní hodnota v chráněných vnitřních prostorech staveb daná hladinou zrychlení
vibrací Law,T = 75 dB (nebo hodnotou zrychlení vibrací aew,T = 0,0056 m/s2) je dodržena.
Splněny jsou tedy obvykle i limitní hodnoty bez použití korekce dle přílohy č. 5 k NV č.
272/2011 Sb. (tj. pro obytné místnosti v denní době +6 dB).
Z archivních dat z měření na obdobné lokalitě dále vyplývá, že při měření prováděných u
rodinného domu ve vzdálenosti 2 m od komunikace pojížděné nákladní dopravou z lomu
bylo zjištěno, že naměřená intenzita vibrací vyvolaná dopravním provozem s velkou rezervou
nepřekročila přípustnou hranici efektivní rychlosti kmitání 1 mm/s pro opakované otřesy
charakteru déletrvajícího rázového zatížení dle ČSN 730040 pro referenční stanoviště a
stupeň porušení „0“. Při naměřené intenzitě otřesů lze vyloučit jakákoli nová poškození
malby či omítek.
Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, kdy významnější negativní vliv vibrací a
otřesů může být v případě komunikace ve špatném technickém stavu (poruchy, výtluky),
špatně navržená či realizovaná konstrukce vozovky, nevhodné podloží konstrukčních vrstev
vozovky či jejich provázání se základy budov.
Na základě rekognoskace objektů podél využívaných dopravních tras lze konstatovat, že
obytné objekty jsou v určitém odstupu od vozovky (chodníky, zatravněné pásy, záhony) a
základy budov tedy nejsou přímo svázány s komunikací. Některé objekty však leží relativně
blízko vozovky. To se týká zejména domů č.p. 218, 176, 28 a 29 v Lestkově v prostoru
křižovatky silnic II/201 a III/20165. Povrch silnice III/20165 při vjezdu do Lestkova je
relativně dobrý, v prostoru zmíněné křižovatky jsou však lokální poruchy a opravy.
V případě této křižovatky a přilehlého úseku však nákladní automobily dosahují velmi nízké
rychlosti, reálně do 20 km/hod. Vzhledem k tomu, že účinky vibrací závisí ještě významněji
než u hluku na rychlosti projíždějících vozidel, lze předpokládat, že ani v tomto úseku
nedojde k překročení limitních hodnot dle ČSN 730040 ani NV č. 272/2011 Sb.
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Na základě výše uvedeného je vliv vibrací hodnocen jako nevýznamný. Jako účinné
opatření pro minimalizaci vlivu lze doporučit omezení maximální dovolené rychlosti a
udržování vozovky v dobrém stavu bez poruch. Toto lze zajistit v rámci již zmíněného § 39
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.
Vlivy na další fyzikální charakteristiky
Realizací záměru nebude produkována žádná forma škodlivého záření. Tento vliv je
hodnocen z hlediska velikosti i významnosti jako nulový ve všech variantách záměru.
Biologické vlivy
Na jakýchkoliv skrývkových a výklizových deponiích je obecně předpoklad rozšíření
běžných ruderálních a plevelných druhů. Dalšími plochami se zvýšeným rizikem šíření
synantropních a ruderálních druhů bývají manipulační prostory s nezpevněným povrchem,
okraje cest apod.
Záměr předpokládá vybudování deponií skrývkového materiálu. Skrývkové hmoty
budou zčásti využity při rekultivaci lomu a zčásti budou ponechány na vnější výsypce.
Vzhledem k tomu, že je plánováno ponechání jihovýchodní výsypky, je vhodné ji
rekultivovat krátce po jejím navezení, tak aby nemusela být následně řešená likvidace náletů
nežádoucích druhů.
V případě včasného zalesnění a průběžné péče o porosty je riziko ruderalizace
nevýznamné
Pro úpravu suroviny a deponie hotových výrobků budou využity manipulační plochy
v prostoru vlastního lomu, zábor dalších ploch nebude potřeba. Tyto plochy budou intenzivně
využívané a udržované.
Při současném dlouhodobém provozu lomu (na nevýhradním ložisku) je ruderalizace
okolí relativně nízká. Náletovými dřevinami zarůstají plochy v předpolí současného lomu,
které byli v minulosti odlesněny v rozsahu převyšujícím potřebu lomu. Uplatňují se zde
převážně dřeviny, a to zejména druhy rostoucí v okolních lesích.
Všechny plochy, kde je riziko šíření nepůvodních druhů musí být pravidelně udržovány.
Plán sanace a rekultivace, který bude součástí POPD musí zohledňovat i zásady pro aktivní
management rekultivovaných ploch (podpora výskytu původních druhů a odstraňování
případných nežádoucích bylin a dřevin). Za předpokladu dodržování těchto opatření je tento
biologický vliv možno hodnotit jako nevýznamný.
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Hydrogeologická charakteristika je popisována v příloze č. 4, která se zabývá vlivem na
podzemní a povrchové vody (Koroš, 2015).
Změna kvality povrchových a podzemních vod
Splaškové vody nebudou vznikat. Voda z chemického WC doplněného zařízením na
mytí rukou bude odvážena servisní firmou.
Těžební činností může být potenciálně ovlivněna jakost povrchových či podzemních
vod. Primárně se jedná o možné úniky ropných látek (pohonné hmoty a mazadla)
z dopravních a těžebních strojů a zařízení. Případné znečištění vod ropnými produkty by bylo
bezprostředně patrné na volné hladině v čerpací jímce v lomu. Vyloučit toto znečištění může
pouze důsledná pracovní a technologická kázeň a častá preventivní kontrola mechanismů, a
účinný havarijní plán pro odstranění případných následků úniku těchto látek.
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V lomu bude pro pohon mechanizmů používána nafta. Nafta nebude v lomu skladována.
Bude dovážena v cisterně a doplňována do strojů v lomu. Při doplňování bude použita
záchytná vana pro zachycení případných úkapů. Expediční nákladní automobily nebudou
v lomu tankovat.V lomu nebudou skladovány žádné oleje ani mazadla.
Na provozovně musí být k dispozici havarijní sada pro likvidaci následků případné
havárie s únikem ropných látek.
Vliv na jakost vod by měla být v případě potřeby vypouštění důlních vod
dokumentována jejich průběžným vzorkováním. Pokud bude voda čerpána pouze nárazově
a bude využívána v rámci lomu (např. skrápění cest atp.), tj. nebude docházet k jejímu
trvalému vypouštění do okolí lomu, nepovažuje se vzorkování jakosti vod za nezbytné.
Pokud by mělo docházet k trvalému vypouštění důlních vod, je doporučeno provádět 1x
ročně analýzu vod na pH, rozpuštěné látky a uhlovodíky C10-C40. Důlní vody, vypouštěné
z lomu, budou vzorkovány v jímce v lomu nebo na odtoku, v rozsahu, stanoveném v
podmínkách krajského úřadu. Při zahájení vzorkování je doporučeno jednorázově u důlních
vod a vod dotčeného povrchového toku odebrat vzorek v rozsahu stanovení základního
chemismu, aby bylo možné doložit výchozí jakosti těchto vod.
Oznamovatel má povinnost zpracovat pro provozovnu havarijní plán v souladu
s ustanoveními dílu IV. vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb. v platném znění. Součástí
havarijního plánu bude i samostatná kapitola – plán opatření pro případ ropné havárie.
Vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod je na základě výše uvedeného hodnocen
jako nevýznamný. Podmínky pro ochranu vod jsou uvedeny v části D.IV.4.
Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod
Pokryvné útvary, hlinité písky včetně kamenitopísčitých eluvií, jsou relativně dobře
propustné, neboť obsahují vysoký podíl písčité frakce. Tyto typy hornin jsou uloženy
zpravidla nad úrovní hladiny podzemní vody, která se nachází v hloubkách 7-14 m pod
terénem. Z výsledků měření naražených hladin podzemní vody v ložiskových vrtech v roce
2012 (ustálené hladiny nebyly všude změřeny) byla sestavena mapa hydroizohyps (příloha č.
3 v HG posouzení). Generelní směr proudění podzemní vody je podle těchto údajů k V až
VJV.
Vzhledem k omezenému infiltračnímu území, příslušnému k navrženému dobývacímu
prostoru (viz následující obrázek), a pravděpodobně nízké puklinové propustnosti hornin se,
nepředpokládají výrazné přítoky podzemní vody do těžebny. Ke zvýšeným přítokům bude
docházet v jarním období při tání sněhu, nebo během roku při zvýšeném množství
atmosférických srážek. Rámcový odhad přítoků lze učinit ze specifického odtoku podzemní
vody. Vzhledem k dotčenému infiltračnímu povodí (cca 0,04 km2) a při specifickém odtoku 2
l/s/km2 by průměrné přítoky podzemní vody měly dosahovat max. 0,08 l/s.
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Obrázek č. 22: Hranice infiltračního území příslušné k DP (dle Koroš 2015)

Současná úroveň hladiny podzemní vody bude při těžbě snížená cca o 10 - 20 m. To
vyvolá změny do vzdálenosti max. vyšších desítek metrů od okraje lomu. Ovlivnění režimu
proudění podzemních vod nevyvolá změny, které by bylo možné evidovat v širším okolí.
Změna režimu podzemního odtoku neohrozí žádné jímací objekty v okolí.
Pitná voda pro Hanov je jímána ve vodním zdroji umístěném více než 700 od hranice
navrhovaného DP severovýchodním směrem pod vrcholem Tišina v nadmořské výšce 670 m
n. m. Vodní zdroj má pásma hygienické ochrany IIb, IIa a I stanovená rozhodnutím č.j.
VLHZ/1897/85/243/3 ze dne 19.12.1985 (viz obrázek č. 12).
Ochranné pásmo vodného zdroje leží zcela mimo infiltrační území příslušné k lomu,
vzdálenost mezi nimi je cca 230 m.
Dle HG posouzení je jímací území pro Hanov zcela mimo vliv budoucí těžby v DP.
Hranice nejbližší CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les leží cca 3,3 km
severozápadně, CHOPAV nebude ovlivněna.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Těžba nezasáhne žádný útvar povrchové vody.
V ploše těžby dojde k lokální změně povrchového odtoku. Srážkové vody spadlé v ploše
lomu se po zahloubení lomu budou hromadit v lomu a stanou se součástí důlních vod.
Po zahloubení lomu se vyskytnou též omezené přítoky podzemní vody. Průměrné
přítoky by měly dosahovat max. 0,08 l/s.
Důlní vody budou z lomu čerpány (varianta T1), případně mohou být odváděny
gravitačně s využitím vrtu pod silnicí III/19838 (varianta T2). Konečným recipientem bude
v obou případech Podhájský potok. Schematicky jsou možnosti odvádění důlních vod
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znázorněny v příloze č. 4 v hydrogeologickém posouzení. Vzhledem k relativně nízkým
očekávaným přítokům do lomu nedojde k žádné změně ve vodním režimu Podhájského
potoka.
Po ukončení těžby, kdy přestane čerpání důlních vod (eventuelně k likvidaci vrtu pod
silnicí), dojde k zatopení nižších částí lomu. Úroveň hladiny byla v této fázi jen velmi
přibližně odhadnutá na 617-620 m n.m. Přesnější výpočet bude mít smysl až v době měření
skutečných přítoků do lomu.
V případě jižní otvírky bude umožněn gravitační odtok vody i po ukončení těžby, proto
se zde nepočítá se vznikem trvalé vodní plochy. Není vyloučeno sezónní zamokření v období
zvýšených srážek. Pro podporu lokálního zadržení vody zde budou vytvořeny mělké deprese.
Vznik vodní plochy v krajině, která je na jezera a rybníky poměrně chudá lze hodnotit
pozitivně.
Celkově je vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě hodnocen v období těžby jako
nevýznamný, po vzniku vodní plochy jako příznivý.
5. Vlivy na půdu
Zábory ZPF
Záměrem nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), tento vliv je nulový.
Zábor PUPFL
Dobývací prostor bude stanoven na ploše o výměře 104 180 m2. Z toho tvoří lesní
pozemky včetně lesních cest s ochranou jako pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
74 797 m2.
Vlastní zásah do lesních porostů dle variant je:
•

T1: 54 400 m2

•

T2: 62 400 m2

Podrobné údaje o lesních porostech jsou uvedeny v kapitole C.2.6 Ekosystémy, o záboru
pozemků též v kapitole B.II.1 Půda.
Vliv spojený se záborem PUPFL je z větší trvalý. S obnovou lesních pozemků, a tedy
s návratem do PUPFL, se počítá v rámci sanace a rekultivace pouze v plochách obou deponií,
tedy na ploše cca 11 000 m2.
Vliv na lesní porost jako takový je hodnocen v samostatné kapitole. D.I.7.
Vliv spojený se záborem PUPFL je hodnocen jako nepříznivý.
Vlivy na čistotu půd
K negativnímu vlivu na půdu by mohlo dojít pouze při havarijním stavu. Za běžných
provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. Při provádění
skrývkových prací ani při těžbě nesmí dojít ke znečištění půdy ropnými látkami. Totéž platí
pro provoz nákladních automobilů přepravujících natěženou surovinu. Za předpokladu
dodržování správných pracovních postupů a pokynů týkajících se provozu strojového parku a
dodržení postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných látek) záměr nevytváří
předpoklad pro kontaminaci zemědělských půd nebo jiných zemin.
Provozovna musí mít zpracovaný havarijní plán, který řeší i úniky ropných látek (viz
kapitola Vliv na vody). Vliv záměru na čistotu půd je nevýznamný.
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6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Těžba suroviny v DP Hanov u Lestkova bude mít vliv na horninové prostředí i na
nerostné zdroje (ložisko živcové suroviny), což vyplývá z povahy těžební činnosti, jejímž
smyslem je vydobytí zdroje surovin.
Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje není možné hodnotit nepříznivě
z toho důvodu, že záměr zamýšlí zásoby nerostné suroviny ložiska využívat hospodárně
v souladu s požadavky zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění (horní zákon). Živcová
surovina je oznamovatelem využívána při produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotou
(keramické zboží).
Těžba dolomitu nebude mít vliv na žádný jiný nerostný zdroj než na zásoby suroviny
vyhodnocené na ložisku Hanov u Lestkova. Případný vliv na další přírodní zdroje (voda,
půda atd.) je vyhodnocen v samostatných kapitolách.
Při těžbě nesmí dojít ke kontaminaci okolního prostředí ropnými látkami. Za
předpokladu dodržování správných pracovních postupů a pokynů týkajících se provozu
strojového parku a dodržení postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných
látek) záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci horninového prostředí.
Vliv je z hlediska velikosti i výsledné významnosti hodnocen jako nevýznamný.
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vliv na faunu, flóru a ekosystémy je hodnocen na základě botanického a zoologického
průzkumu, který na lokalitě proběhl ve vegetační sezóně roku 2014. Výsledky tohoto
průzkumu včetně hodnocení vlivů jsou uvedeny v samostatné příloze (Véle, 2014, Příloha č.
5).
Průzkum i následné hodnocení byl zaměřen na celou plochu ložiska a blízkého okolí.
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin
Během průzkumu byla zjištěna přítomnost 129 rostlinných taxonů. Jejich seznam je
uveden v biologickém posouzení. Vzhledem k biotopové heterogenitě bylo území pro účely
botanického mapování rozčleněno do 4 segmentů. Segmenty lesního porostu B a C,
rozdělené segmentem A – vegetace podél silnice. Segment D je současný lom. (viz též
obrázek v kapitole C.2.5).
Žádný z nalezených druhů rostlin nepatří mezi zvláště chráněné. Šest z nalezených druhů
je uvedeno na Červeném seznamu ohrožených rostlin ČR. Konkrétně se jedná o rožec hajní,
kruštík širolistý, bělolist rolní, mochnu písečnou a hruštičku okrouhlolistou (jejich poloha viz
obrázek v následující kapitole).
Rožec hajní
Rožec hajní roste v lužních lesích, stinných křovinách, na okrajích lesních cest, obvykle
v husté vegetaci, na vlhčích místech. Jeho výskyt byl zaznamenán jižně od silnice, v blízkosti
potoka, mimo záměrem zasažené území.
Kruštík širolistý
Kruštík širolistý nejčastěji roste ve světlých listnatých lesích, méně jehličnatých, dále v
křovinách, lesních lemech a podél cest, občas i v nelesních biotopech, proniká i na
antropogenní a poloruderální substráty, upřednostňuje mezofilní stanoviště. Kruštíky širolisté
byly nalezeny na okraji asfaltové silnice, mimo plochu těžby.
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Bělolist rolní
Bělolist rolní roste na vysychavých půdách s nízkým obsahem živin. Vyskytuje se
především v nezapojených porostech, úhorech a náspech. Jeho výskyt byl zaznamenán ve
stávajícím lomu (SZ okraj). Transfer bělolistů by nebyl účelný, neboť se jedná o jednoletky.
V důsledku těžby vzniknou nová sukcesní stádia, kam se bude moci bělolist přirozeně
rozšířit.
Mochna písečná
Mochna písečná vyhledává především suché svahy, pastviny, okraje skal, písky, písčité
bory. Výskyt mochny byl zjištěn v jihozápadní části lomu, kde nachází optimální podmínky.
V důsledku těžby vzniknou nové otevřené plochy s písčitým podkladem, tzn. biotopy vhodné
pro výskyt mochny písečné. Vzhledem k jejímu výskytu i v okolí není transfer rostlin z místa
těžby nutný.
Hruštička okrouhlolistá
Hruštička roste ve stinných lesích, obvykle se zapojeným mechovým patrem, často v
plášťových a lemových společenstvech mezofilních listnatých lesů, někdy i jako pionýrský
druh opuštěných lomů a okrajů cest. Během průzkumu byla nalezena na dvou místech: při
SV okraji stávajícího lomu a západně od lomu. Vzhledem k tomu, že těžbou bude ovlivněna
pouze cca polovina místní populace a k relativní hojnosti druhu, není záchranný transfer
nutný.
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin je nevýznamný.
Vliv na vzácné a chráněné druhy živočichů
Během průzkumu bylo nalezeno devět druhů zvláště chráněných živočichů. Jejich
seznam a kategorie ochrany dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zák. č. 114/1992 Sb. je uveden
v následující tabulce.
Tabulka č. 34: Seznam nalezených zvláště chráněných druhů živočichů

Zvláště chráněný druh

Kategorie ochrany
dle vyhlášky č.
395/1992 Sb.

Přímé ovlivnění

ohrožený

ANO

Latinský název

Český název

Bufo bufo

ropucha obecná

Anguis fragilis

slepýš křehký

silně ohrožený

ANO

Lacerta agilis

ještěrka obecná

silně ohrožený

ANO

Corvus corax

krkavec velký

ohrožený

NE

Formica sp.

mravenci

ohrožený

ANO

Sciurus vulgaris

veverka obecná

ohrožený

NE

Apatura sp.

batolci

ohrožený

ANO

Bombus sp.

čmeláci

ohrožený

ANO

Cicindela sp.

svižníci

ohrožený

ANO
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Obrázek č. 23: Lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (pode Véle 2014)

Vysvětlivky: 1- ropucha obecná, 2 - slepýš křehký, 3 - ještěrka obecná, 4 - veverka obecná, 5 - mravenci
Formica sp., 6 - čmeláci Bombus sp., 7 - svižníci Cicindela sp., 8 - batolci Apatura sp. Rostliny uvedené na
Červeném seznamu jsou značeny oranžovými čísly: 9 – rožec hajní, 10 – kruštík širolistý, 11 – bělolist rolní, 12
– mochna písečná, 13 – hruštička okrouhlolistá

Ropucha obecná
Patří mezi naše nejhojnější obojživelníky. Preferuje lesnatou krajinu s dominancí
listnatých stromů. Obývá ale i zahrady, lidská sídla a bezlesou krajinu. Běžná je i ve velkých
městech. Rozmnožování probíhá ve vodních nádržích, lesních rybníčcích, bažinách, méně
často v potocích. Mimo dobu rozmnožování žije i daleko od vody.
Několik jedinců bylo zastiženo v lese při jižním okraji DP i v prostoru stávajícího lomu.
K rozmnožování ropuch v ploše záměru nedochází. Těžbou vzniknou nové pro ropuchu
vhodné biotopy, některé z nich budou pravděpodobně moci být využívány i k rozmnožování.
Záměr nebude mít na lokální populaci negativní vliv. Navržená hydrická (mělké, litorální
vody) rekultivace části zasaženého území bude mít pravděpodobně vliv pozitivní.
Slepýš křehký
Slepýš je eurytopní druh, bez specifických požadavků na oslunění lokality a charakter
vegetace. Obývá nejrůznější stanoviště, která vykazují určitou míru zemní vlhkosti s bohatou
vegetací a dostatkem potravy (plži, žížaly). Důležité jsou denní úkryty (kameny, padlé dřevo,
kyprá půda) a místa vhodná ke slunění. Nejhojnější je v listnatých a smíšených lesích. Běžný
je i na světlejších okrajích jiných typů lesů, lesních pasekách, křovinatých stráních, starých
sadech, kamenolomech, pískovnách, na loukách, okrajích polí, rumištích, skládkách, parcích
a zahrádkách. Jeho ochrana spočívá v zachování bohatě strukturovaných životních prostor a
nepoužívání biocidů.
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Přítomnost slepýšů byla zjištěna v blízkosti silnice a ve stávajícím lomu. V důsledku
těžby a vytváření výsypek vzniknou nové pro výskyt vhodné biotopy.
Ještěrka obecná
Ještěrka obecná obývá sušší nebo slabě vlhká slunečná místa, kde preferuje travinná a
nižší bylinná stepní společenstva s malou pokryvností vegetace, roztroušeně rostoucími
dřevinami a hlubší vrstvou půdy. Vyhýbá se kamenitým a skalnatým místům, kde se
nevyskytují zimní úkryty. Pro snůšku si samice vybírá jemnou, sypkou a mírně vlhkou půdu.
Běžný je výskyt na ruderálních stanovištích. V ČR se vyskytuje na okraji lesů, lesních
mýtinách, křovinatých stráních, mezích a na březích řek i rybníků. Často žije synantropně
(železniční náspy, okraje silnic, lomy, zanedbané zahrady). Téměř se nevyskytují na okrajích
velkoplošných agrokultur. Ochrana ještěrek spočívá především v ochraně biotopů –
zabránění rekultivací, zalesňování, zástavbě, vypalování. Důležitý je také management
lokality (regulovaná pastva, kosení, odstraňování náletu).
Ještěrky se hojně vyskytují ve stávajícím lomu. V důsledku těžby a vytváření výsypek
vzniknou nové pro výskyt ještěrek vhodné biotopy.
Pro všechny 3 výše uvedené druhy (obojživelníci a plazi) je navrženo následující
opatření pro zmírnění vlivů: Vždy před započetím skrývkových prací provést kontrolu
výskytu obojživelníků a plazů, vyskytující se jedince přenést do bezzásahových ploch v
okrajové východní části lomu. Opatření pro kompenzaci vlivů spočívá v návrhu sanace a
rekultivace lomu.
Krkavec velký
Krkavec velký žije v otevřené krajině i v lesích. Hnízda si staví na vysokých stromech,
sloupech elektrického vedení či na skalách, Hnízdí jednou ročně od poloviny února do dubna.
Živí se mršinami, drobnými obratlovci i bezobratlými živočichy. Převážně stálý pták. Nad
územím byly zaznamenány pouze přelety, záměrem nebude ovlivněn.
Veverka obecná
Veverka obecná je vázána na stanoviště se stromy, na nichž si staví vlastní nebo
upravuje ptačí hnízda. Sbírá semena, plody, pupeny a letorosty dřevin, houby, ptačí vejce a
mláďata. Páří se od dubna do září.
Veverka obecná byla pozorována v jižní části DP, její přítomnost v okolních lesích,
stejně jako v lesích v ploše záměru je pravděpodobná. Ovlivněna bude pouze snížením
rozlohy potravního biotopu.
Pro krkavce a veverku není třeba navrhovat žádné opatření pro zmírnění či kompenzaci
vlivů.
Batolci Apatura sp.
V místě záměru nalezený batolec červený (Apatura ilia) je vázán na lesní cesty, průseky
a lemy v údolích řek a v okolí vodních ploch, převážně v blízkosti porostů měkkých dřevin,
může osidlovat i liniovou zeleň podél melioračních kanálů. Živnými rostlinami housenek
jsou topol osika, topol černý a vrba jíva. Pro kladení vajíček samice preferují menší stromky
v okrajové části porostu. Vhodných stanovišť je ČR zatím dostatek, v místech výskytu
větších populací je ale nutné nechávat široké a prosluněné okraje lesních cest, vyvarovat se
zbytečné likvidaci lesních křovin a chemického ošetřování porostů.
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Dospělí jedinci batolců byli pozorování ve stávajícím lomu. Při jeho okrajích i na dalších
místech v DP nacházejí živné rostliny. Lom zastupuje funkci průseku, kde batolci nacházejí
prosvětlenou plochu uvnitř lesa, z louží a bahna sají minerální látky.
Opatření pro kompenzaci vlivů na batolce spočívá v provedení sanace a rekultivace.
Navržená rekultivace vytvoří pro batolce vhodné životní podmínky: světliny, samovolně
zarůstající živnými rostlinami, které se vyskytují i v okolí záměru. Rovněž vytvořené
výsypky mohou již po několika letech sloužit k rozmnožování batolců.
Čmeláci Bombus sp.
Čmeláci rodu Bombus žijí v koloniích, živí se nektarem kvetoucích rostlin. Žijí na
lukách, v zahradách, na polích i v parcích. Hnízda si staví na povrchu nebo pod povrchem
půdy.
Čmeláci byli pozorováni v jižní části stávajícího lomu a na lesní světlině.
Svižníci Cicindela sp.
Svižníci jsou suchobytní denní brouci. Vyskytují se na okrajích lesů, na pastvinách,
polích a lesních cestách. Loví drobný hmyz, pavouky, častou složku potravy tvoří mravenci.
Pro svůj lov upřednostňují otevřené volné plochy, kde se mohou vyskytovat i ve větším
počtu. Na takovýchto místech také nejčastěji kladou svá vajíčka.
Svižníci se hojně vyskytují ve stávajícím lomu, kde nacházejí vhodné životní podmínky.
Kompenzační opatření pro svižníky spočívá ve vytvoření nového biotopu vhodného
k rozmnožování a sběru potravy. Takovým biotopem jsou suchá stanoviště, otevřené volné
plochy na okrajích lesů a lesní cesty, s hloubkou písku min. 30 cm. Popsaným nárokům
odpovídá navržená vnitřní výsypka. Po jejím vytvoření lze očekávat výskyt svižníků
v následujících cca 15 letech. Se zárůstem výsypky pravděpodobně dojde k vymizení
svižníků či zmenšení jejich populace, což lze považovat za přirozený důsledek sukcesních
pochodů.
Mravenci Formica sp.
Zástupci tzv. lesních mravenců, stavící si kombinovaná mraveniště (podzemní hnízdo +
nadzemí kupa). Hnízda často zakládají na pařezech, pahýlech stromů či pod kameny.
Teritoriální mravenci živící se lovem a sběrem medovice.
Pět menších hnízd se nachází na západním okraji stávajícího lomu, jedno větší hnízdo
v jižní části DP.
Mravence vyskytující se při západním okraji současného lomu bude nutné transferovat
na vhodnou lokalitu v blízkém okolí. Transfer by bylo vhodné provést opakovaně tj. ve dvou
letech. Doporučit lze časně jarní transfer, nejpozději však v srpnu. Náhradní lokalita musí být
dostatečně osluněna, mravence lze transferovat např. do jiných okrajových částí lomu, na
lesní paseky či skládky. Podmínkou úspěšného transferu je absence konkurenčních kolonií
mravenců. Náhradní lokalita proto musí být vybrána velmi důkladně. Transfery mravenců je
nutné provést odborně způsobilou osobou.
Souhrnně k vlivu na zvláště chráněné druhy
Záměr je situován do oblasti stávajícího lomu a jeho okolí s mozaikou biotopů.
Převážnou část tvoří antropogenně vysázené dřeviny, vyskytují se však i přírodní biotopy.
Během průzkumu byl zaznamenán výskyt devíti zvláště chráněných druhů živočichů
(ropucha obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná, krkavec velký, veverka obecná, batolci
Apatura sp., čmeláci Bombus sp., svižníci Cicindela sp. a mravenci Formica sp.). Záměr
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bude mít vliv na biotopy ropuchy obecné, slepýše křehkého, ještěrky obecné, batolce,
čmeláky svižníky a mravence. Krkavec velký a veverka obecná nebudou záměrem přímo
ovlivněni. Vliv je hodnocen ve fázi těžby jako nepříznivý.
Navržený souhrnný plán sanace a rekultivace počítá s vytvořením vnitřní a jihovýchodní
výsypky, modelací stěn, technickou, hydrickou a biologickou rekultivací. Z pohledu ochrany
přírody lze kladně hodnotit hydrickou rekultivaci, spojenou s modelací terénu, při níž
vznikne mělký litorál. Ten může sloužit k rozmnožování vyskytujících se ropuch obecných,
ale i jiných, zatím se nevyskytujících druhů obojživelníků.
Vytvořením výsypek vzniknou vhodné biotopy pro ještěrku obecnou, slepýše
křehkého, ale např. i bělolist rolní. Po jejich osídlení živnými rostlinami, mohou sloužit
k rozmnožování batolců. Vnitřní výsypka ponechaná sukcesi bude do doby zejména
v prvních letech po vytvoření vhodným biotopem pro výskyt svižníků. Stejně jako na
výsypkách lze již po několika letech počítat s výskytem plazů i batolců.
Ponechání území přirozené sukcesi povede v době cca 15 až 20 let po ukončení těžby
k nárůstu druhové diverzity. Biologickou rekultivaci území lze proto z pohledu ochrany
přírody jednoznačně doporučit.
Vliv ve fázi po sanaci a rekultivaci je hodnocen jako příznivý.
Bližší specifikace opatření pro minimalizaci a kompenzaci vlivů je uvedena v kapitole
D.IV.6 a F.
Z hlediska variant T1 a T2 není v hodnocení vlivu zásadní rozdíl. Menší zábor ve
variantě T1 je vykompenzován vhodně navrženou rekultivací prostoru jižní otvírky (varianta
T2), který nebude zatopen, dostane zde prostor přirozená sukcese a budou zde vytvořeny
předpoklady pro vznik periodických vodních ploch a skalních stěn.
Likvidace a poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
Současný lom na pozemku p.č. 1360/2 je nelesní pozemek (ostatní plocha, se způsobem
využití dobývací prostor). Na tomto pozemku se ve skrytých avšak dosud netěžených
plochách nachází dřeviny druhů smrk ztepilý, borovice lesní, bříza bělokorá a vrba popelavá.
Tyto dřeviny budou před těžbou odstraněny. Jedná se řádově o stovky velmi mladých
jedinců. Větší exempláře dřevin jsou v prostoru mezi stávajícím lomem a silnicí III. třídy.
Z menší části budou před těžbou odstraněny, převážně však rostou v ochranném pásmu
silnice a nebudou těžbou dotčeny.
Souhrnně se jedná o náletové dřeviny nízké kvality rostoucí na písčitém substrátu.
Významné by mohly být pouze lokálně pro stabilizaci terénu ve skryté ploše. Vzhledem
k předpokladu těžby živcové suroviny, je však tento význam irelevantní.
Po sanaci a rekultivaci se v plochách, kde se neplánuje návrat do PUPFL nebo vznik
vodní plochy uplatní přirozená sukcese. Půjde o prostor jižní otvírky a prostor vnitřní
výsypky a těžebních svahů nad vodní hladinou v severní otvírce. Zde se předpokládá rychlý
nástup sukcesních pochodů a brzké osídlení náletovými dřevinami z okolních porostů.
Vzhledem k výše uvedenému je vliv na porosty dřevin rostoucích mimo les hodnocen
jako nevýznamný. Hodnocení je stejné pro obě varianty, ovlivnění dřevin rostoucích mimo
les je ve variantách T1 a T2 identické.
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Likvidace, poškození lesních porostů
Dobývací prostor bude stanoven na ploše o výměře 104 180 m2. Z toho tvoří lesní
pozemky včetně lesních cest s ochranou jako pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
74 797 m2.
Vlastní zásah do lesních porostů dle variant je:
•

T1: 54 400 m2

•

T2: 62 400 m2

Ve variantě T1 bude dotčen pouze hospodářský les, ve variantě T2 i cca 950 m2 lesa
ochranného (les na nepříznivých stanovištích). Podrobné údaje o lesních porostech jsou
uvedeny v kapitole C.2.6 Ekosystémy, o záboru pozemků též v kapitole B.II.1 Půda.
Vliv spojený se záborem lesa je z větší trvalý.
S obnovou lesních pozemků se počítá v rámci sanace a rekultivace pouze v plochách
obou deponií, tedy na ploše cca 11 000 m2.
Jako potenciálně nepříznivý vliv byl identifikován též nepřímý vliv na sousední lesní
porost. Potenciální nepřímé vlivy je možno spatřovat zejména ve 3 oblastech:
•

narušení hydrického režimu v důsledku těžby v sousední ploše,

•

vliv znečištění ovzduší zejména emisemi prachu a NOx z lomu,

•

změna abiotických podmínek v důsledku otevření porostních stěn.

Lesní porosty se nachází na pokryvných útvarech tvořených hlinitými písky včetně
kamenitopísčitých eluvií. Ty jsou relativně dobře propustné a jsou uloženy nad hladinou
podzemní vody. Skalní horniny jsou slabě puklinově propustné, hladina podzemní vody se
v nich nachází v hloubkách 7 – 14 m pod terénem. Hladina kolísá i v závislosti na
atmosférických srážkách a porosty na ni nejsou přímo vázány.
Současná úroveň hladiny podzemní vody bude při těžbě snížená cca o 10 - 20 m (na
hraně lomu). To vyvolá změny do vzdálenosti max. vyšších desítek metrů od okraje lomu.
Tyto změny ve velké hloubce však neovlivní vlhkostní poměry v půdní vrstvě a pokryvných
útvarech, na kterých je závislá vegetace. Pro lesní porost je podstatná srážková voda a voda
vázaná v pokryvných útvarech. Vzhledem k velice malé mocnosti těchto útvarů a neexistenci
stálé hladiny podzemní vody v nich, však nebude mít těžba prakticky žádný vliv na jejich
vlhkostní poměry. Hydrický režim na zachovaných plochách s lesními porosty za okrajem
lomu tedy těžbou prakticky nebude narušen, o mírném ovlivnění lze mluvit ve vzdálenosti
jednotek metrů.
Z rozptylové studie vyplývá, že průměrné roční koncentrace škodlivin v okolí samotného
lomu budou u NO2 v desetinách µg.m-3 u PM10 pak v řádu desetin až nižších jednotek µg.m-3.
Při těchto koncentracích nedojde k poškození lesních porostů.
Odtěžením prostoru ložiska dojde k otevření porostní stěny lesního porostu, a to po
celém obvodu lomu, případně obou otvírek lomu. V současnosti se zde nachází již roztěžený
lom s otevřenými porostními stěnami, dojde tedy ke zvětšení délky těchto stěn. Poškození
větrem není v současnosti pozorovatelné, a to ani v případě v nedávné době provedené těžby
části lesních porostů v ploše navrhovaného DP. Metodou analogie lze tedy tento vliv
považovat za nevýznamný, nicméně vyloučit riziko poškození okolního lesního porostu
úplně nelze.
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Za vhodné opatření pro udržení stability lesního porostu lze považovat fakt, že při
rozhraní lesního porostu a navazující louky při sv. okraji DP zůstane zachován pás lesa o
šířce cca 20 m. Jedná se o stávající okraj lesa s vyšším podílem listnatých dřevin adaptovaný
na působení větru zejména ze severního a východního směru, nicméně z části byl odtěžen
v roce 2014 při obnovní těžbě v porostní skupině 14 dílce 371 J.
Při hodnocení vlivu na lesní porosty je právě zapotřebí počítat i s běžným hospodařením
v lesích, kdy dvě nejvíce zastoupené porostní skupiny jsou v současnosti v mýtním věku a
těžba vč. opětovného zalesnění zde probíhá nebo je plánována v platném LHP.
Okraj lesa za hranicí těžby a deponií by bylo vhodné co nejdříve přizpůsobit
předpokládanému otevření pomocí řízené probírky současného porostu a eventuelní dosadby
melioračních a zpevňujících dřevin tak, aby při okraji lesa byl vytvořen stabilnější smíšený
porost. Toto opatření by mělo být provedeno v úvodní fázi realizace záměru. Tyto dřeviny by
zároveň v budoucnu posloužili i pro lepší vizuální odclonění lomu.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že nepřímé vlivy na lesní porosty nebudou
významné a částečně jsou kompenzovatelné, hlavním negativním dopadem na lesní porosty
tak zůstává především vlastní zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa a s tím spojená
likvidace lesního porostu.
Na části ložiska se nalézá les ochranný. Do kategorie lesů ochranných se dle § 7 zákona
č. 289/1995 Sb. zařazují mj. lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná
moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky
apod.). Je to i případ ložiska Hanov u Lestkova, kde je les ochranný vymezen na části
prudkého svahu se sutěmi. Les má tedy ochrannou funkci pro stabilizaci prudkého svahu.
Tento svah však bude na ploše cca 950 m2 odtěžen. Po vytěžení ložiska tedy zaniká i důvod
pro existenci lesa ochranného.
Vliv je vzhledem k ploše záboru hodnocen jako nepříznivý, jednorázový, trvalý, pouze
v ploše deponií vratný. Z hlediska celkové významnosti se jedná o vliv nepříznivý.
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
Záměr ve většině své rozlohy zasahuje do plochy významného krajinného prvku. Jedná
se o VKP tzv. ze zákona – lesní porost. Vliv na les již byl posouzen v předchozích kapitolách
(likvidace lesního porostu, zábor PUPFL). Hodnocení vlivu na VKP je proto de facto shodné
s tímto posouzením. Vzhledem k tomu, že dojde k záboru 6,3 ha plochy VKP (ve variantě T1
5,5 ha) pro těžbu, deponie a komunikace, je vliv z hlediska velikosti hodnocen jako
nepříznivý, a to v obou variantách těžby. Zároveň však lze konstatovat, že bude zasažena
relativně malá část z celkového lesního komplexu, ve kterém ložisko Hanov u Lestkova leží a
který pokračuje západním, severním a jižním směrem. Půjde v podstatě o rozšíření enklávy
bezlesí tvořené současným lomem. Oblast je vysoce lesnatá. Nedojde tedy k zásadnímu
ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP ve smyslu §4 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb.
Je poměrně pravděpodobné, že rekultivovaný lom se stane významným krajinným
prvkem, a to v závislosti na výsledném provedení rekultivace buď VKP ze zákona (jezero)
nebo registrovaný VKP (umělé i přirozené skalní útvary, výchozy, odkryvy).
Záměrem se dotýká okrajově prvků ÚSES.
Dle územního plánu obce Lestkov (Tauš, 2002), schváleném zastupitelstvem obce dne
10.2.2003 se u severního okraje DP nachází lokální biocentrum označené jako KP18. Okraj DP do
LBC pravděpodobně zasahuje, vlastní plocha těžby ani plocha deponií však nikoliv. LBC je
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vymezeno v nivě Podhájského potoka mimo výhradní ložisko Hanov u Lestkova. Údolím
Podhájského potoka mimo vlastní plochu těžby je veden lokální biokoridor.
Záměrem těžby nebude funkce ÚSES narušena. Lokální biocentrum je vymezeno v plošší části
nivy Podhájského potoka, mimo navrhované plochy těžby i deponií skrývek. Vliv na ÚSES je
hodnocen jako nevýznamný.
Obecně lze k problematice ÚSES konstatovat, že v územně plánovací dokumentaci
dochází ke kolizi dvou obtížně slučitelných jevů. Není možné, aby vymezení prvku ÚSES
v ploše evidovaného výhradního ložiska znemožnilo jeho následné využití, takovéto chápání
by bylo v rozporu s ust. § 15 zákona č. 44/988 Sb. (horní zákon): „K včasnému zabezpečení
ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o
zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim ministerstvem
životního prostředí České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou
povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a
dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější“.
V daném případě však nemohl projektant územního plánu v roce 2002 předpokládat
existenci výhradního ložiska, k jehož zaevidování došlo až v roce 2012. Při tvorbě nového
územního plánu by existence ložiska i CHLÚ měla být v budoucnu brána v úvahu.
K této problematice dále existuje dohoda mezi MPO, MŽP a ČBU z roku 2009, která je
zveřejněna jako bod 8 v materiálu „METODICKÁ POMŮCKA pro vyjasnění kompetencí v
problematice územních systémů ekologické stability“ (věstník MŽP 08/2012): „Skladebné
části ÚSES je nutno prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a předpokládaných ložisek
nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude výjimečně možné,
respektovat při vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené dobývací prostory (DP), mimo
DP pak např. dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním vytvořením až po skončení
těžby, stanovením podmínek rekultivace. Pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů do
ložisek nerostných surovin se vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou
překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci
těžby ložisek nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu
dočasně omezené funkce ÚSES. Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit
v rámci zohlednění vzájemných potřeb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i
pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování postupu rekultivace území po ukončení těžby v
rámci povolení hornické činnosti nebo plánu dobývaní. Plochy po těžbě nerostných surovin v
území určeném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany
přírody a krajiny. Vymezení skladebných částí ÚSES v území ložisek tudíž není překážkou k
případnému využití ložiska za podmínky, že pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska
nerostů dočasně omezeny, budou po ukončení těžby obnoveny v potřebném rozsahu. Při
řešení střetů (překryvů) ochrany nerostných surovin se skladebnými částmi ÚSES, tj. s
obecnou ochranou přírody a krajiny, zohlednit tuto podmínku: Akceptovat charakter částí
ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak i při
ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES.“
Vzhledem k navrhovanému charakteru lokality po provedení sanace a rekultivace lze
předpokládat, že dotěžený lom se skalními stěnami, vodní plochou a s probíhajícími pochody
přirozené sukcese by se výhledově mohl stát prvkem ÚSES (např. lokální biocentrum)
s vazbou na biokoridor probíhající údolím Podhájského potoka.
Obecně lze konstatovat, že vytěžené lomy mají značný potenciál pro vznik pestrého a
biologicky hodnotného území. V poslední době byla např. publikována obsáhlá zpráva
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projektu „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ (Gremlica,
2011), která tuto skutečnost přesvědčivě dokládá. Navržený způsob rekultivace s uplatněním
přirozené sukcese lze považovat za optimální z hlediska budoucího začlenění lomu do
systému ÚSES i z hlediska vzniku VKP.
Vliv na ÚSES a VKP souhrnně je ve fázi těžby hodnocen jako nepříznivý a dlouhodobý.
Vliv je však z větší části vratný a kompenzovatelný vhodně provedenou rekultivací. Ve fázi
po ukončení záměru je vliv hodnocen jako příznivý. Hodnocení je stejné pro varianty T1 i
T2, přestože ve variantě T1 je zásah do VKP plošně menší o cca 0,8 ha. Naopak však vznik
menšího stěnového lomu v prostoru jižní otvírky, který nebude zatopen, dostane zde prostor
přirozená sukcese a budou zde vytvořeny předpoklady pro vznik periodických vodních ploch,
lze hodnotit z hlediska ekostabilizačního potenciálu kladně.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
V části H této dokumentace je zařazeno jako příloha stanovisko orgánu ochrany přírody
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, a to stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, OŽP ze dne 15.12.2014 pod č.j.
ŽP/12021/14, v němž je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti.
Vliv je hodnocen jako nulový.
Vliv na ekosystémy a biotopy
Vzhledem k tomu, že plocha záměru leží z větší části v lesním prorostu je tento vliv již
hodnocen v kapitole věnující se vlivu na lesní porosty. Celkem bude přímo odstraněno cca
6,3 ha lesního ekosystému.
V rámci plochy lesa se nachází převážně biotopy antropogenní X9A - Lesní kultury
s nepůvodními jehličnatými dřevinami. Byly zde však identifikovány též přírodní biotopy:
•

L2.2B - Údolní jasanovo-olšové luhy. Biotop leží mimo plochu těžby i deponií,
nebude dotčen těžební činností.

•

L7.1 - Suché a acidofilní doubravy. Biotop odpovídá části porostní skupiny 05
v dílci 371 H. Dle LHP je zastoupen dub letní z 20 %. Biotop bude částečně zasažen
budováním severní deponie.

•

L8.1 - Boreokontinentální bory. Vylišeny 2 enklávy. Jedná odpovídá porostní
skupině 16 dílce 370A a bude dotčena jižní otvírkou lomu. Jedná se o lesní porost
s osmdesátiprocentním zastoupením borovice lesní v mýtním věku. Druhá pak leží
při východním okraji DP a odpovídá porostní skupině 06 dílce 371 J (95 % borovice
lesní, věk 60 let), ta bude dotčena z větší části hlavní otvírkou lomu.

Mimo plochy lesa leží antropogenní biotopy X6 (Antropogenní plochy se sporadickou
vegetací mimo sídla), X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla), X8 (Křoviny s
ruderálními a nepůvodními druhy), X12 (Nálety pionýrských dřevin). Tyto biotopy jsou
vázány na současný lom a okolí komunikace III. třídy. Budou z větší části zasaženy těžbou
v hlavní severní otvírce.
Realizací záměru dojde k likvidaci větší části antropogenních nelesních biotopů. Jedná
se o biotopy vzniklé převážně těžbou v současném lomu. Obdobné biotopy se budou na
území vyskytovat i v době těžby s tím, jak bude postupně odlesňována další plocha. Další
obdobné biotopy vzniknou na deponiích mimo vlastní lom a po sanaci a rekultivaci i
v nezatopené části lomu a v prostoru jižní otvírky. Při vhodně provedené sanaci a rekultivaci
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a s přispěním přírodních sukcesních procesů lze očekávat vývoj těchto ploch směrem
k přírodním biotopům.
Dále dojde k likvidaci části lesních antropogenních biotopů i lesních přírodních
biotopů. Přírodní biotop L8.1 - Boreokontinentální bory se vyskytuje i dále po toku
Podhájského potoka na jeho levém břehu, nejedná se o unikátní či mimořádně cenný biotop.
Biotop L7.1 - Suché a acidofilní doubravy vymezený v hospodářském lese bude částečně
zlikvidován v rámci budování severní deponie. Porostní skupina 5 dílce 370 H se však skládá
ze dvou částí, přičemž větší samostatná část umístěná severovýchodně od DP (viz kapitola
C.2.6) dotčena nebude. Návrh SPSR dále obsahuje taková rekultivační opatření, která po
sanaci a rekultivaci budou negativní vliv kompenzovat. Rekultivace je směrována k přeměně
vytěženého lomu na přírodní prvek s biotopy silikátových skal a drolin doplněná o vodní
ekosystémy a obklopená lesními společenstvy. Převažujícím způsobem rekultivace, jak už
bylo zmíněno, je ponechání ploch přirozené sukcesi. Hlavním důvodem k tomuto kroku je
zajištění co možná nejpřirozenějšího přírodního prostředí s maximálním využitím potenciálu
silikátových skal.
Jak již bylo výše uvedeno, po sanaci a rekultivaci lze očekávat vznik zajímavých,
přírodních, či přírodě blízkých biotopů, které zpestří krajinu s převahou hospodářských lesů a
trvalých travních porostů. Vliv na biotopy je v období těžby hodnocen jako nevýznamný,
dlouhodobý, potenciálně vratný, po sanaci a rekultivaci jako příznivý. Hodnocení je stejné
pro varianty T1 i T2, ve variantě je menší zásah do biotopu L8.1 ve svahu nad Podhájským
potokem, nicméně tento lesní porost je v současné době v mýtním věku a počítá se s jeho
odtěžením.
8. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinný ráz
Přílohou této dokumentace je studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (Klouda,
2015, příloha č. 6).
V rámci studie jsou podrobně vyhodnoceny vlivy na jednotlivé znaky a hodnoty
samostatně pro:
•
•
•

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

Vliv je samostatně hodnocen pro:
•
•

fázi těžby,
fázi po ukončení těžby,

a to vždy pro variantu T1 a T2 samostatně.
Z posouzení vyplývá, že hornická činnost navrhovaném DP Hanov u Lestkova bude mít
vliv na přírodní charakteristiku území, ani v jedné z projektových variant se však nebude
jednat o zásah, který by byl z hlediska ochrany krajinného rázu nepřijatelný. Nejsilnější
dopad navrženého záměru spočívá v modifikaci reliéfu, kterou plánovaná těžba nevyhnutelně
vyvolá. Zásah do terénní morfologie v rozsahu cca 4,2 ha (varianta T1), resp. 4,9 ha (varianta
T2) však nedosáhne míry, která by znamenala zásadní proměnu charakteru reliéfu v širším
krajinném měřítku. Nezbytný krok k co možná neúčinnějšímu zapojení těžbou postiženého
prostoru do okolního přírodního rámce představuje navazující sanace a rekultivace. V jejím
důsledku bude částečně kompenzován dopad na lesní společenstva. Po ukončení těžby území
108

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova

získá i nové (pozitivní) rysy, především v souvislosti s plánovaným zatopením dna lomu a
vzniku specifických stanovišť. Vlivy na předměty ochrany přírody a krajiny vyplývající
z platné legislativy (zákon č. 114/1992 Sb.) – přírodní parky, zvláště chráněná území
v důsledku uskutečnění záměru nenastanou. Zájmová lokalita navrženého DP je z větší části
pokrytá lesním porostem (VKP ze zákona). S ohledem na vysokou lesnatost blízkého i
vzdáleného okolí nebude plánovaná těžba z krajinářského hlediska představovat nepřípustný
zásah do lesa jako zákonného předmětu ochrany krajinného rázu. Část stávajícího lesa
nahradí v konečném stádiu vodní plocha (rovněž VKP ze zákona)
Stanovení DP a následná hornická činnost pozmění stávající využití předmětné lokality,
která v současné době slouží lesnímu hospodářství. Tato změna nebude mít zásadnější
význam na funkci lesního hospodaření jako jednoho z primárních ekonomických odvětví
v širší oblasti. Lesní hospodaření si svoje postavení zásadního rysu kulturně-historické
charakteristiky uchová. Navržený záměr neovlivní kulturně-historické dominanty v území.
Poloha zájmového území uvnitř lesního porostu eliminuje vizuální uplatnění plánované
těžby pouze na blízké vzdálenosti. Z hlediska ovlivnění vizuálních vlastností krajiny tak lze
dopady navrženého záměru hodnotit jako mírné. Smýcení lesního porostu v rozsahu cca 4 až
5 ha nepředstavuje s ohledem na vysoké zastoupení lesa v krajinné struktuře závažnější zásah
do vizuální charakteristiky území. Přípustnost smýcení porostu v zájmovém prostoru
plánovaného rozšíření kamenolomu podporuje také jeho zmíněná pozice uvnitř rozlehlého
lesního komplexu – zachování porostních okrajů. Konečný stav těžbou postiženého území
(sukcesně formované lomové stěny, zatopené dno lomu) dává předpoklady ke vzniku
specifické izolované krajinné enklávy. Kombinace zřetelného antropického ovlivnění a
výrazných přírodních dispozic (postupného zapojování do přírodních vazeb) má potenciál
k obohacení krajinné struktury o nový kontrastní prvek.
Z hlediska dikce zákona č 114/1992 Sb. v platném znění a jeho § 12, v němž je
v odstavci 1 uveden předmět ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích, lze
souhrnně klasifikovat míru vlivů následovně:
fáze těžby
fáze po těžbě
významné krajinné prvky

slabý vliv

pozitivní vliv

zvláště chráněná území

žádný vliv

žádný vliv

kulturní dominanty krajiny

žádný vliv

žádný vliv

harmonické měřítko

slabý vliv

žádný vliv

harmonické vztahy

slabý vliv

žádný vliv

Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu
nebude mít ve fázi realizace záměru i po jeho ukončení zásadně nepříznivý charakter. Změny
vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustným způsobem současnou kvalitu území
v dotčeném krajinném prostoru.
Z výše uvedených skutečností považuje zpracovatel citovaného posouzení uvažovaný
záměr z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny za únosný.
Hodnocení vlivu ve variantách T1 a T2 je prakticky shodné.
Vliv je hodnocen jako nevýznamný.
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9.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Likvidace, narušení budov a kulturních památek
Vlivem realizace záměru nedojde k likvidaci žádných budov či narušení žádných
kulturních památek.
Archeologický nález není v dané lokalitě příliš pravděpodobný, přesto ho nelze dopředu
vyloučit. V případě archeologického nálezu při provádění skrývkových a těžebních prací
proto musí být postupováno podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném
znění.
Záměr může mít svým charakterem potenciální negativní vliv na budovy prostřednictvím
vibrací při clonových odstřelech, eventuelně i při dopravě. Tento vliv je vyhodnocen
v příslušné kapitole jako nevýznamný a jsou přijata příslušná opatření k jeho minimalizaci.
Ve své celkové významnosti je vliv na hmotný majetek a kulturní památky hodnocen
jako nevýznamný.

II.

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

V následující tabulce je uvedeno vyhodnocení vlivů z hlediska jejich celkové
významnosti. Hodnocení je rozděleno na fázi v období realizace záměru a fázi po ukončení a
provedení sanace a rekultivace.
Tabulka č. 35: Souhrnný přehled vyhodnocení vlivů
SPECIFIKACE VLIVU
VLIVY NA OBYVATELSTVO
Vlivy na zdraví
Sociální a ekonomické vlivy
Vlivy spojené se změnou
v dopravní obslužnosti
Vlivy na rekreační využití
území
VLIVY NA OVZDUŠÍ
Vliv na kvalitu ovzduší

VÝZNAMNOST VLIVU
fáze těžby
fáze po rekultivaci
nevýznamný

nulový

příznivý

nulový

nepříznivý

nulový

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

nulový

POZNÁMKA

zaměstnanost, finanční
přínos pro obec
lze zmírnit a
kompenzovat zákonnými
nástroji - § 39 zákona č.
13/1997 Sb.)

za předpokladu
dodržování protiprašných
opatření

Změna mikroklimatu
nevýznamný
nevýznamný
VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A DALŠÍ FYZIK. A BIOLOG. CHARAKTERISTIKY
nárůst hluku u silnice III.
Hluk z dopravy
nepříznivý
nulový
třídy
nulový
očekávány výrazně
Hluk z těžby a úpravy
nevýznamný
podlimitní hodnoty
nulový
očekávány výrazně
Hluk z odstřelů
nevýznamný
podlimitní hodnoty
očekávány výrazně
Seismické vlivy
nevýznamný
nulový
podlimitní hodnoty
Vlivy na další fyzikální
nulový
nulový
charakteristiky
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VÝZNAMNOST VLIVU
fáze těžby
fáze po rekultivaci
Biologické vlivy
nevýznamný
nevýznamný
VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Změna kvality podzemních a
nevýznamný
nulový
povrchových vod
Změny ve vydatnosti zdrojů a
změny hladiny podzemní
nevýznamný
nevýznamný
vody
SPECIFIKACE VLIVU

Vliv na povrchový odtok a
změnu říční sítě
VLIVY NA PŮDU
Zábor ZPF
Zábor PUPFL
Vlivy na čistotu půd

nevýznamný

příznivý

nulový

nulový

nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nulový

POZNÁMKA

dodržování opatření proti
haváriím
bez vlivu na vodní zdroje
vznik vodní plochy
v krajině hodnocen
příznivě
bez záboru
po rekultivaci bude do
PUPFL vrácena pouze
plocha deponií
dodržování opatření proti
haváriím

VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Vliv na horninové prostředí a
nevýznamný
nevýznamný
další přírodní zdroje
VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Likvidace, poškození populací
vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin a
živočichů

nepříznivý

příznivý

Likvidace, poškození stromů
a porostů dřevin rostoucích
mimo les

nevýznamný

nevýznamný

Likvidace, poškození lesních
porostů

nepříznivý

nepříznivý

Likvidace, zásah do prvků
ÚSES a VKP

nepříznivý

příznivý

nulový

nulový

Vliv na EVL a PO

Vliv na ekosystémy a biotopy

ve fázi po sanaci a
rekultivaci je vliv jako
příznivý hodnocen s jitou
mírou nejistoty, která
závisí i na provedené
sanaci a rekultivaci

rekultivací nebude
obnoven lesní porost
v celém rozsahu
vliv vratný a
kompenzovatelný
rekultivací

nevýznamný

příznivý

nedojde likvidaci
cenných biotopů, vliv
velmi dobře
kompenzovatelný
rekultivací

nevýznamný

nevýznamný

po rekultivaci
s pozitivním aspekty

VLIVY NA KRAJINU
Vliv na krajinný ráz

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

Žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového
rozsahu, reverzibility a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Nepříznivé vlivy jsou spojeny zejména s přímým záborem území (vliv na PUPFL,
lesní porosty, VKP, zvláště chráněné druhy živočichů). Z toho je vliv na VKP a zvláště
chráněné druhy vratný a dobře kompenzovatelný vhodně provedenou sanací a rekultivací po
ukončení těžby.
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Jediný nepříznivý byl dále hodnocen vliv spojený se změnou dopravní obslužnosti.
Vliv dopravy se také jako nepříznivý uplatní u hluku z dopravy, kde dojde v okolí silnice
III/20165 k významnému nárůstu hluku. Vzhledem k počtu ovlivněných obyvatel je vliv
hodnocen jako lokální. Naopak odborné studie prokázaly, že zvýšená intenzita nákladní
dopravy nebude mít nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší ani na veřejné zdraví.
Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné, to i vlivy působící na
obyvatele (veřejné zdraví, hluk mimo dopravního, kvalita ovzduší, seismika a vliv na hmotný
majetek).
Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy.
Jako příznivé ve fázi po sanaci a rekultivaci byly dále vyhodnoceny vlivy na VKP a
ÚSES, povrchový odtok, zvláště chráněné druhy živočichů a biotopy.
Žádné vlivy záměru nebudou přeshraniční.

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

Těžba živcové suroviny na ložisku Hanov u Lestkova neznamená významné riziko
vzniku havárií s následnými dopady na složky životního prostředí.
Těžební činností může být potenciálně ovlivněna jakost povrchových či podzemních
vod, půdy či horninového prostředí. Primárně se jedná o možné úniky ropných látek
(pohonné hmoty a mazadla) z dopravních a těžebních strojů a zařízení a dále o další havárie
strojního zařízení, požáry a pod.
V lomu bude pro pohon mechanizmů používána nafta. Nafta nebude v lomu skladována.
Bude dovážena v cisterně a doplňována do strojů v lomu. Při doplňování bude použita
záchytná vana pro zachycení případných úkapů. Expediční nákladní automobily nebudou
v lomu tankovat.V lomu nebudou skladovány žádné oleje ani mazadla a musí být k dispozici
havarijní sada pro likvidaci následků případné havárie s únikem ropných látek.
Je navržen systém monitoringu vypouštěných důlních vod.
Oznamovatel má funkční systém EMS v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2005
Systémy environmentálního managementu.
Oznamovatel má povinnost zpracovat pro provozovnu havarijní plán v souladu
s ustanoveními dílu IV. vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb. v platném znění. Součástí
havarijního plánu bude i samostatná kapitola – plán opatření pro případ ropné havárie.
Možné havarijní situace řešené havarijním plánem:
•

Provozní nehody (havárie) a poruchy strojního a elektro zařízení

•

Požáry

•

Sesuvy hornin ze skalní stěny nebo zasypání nakládacího prostředku

•

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

•

Likvidace kleneb, převisů nebo nálepů při provozu zásobníků sypkých hmot

•

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

IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Opatření jsou v následujícím textu řazena dle možných vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí k jejichž prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci jsou přijímána.
V rámci těchto opatření nejsou uváděny povinnosti získání souhlasů a rozhodnutí
příslušných správních orgánů na úseku ochrany jednotlivých složek životního prostředí.
Jedná se o nezbytné administrativní kroky požadované legislativou. Bez získání příslušných
souhlasů není záměr možno realizovat.
1. Vlivy na dopravní obslužnost a hluk z dopravy
•

Projednat s SÚS Plzeňského kraje a s obcí Lestkov podmínky pro bezpečné a
environmentálně přijatelné využívání silnice III/20165 pro expedici vytěženého materiálu.
Další postup stanovit na základě výsledků jednání a požadavků daných § 39 zákona č.
13/1997 Sb. Projednat možnost snížení rychlosti na této komunikaci v obci na 30 km/hod.

•

Ve smluvním vztahu s vybraným dopravcem zakotvit požadavky na minimalizaci vlivů
spojených s dopravou (nepřetěžovat nákladní soupravy, zakrývat náklad, dodržovat
povolenou rychlost a zásady ohleduplného chování vůči ostatním účastníkům silničního
provozu včetně chodců, používat moderní vozidla s nízkými hlukovými a emisními
parametry).

•

Po zahájení expedice provést u silnice III/20165 měření hluku z dopravy. Měřící body
vybrat ve spolupráci s obcí Lestkov a s KHS Plzeňského kraje. Na základě výsledků
měření dále upřesnit režim expedice, případně navrhnout dodatečná protihluková opatření.

•

V případě, že dojde k výskytu negativních vlivů nákladní dopravy v obci Lestkov
(nedodržování rychlosti, znečišťování komunikací apod.) indikovaných např. stížnostmi
obyvatel obce, dohodnout s představiteli obce plán opatření pro minimalizaci těchto vlivů.
Doporučit lze individuální opatření pro zlepšení dopravní infrastruktury (např.
bezpečnostní prvky na komunikacích, radary pro měření rychlosti apod.).
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2. Vlivy na změnu čistoty ovzduší
•

V případě, že bude surovina upravována (varianta U2), vybavit mobilní linku
tlakovzdušným mlžením na zakrytých technologických celcích, primární násypku
sprchovat vodou.

•

V případě znečištění příjezdové komunikace zajistit její mytí.

•

V areálu lomu omezit rychlost na 20 km/h.

•

Nákladní vozidla pro expedici suroviny zaplachtovat

•

Všechny mechanismy a nákladní automobily udržovat v bezvadném technickém stavu a
v čistotě.
3. Vlivy na seismickou a hlukovou situaci

•

Zpracovat generální projekt trhacích prací, stanovit mezní hmotnost dílčí a celkové nálože
pro clonové odstřely se zohledněním minimalizace seismických účinků na nejbližší
budovy.

•

Po zahájení trhacích prací provést monitoring seismických účinků v nejbližších obytných
objektech v Hanově. Dle výsledků monitoringu eventuelně upravit mezní hmotnosti
nálože.

•

Při seismickém měření clonových odstřelů provést i akustické měření hladiny
vysokoenergetického impulsního hluku u nejbližšího chráněného venkovního prostoru
stavby.

•

Všechny mechanismy a nákladní automobily udržovat v bezvadném technickém stavu a
v čistotě.
4. Vlivy na vodu

•

Před zahájením vypouštění důlních vod odebrat vzorek vody z dotčeného recipientu
(Podhájský potok) a provést analýzu v rozsahu stanovení základního chemismu, aby bylo
možné doložit výchozí jakost těchto vod.

•

Monitorovat jakost vypouštěných důlních vod jejich vzorkováním s četností min. 1x ročně
v rozsahu: pH, rozpuštěné látky a uhlovodíky C10-C40.
5. Vlivy na lesní porosty, přírodu a krajinu

•

S ohledem na obecnou ochranu ptáků (§5a zák. č. 114/1992 Sb.) provádět odstranění
dřevin i skrývku lesní hrabanky v mimohnízdním období tj. od konce září do února.

•

Vždy před započetím skrývkových prací provést kontrolu výskytu zvláště chráněných
druhů obojživelníků a plazů, vyskytující se jedince přenést do bezzásahových ploch v
okrajové východní části lomu. Transfer jedinců je možný na základě povolení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č.
114/1992 Sb.

•

Mravence rodu Formica sp. vyskytující se při západním okraji současného lomu
transferovat na vhodnou lokalitu v blízkém okolí. Transfer provést opakovaně tj. ve dvou
letech. Doporučit lze časně jarní transfer, nejpozději však v srpnu. Náhradní lokalita musí
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být dostatečně osluněna, mravence lze transferovat např. do jiných okrajových částí lomu,
na lesní paseky či skládky. Podmínkou úspěšného transferu je absence konkurenčních
kolonií mravenců. Náhradní lokalita proto musí být vybrána velmi důkladně. Transfery
mravenců je nutné provést odborně způsobilou osobou a na základě povolení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č.
114/1992 Sb.
•

Ve fázi přípravy záměru - k řízení o povolením hornické činnosti - zpracovat Plán sanace
a rekultivace, který bude respektovat a dále precizovat navržený způsob rekultivace dle
Souhrnného plánu sanace a rekultivace (Vlachová, 2015).

•

Při zpracování dokumentace k hornické činnosti respektovat a zachovat okrajový pás
lesního porostu o šířce cca 20 m v místě navazující louky při sv. okraji DP.

•

Okraj lesa za hranicí těžby a deponií přizpůsobit co nejdříve předpokládanému otevření
pomocí řízené probírky současného porostu a eventuelní dosadby melioračních a
zpevňujících dřevin tak, aby při okraji lesa byl vytvořen stabilnější smíšený porost. Toto
opatření provést v úvodní fázi realizace záměru (období skrývek).

•

Po zahloubení lomu zpracovat aktualizované hydrogeologické hodnocení, které upřesní
přítoky do lomu a upřesní předpokládanou budoucí úroveň hladiny podzemní vody po
ukončení čerpání důlních vod. Na základě výsledků aktualizovat Plán sanace a
rekultivace.

•

Sanační a rekultivační práce provádět podle schváleného plánu sanace a rekultivace
průběžně po dokončení činnosti na jednotlivých plochách v lomu. Trvalé vnější výsypky
po dokončení ukládky materiálu ihned zalesnit. Po ukončení těžby dokončit sanaci
rekultivaci podle schváleného plánu sanace.
6. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

•

Před zahájením skrývkových prací oznámit záměr provádění veškerých zásahů v terénu
Archeologickému ústavu AV ČR a jemu nebo oprávněné organizaci umožnit provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě paleontologického nebo
archeologického nálezu postupovat dle platných předpisů, v tomto smyslu informovat
všechny zaměstnance lomu.

•

V případě jakéhokoliv náhodného porušení archeologických situací nebo nálezu movité
povahy neprodleně tuto skutečnost oznámit zhotoviteli archeologického výzkumu.
Terénní situaci i movité nálezy ponechat v místě bez dalších zásahů až do ohledání a
provedení dokumentace odborným pracovníkem.
7. Rizika havárií nehod a nestandardních stavů

•

Zpracovat havarijní plán, který bude obsahovat i plán opatření pro případ ropné havárie.

•

V lomu umístit havarijní sadu pro likvidaci následků případné havárie s únikem ropných
látek.

•

Doplňování nafty v lomu provádět u mechanizace pro těžbu a úpravu suroviny s použitím
záchytné vany.

•

Po celou dobu realizace záměru zajistit funkčnost preventivních a kontrolních
mechanismů. Provádět preventivní i namátkové kontroly veškerého zařízení, bezpečnostní
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prověrky a audity v souladu s požadavky báňské legislativy i systému EMS. Udržovat na
provozovně havarijní sadu. Zabezpečit a prověřovat havarijní připravenost zaměstnanců.
•

V.

Dodržovat zásady bezpečnosti při manipulaci s látkami nebezpečnými vodám a půdnímu
prostředí, tj. zejména ropnými látkami.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

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

odborná literatura,

•

odborné studie zpracované pro účely dokumentace pro zájmové území cca v letech 2013 2015

•

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

•

legislativa,

•

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

•

interní dokumenty oznamovatele – provozní předpisy, plány, směrnice, protokoly,
certifikáty, hlášení, smluvní dokumenty,

•

podklady a dokumenty odborných institucí,

•

odborné studie,

•

volně dostupné publikované údaje (internet),

•

informace z průzkumu a měření v terénu,

•

údaje poskytnuté obcemi,

•

údaje poskytnuté oznamovatelem.

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

na základě exaktní predikce (výpočtů),

•

na základě expertního odhadu,

•

metodou analogie,

•

pomocí platných právních předpisů a doporučených metodik.

Dále jsou popsány použité metody prognózování a zásadní výchozí předpoklady pro
jednotlivé klíčové vlivy.
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Hluk
Předmětem akustické studie bylo posouzení akustické situace okolo expedičních
komunikací. Dále byl předmětem hodnocení vliv vlastního provozu (technologie v lomu a
v úpravně a přepravních prostředků v areálu) a vliv clonových odstřelů na akustickou situaci
v nejblíže položeném chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
staveb a vliv Toto hodnocení bylo provedeno v souladu s požadavky nařízení vlády č.
272/2011 Sb. v platném znění.
Pro výpočet hluku z dopravy byly sestaveny modely hlukové situace pomocí programu
LimA 7812-B (Stapelfeldt ingenieurgesellschaft mbH).
Výpočet hluku ze silniční dopravy byl proveden ve výše uvedeném výpočetním produktu
dle Francouzské národní výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB)
uvedená v „Arrté du 5 mai 1995 relatif au Brit des infrastructures routiéres, Journal Officiel
du 10 mai 1995, Article6“ a ve francouzské normě „XPS 31–133“. Metoda popisuje detailní
postup výpočtu hladiny hluku, které jsou v blízkosti ulic způsobeny dopravou, s přihlédnutím
k meteorologickým datům, které budou mít vliv na šíření zvuku. Parametry hlukových
emisních dat jsou zakotveny v „Guide du bruit“ s přizpůsobením k zavedení korektur, které
berou v úvahu odlišnost povrchu vozovek.
Výpočet hluku z průmyslových zdrojů byl proveden dle ČSN ISO 9613-2 „ Akustika –
Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru, Část 2: Obecné výpočetní metody“.
Tyto normové výpočetní postupy patří mezi dočasné doporučené výpočetní metody dle
Směrnice EU pro hodnocení a řízení hluku ovlivňujícího životní prostředí („DIRECTIVE
2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 June
2002 relating to the assesment and management of enviromental noise“). Metoda NMPBRoutes-96 je jako národní výpočtová metodika používána mj. ve Francii, Španělsku, Itálii,
Belgii, Portugalsku a Řecku. V Česku je tato metodika legislativně zakotvena pro použití při
strategickém hlukovém mapování vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb.
Hodnocení akustické situace dále respektuje Metodický návod pro hodnocení hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb č.j. 62545/2010-OVZ-32.3 ze dne 1.11.2010.
Posouzení hluku z clonových odstřelů bylo provedeno metodou analogie na základě
dříve provedených měření.
Pro zjištění intenzity dopravy bylo provedeno zkrácené čtyřhodinové sčítání dopravy,
jehož výsledky byly dále přepočteny na průměrné 24 hodinové a průměrné denní a noční
hodnoty intenzity dopravy. Sčítání i přepočet je proveden dle metodiky ŘSD.
Seismika
Posouzení účinků vibrací z clonových odstřelů i z dopravy na veřejných komunikacích
bylo provedeno metodou analogie na základě dříve provedených měření na jiných lokalitách.
Nedochází přitom k takovým změnám podmínek, které by znamenaly že skutečné vlivy
budou významnější než vlivy predikované.
Ovzduší
Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS´97- Systém modelování stacionárních
zdrojů. Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací kouřové
vlečky.
Program umožňuje výpočet maximálních krátkodobých (hodinových, denních)
a průměrných ročních imisních koncentrací znečišťujících látek, které se ve zvolených
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bodech mohou vyskytnout v daných třídách stability a při různých rychlostech a směrech
větru, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů
a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné
koncentraci v daném místě.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a
zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby
překročení bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro
pět tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy
rychlosti větru.
Emisní faktory byly převzaty ze spolehlivých zdrojů:
•

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

•

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

•

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

•

Věstník MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8:
a) Metodický pokyn MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií
podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
b) Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12
odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

Hodnocení bylo provedeno na základě údajů z dřívějších geologických průzkumů.
Z výsledků měření naražených hladin podzemní vody v ložiskových vrtech v roce 2012
(ustálené hladiny nebyly všude změřeny) byla sestavena mapa hydroizohyps.
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Dále bylo provedeno místní šetření spojené s rekognoskací jevů objasňujících
hydrogeologické poměry.
Výpočet přítoků vody do lomu a výpočet dosahu ovlivnění byl proveden podle
standardních vztahů.
Biologické průzkumy
Biologický průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu
lokality a výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP
č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizační průzkumy byly provedeny na
území určeném k realizaci záměru i v jeho okolí. Zpracování průzkumů probíhalo od dubna
do října 2014.
Během výzkumu nebyla zjištěna žádná přirozená ani přírodě blízká společenstva, proto
nebylo realizováno fytocenologické snímkování. Vzhledem k biotopové heterogenitě bylo
území pro účely botanického mapování rozčleněno do 4 segmentů. Segmenty lesního porostu
B a C, rozdělené segmentem A – vegetace podél silnice. Segment D je současný lom.
Přítomnost bezobratlých živočichů byla zjišťována pomocí individuálního sběru,
zemních pastí a smýkání vegetace. Průzkum bezobratlých byl zaměřen na zvláště chráněné a
vzácné druhy. Jako bioindikační skupina byli použiti střevlíkovití brouci (Carabidae). Dle
Hůrky a kol. (1996) byly odchycené druhy střevlíků rozděleny do tří skupin. Skupina R –
vzácné a ohrožené druhy s úzkou ekologickou valencí, jež osídlují především přirozené,
antropogenně málo ovlivněné biotopy. Skupina A - adaptabilnější druhy vyskytující se na
alespoň částečně přirozených nebo přirozenému stavu blízkých habitatech. Osídlují také
dobře regenerované biotopy, zvláště v blízkosti původních ploch. Skupina E - eurytopní
druhy často bez zvláštních nároků na charakter a kvalitu prostředí. Osídlují nestabilní i
antropogenně silně ovlivněné habitaty.
Přítomnost obratlovců byla zaznamenávána pomocí krátkodobě umístěných pastí,
vizuálně, akusticky a pomocí pobytových znaků. Zaznamenávány byly i přeletující druhy
ptáků. Přítomnost živočichů v blízkém okolí byla zjišťována během terénních prací.
Přítomnost v širším okolí (faunistickém čtverci 6043) byla hodnocena na základě literárních
údajů.

VI.

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace

Při specifikaci jednotlivých vlivů se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a
neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na
životní prostředí.
Neurčitost lze charakterizovat následovně:
V akustické studii byl výpočet šíření hluku z vlastního provozu lomu a úpravny založen
na postupech uvedených v normě ČSN ISO 9613-2. Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je
stanoven odhad přesnosti +/- 3 dB. Výpočet hluku z dopravy provedený podle Francouzské
národní výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB). Výsledky získané
dle této metodiky spadají do třídy přesnosti II (+/-2 dB). Vstupní data o zdrojích hluku pro
akustické posouzení byla získána z oficiálních zdrojů zejména od výrobců technologie a
z hodnot daných platnými technickými normami a taktéž z vlastního akustického měření.
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Posouzení hluku z clonových odstřelů bylo provedeno na základě archivních akustickým
měření. Posouzení může být sice zatíženo větší odchylkou, nicméně výsledek je uveden na
horní hranici pravděpodobného intervalu skutečných hodnot.
Nejistota zjištěné intenzity dopravy na silnici III. třídy byla minimalizována použitím
metodiky pro přepočet zjištěné intenzity na průměrné roční hodnoty. Tato metodika ŘSD
zohledňuje denní a roční dobu sčítání.
Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly vybrány při
terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím,
že v ostatních částech území bude situace příznivější. Díky tomu je hodnocení expozice
konzervativní ve smyslu vědomého nadhodnocení průměrné expozice.
Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají
z použitých dat a postupů. Tyto nejistoty je potřeba mít na vědomí při dalším používání
výsledků rozptylové studie.
Veškeré vypočtené příspěvky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.
Příspěvky maximálních hodinových a denních imisních koncentrací škodlivin byly ve
všech referenčních a výpočtových bodech vypočteny pro všechny možné kombinace tříd
stability a rychlosti větru. Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové a denní maximum,
které je prezentováno v tabulkové a grafické podobě.
Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty představují stav, které by mohl
v atmosféře nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability
trvající beze změn alespoň jednu hodinu (nebo celý den), vítr o nejméně příznivé rychlosti
a vanoucí přímo na výpočtový bod). S výjimkou bodu č. 5 (v případě výpočtu pro NO2) jsou
ve všech výpočtových bodech tato maxima dosahována při špatných rozptylových
podmínkách za silných inverzí (třída stability I, II) a slabého větru (třídní rychlost větru
1,7 m/s). Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím již respektují četnost
výskytu tříd stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice) a také roční využití zdrojů.
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.
Nejistota modelování použitého matematického modelu, tj. maximální odchylka
naměřených a vypočítaných úrovní znečištění ovzduší činí pro hodinové průměry NO2
50 %, pro roční průměry PM10 50 %, pro roční průměry NO2 30 % a pro roční průměry BaP
60 %.
Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami,
danými použitými daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod. I když bylo
toto posouzení provedeno standardními postupy na základě současných znalostí a odborných
doporučení uznávaných institucí je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o
zjednodušený model velmi složitého, komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými.
Při hodnocení účinků hluku na lidské zdraví je třeba vzít v úvahu velké nejistoty,
kterými je tento proces zatížen.
Účinek hluku je velmi variabilní a je ovlivněn velkým množstvím faktorů nefyzikálních
(sociálními faktory, emocionalitou, psychikou, aktuálním zdravotním stavem exponovaných
osob, apod.). V praxi se proto nezřídka setkáváme se situací, kdy lidé exponovaní určitou
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hladinou hluku v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, protože
se z dané populace vydělují skupiny osob, které jsou na hluk velmi citlivé a na druhé straně
jsou osoby velmi odolné, které stojí mimo kvantitativní závislosti. V běžné populaci je až 20
% vysoce senzitivních osob stejně jako osob vysoce tolerantních.
Oblasti nejistot v hodnocení rizik:
Nejistoty vstupních dat a hodnocení expozice – tyto nejistoty jsou dány skutečností,
že akustické výpočty, které jsou v těchto případech základním podkladem pro posouzení
vlivu na veřejné zdraví, jsou vždy zatíženy poměrně velkými nejistotami danými
nejistotou geografických podkladů, nejistotou parametrů objektů a prvků modelu
(vlastnost fasád objektů a povrchu clon, odrazivost terénu, výška objektů a akustických
clon), nejistotou vstupních podkladů o emisi hluku modelovaných zdrojů hluku
z dopravy, nejistotou vyplývající z vlastností výpočtového standardu, nejistotou
vyplývající ze zjednodušení modelů hlukové situace pro urychlení výpočtu a nejistotou
danou odhadem vývoje budoucí dopravy (složení a intenzita dopravního proudu).
Nejistoty expozičního scénáře jsou dány skutečností, že hodnoty všech použitých
deskriptorů hluku vypočtené v chráněných venkovních prostorech staveb jsou přiřazeny
k objektům, přičemž není známa vnitřní dispozice exponovaných objektů, takže nelze
posoudit skutečnou expozici osob. Není známa ani informace, jak se potenciálně
exponovaní obyvatelé v denní době budou vyskytovat ve svém bydlišti. Uvažuje se tedy
s expozicí všech obyvatel.
Nejistoty demografických údajů, resp. nejistoty počtu exponovaných obyvatel
vycházející ze statisticky. V tomto hodnocení rizik byla u sídla Hanov tato nejistota
snížena tím, že počty obyvatel byly zjištěny přímo na obecním úřadě.
Nejistoty použitých výstupů a vztahů epidemiologických studií. Je nutné mít na
paměti, že v každé populaci jsou lidé s rozdílnou citlivostí vůči působení hluku. Bližší
informace o exponovaných obyvatelích nejsou v současné době známy.
Nejistota výsledných výstupů a jejich hodnocení. S ohledem na modelové výpočty
v akustické studii (bez výpočtu Ln), jejichž hodnoty jsou porovnávány s hygienickými
limity a lze tak posuzovat spíše trendy, než přesný (exaktní) výpočet počtu
pravděpodobně obtěžovaných osob.
Hodnocení hlukové expozice, použití expozičního scénáře, výstupů a vztahů
epidemiologických studií bylo vždy provedeno na straně bezpečnosti.
Posouzení účinků vibrací z clonových odstřelů i z dopravy na veřejných komunikacích
bylo provedeno metodou analogie na základě dříve provedených měření na jiných lokalitách.
Toto posouzení je tak provedeno s určitou mírou nejistoty, nicméně byl zvolen konzervativní
postup, tj. vlivy jsou srovnávány s lokalitami, kde je situace z hlediska vlivu vibrací
nepříznivější.
U botanického a zoologického průzkumu byly nejistoty minimalizovány vhodně
zvoleným termínem terénních prací a počtem návštěv. Terénní průzkum probíhal od dubna
do října 2014. Vhodně načasovaný průzkum tedy zastihl tu část vegetační sezóny, která je
podstatná pro zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Minimalizace nejistot u poměrně subjektivně prováděného hodnocení vlivu n krajinný
ráz spočívá v rozložení celkového problému hodnocení na dílčí, samostatně řešitelné kroky.
Snahou je tedy subjektivitu hodnocení rozčlenit na řadu drobných rozhodnutí a eventuelní
nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, takto eliminovat.
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V případě hodnocení vlivu na krajinný ráz byly nejistoty dále minimalizovány
zpracování 3D modelu.
Nejistoty v posouzení vlivu na podzemní a povrchové vody lze spatřovat ve skutečnosti,
že nejsou k dispozici údaje o propustnosti hornin. Rámcový odhad množství důlních vod
proto byl učiněn ze specifického odtoku podzemní vody při znalosti infiltračního povodí.
Hydrogeologické poměry na ložisku jsou jednoduché a vliv se očekává nevýznamný,
proto je způsob posouzení naprosto postačující.
V grafických částech této dokumentace (zejména v obrázcích v textu) jsou dílčí
nepřesnosti v poloze a rozloze jednotlivých ploch a objektů. Důvodem jsou zdrojové
materiály, které jsou použity z různých podkladů různých měřítek, čímž může dojít ke
zkreslení výsledného grafického souhrnu a některých z něho plynoucích informací.
Upřesnění ploch bude provedeno v rámci zpracování POPD a v další dokumentaci
k rekultivaci.
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ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Lokalizace záměru vychází z polohy ložiska nerostné suroviny. Poloha záměru je tedy
z tohoto hlediska invariantní.
Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí jsou uvažovány dvě varianty, a to
varianta projektová – počítá s realizací záměru a nulová – při níž nedojde k uskutečnění
záměru.
Nulová varianta (varianta V0) je referenční variantou (nikoli variantou záměru).
Popisuje stav v případě, že nedojde ke stanovení DP a povolení hornické činnosti způsobem,
jak je popisováno ve variantě projektové a těžba na lokalitě nebude zahájena. Varianta slouží
k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, znečištění ovzduší, doprava,
krajinný ráz atd.), resp. pro stanovení jejich kvalitativních a kvantitativních rozdílů a
vyhodnocení celkové významnosti vlivů varianty projektové.
Projektová varianta (varianta VP) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude
zahájena těžba živcové suroviny s dále popsaným průběhem realizace a technologickým
řešením. Popis projektové varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných
kapitolách části B této dokumentace.
Předmětem celého textu dokumentace je tedy de facto srovnání nulové a projektové
varianty. Vzhledem k tomu, že nebyl u záměru identifikován žádný významně nepříznivý
vliv a že pro všechny nepříznivě hodnocené vlivy byla vypracována opatření k jejich
prevenci, kompenzaci a eliminaci, je možno konstatovat, že při realizaci varianty projektové
nedojde k významným negativním změnám v ovlivnění současného stavu životního prostředí
a veřejného zdraví v daném území.
V této dokumentaci je uvedeno několik dílčích variant záměru, které jsou detailně
popsány v textu výše:
I. Varianty dle plochy těžby:
•

Varianta T1

•

Varianta T2

II. Varianty dle způsobu úpravy suroviny
•

Varianta U1

•

Varianta U2

III. Varianty dle trasy odvozu suroviny
•

Varianta D1

•

Varianta D2

Srovnání variant dle plochy těžby (T1 a T2):
Varianty se liší zejména plochou vlastního záboru. Z tohoto pohledu je varianta T1
příznivější. Bude nižší potřeba plochy pro vlastní těžbu a zřejmě i pro deponie (méně
skrývkových hmot). Zábor pro těžbu bude menší o 6 700 m2 a dále pro přístupovou
komunikaci o cca 1 300 m2. Dojde tak menšímu ovlivnění PUPFL, lesního porostu a VKP.
Nicméně v případě obou variant je hodnocení vlivu na tyto složky ŽP v kategorii nepříznivý,
a to z důvodu převažujícího záboru v hlavní severní otvírce.
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Les, který by byl v prostoru jižní otvírky (var. T2) dotčen leží v části v kategorii lesů
ochranných. Lesní porost je zde v mýtním věku.
Výhodou varianty T2 je komplexní vytěžení všech volných těžitelných zásob živcové
suroviny ložiska Hanov u Lestkova. Další výhodou z hlediska provozu lomu by byla možnost
odvodnění severní otvírky gravitačně bez nutnosti čerpání důlních vod.
Z hlediska následné sanace a rekultivace je naopak příznivě hodnocen vznik menšího
stěnového lomu v prostoru jižní otvírky (var. T2), který nebude zatopen, dostane zde prostor
přirozená sukcese a budou zde vytvořeny předpoklady pro vznik periodických vodních ploch.
Z hlediska ostatních vlivů nebyly shledány mezi těmito variantami významné rozdíly.
Vzhledem k malému množství zásob se zásadně nezmění doba exploatace ložiska (rozdíl
cca 1 rok).
Srovnání variant dle způsobu úpravy (U1 a U2):
Varianty se liší pouze způsobem úpravy. V této variantě by byla rubanina z rozvalu
nakládána přímo na expediční nákladní automobily a bez úpravy odvážena ke zpracování do
provozovny oznamovatele. Ve variantě U2 se naopak počítá s úpravou suroviny. Úprava by
probíhala na mobilní technologické lince sestávající z odhlinění, drcení a třídění.
V případě varianty U2 by bylo možno v provozovně zaměstnat navíc obsluhu
úpravárenské linky a řidiče nakladače (v prodloužených směnách). Sociálně ekonomické
vlivy jsou tedy hodnoceny příznivěji zejména z pohledu lokální zaměstnanosti.
Rozdíl mezi variantami se potenciálně může projevit zejména v existenci více zdrojů
hluku a emisí přímo v lomu ve variantě U2. S tímto bylo v rozptylové a hlukové studii
kalkulováno, byly vždy posouzeny obě varianty. Z výsledků výpočtů pak vyplývá, že
akustické a imisní ovlivnění přímo provozem lomu je v obou variantách nevýznamné a
hluboko pod příslušnými limitními hodnotami. To je dané zejména umístěním lomu
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a dále i relativně nízkou kapacitou záměru.
Srovnání variant dle odvozové trasy (D1 a D2):
Navržená trasa od lomu až do centra Lestkova je jednovariantní a je vedena po silnicích
III/19838 a III/20165 až na silnici 2. třídy II/201. Dále je možné variantní trasování, které
popisují varianty D1 a D2.
V rámci posouzení byl nepříznivý vliv na akustickou situaci a dopravní obslužnost
identifikován pro odvozovou trasu právě ve společném úseku na silnici III/20165. Vliv
dopravy na silnici II/201 (a dále po silnicích II. tříd) je již v obou variantách hodnocen jako
nevýznamný.
Definitivní výběr varianty dopravy tedy nemusí být striktně dán jako výstup posouzení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Mělo by se zde uplatnit i stanovisko obce Lestkov
(průjezd krátkým úsekem místní komunikace ve variantě D2). Celková délka trasy D2 je o
cca 7 km kratší. Z pohledu ekonomického a v důsledku i ekologického (spotřeba pohonných
hmot, emise) je tedy výhodnější trasa D2. Možné by bylo dopravu i na obě trasy rozdělit a
tím rozložit i související vlivy.

125

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST F – ZÁVĚR
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova

ČÁST F

ZÁVĚR

Předkládaným záměrem je Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na
výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova.
Předkladatelem záměru je organizace LB MINERALS, s.r.o.
Tato dokumentace je zpracována s ohledem na požadavky zákona č. 100/2001 Sb. a
slouží k posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí.
Účelem dokumentace je v souladu se zákonem získat objektivní odborný podklad pro
vydání rozhodnutí (v daném případě rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a
rozhodnutí o povolení hornické činnosti).
Žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového
rozsahu, reverzibility a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Nepříznivé vlivy jsou spojeny zejména s přímým záborem území (vliv na PUPFL, lesní
porosty, VKP, zvláště chráněné druhy živočichů). Z toho je vliv na VKP a zvláště chráněné
druhy vratný a dobře kompenzovatelný vhodně provedenou sanací a rekultivací po ukončení
těžby.
Jediný nepříznivý byl dále hodnocen vliv spojený se změnou dopravní obslužnosti. Vliv
dopravy se také jako nepříznivý uplatní u hluku z dopravy, kde dojde v okolí silnice
III/20165 k významnému nárůstu hluku. Vzhledem k počtu ovlivněných obyvatel je vliv
hodnocen jako lokální. Naopak odborné studie prokázaly, že zvýšená intenzita nákladní
dopravy nebude mít nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší ani na veřejné zdraví.
Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné, to i vlivy působící na
obyvatele (veřejné zdraví, hluk mimo dopravního, kvalita ovzduší, seismika a vliv na hmotný
majetek).
Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy.
Jako příznivé ve fázi po sanaci a rekultivaci byly dále vyhodnoceny vlivy na VKP a
ÚSES, povrchový odtok, zvláště chráněné druhy živočichů a biotopy.
Žádné vlivy záměru nebudou přeshraniční.
Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn
následující závěr:
Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný.
Záměr lze realizovat za předpokladu splnění následujících podmínek:
Pro fázi přípravy
1. Projednat s SÚS Plzeňského kraje a s obcí Lestkov podmínky pro bezpečné a
environmentálně přijatelné využívání silnice III/20165 pro expedici vytěženého materiálu.
Další postup stanovit na základě výsledků jednání a požadavků daných § 39 zákona č.
13/1997 Sb. Projednat možnost snížení rychlosti na této komunikaci v obci na 30 km/hod.
2. Ve smluvním vztahu s vybraným dopravcem zakotvit požadavky na minimalizaci vlivů
spojených s dopravou (nepřetěžovat nákladní soupravy, zakrývat náklad, dodržovat
povolenou rychlost a zásady ohleduplného chování vůči ostatním účastníkům silničního
provozu včetně chodců, používat moderní vozidla s nízkými hlukovými a emisními
parametry).
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3. Zpracovat generální projekt trhacích prací, stanovit mezní hmotnost dílčí a celkové nálože
pro clonové odstřely se zohledněním minimalizace seismických účinků na nejbližší
budovy.
4. Před zahájením vypouštění důlních vod odebrat vzorek vody z dotčeného recipientu
(Podhájský potok) a provést analýzu v rozsahu stanovení základního chemismu, aby bylo
možné doložit výchozí jakost těchto vod.
5. Před zahájením skrývkových prací oznámit záměr provádění veškerých zásahů v terénu
Archeologickému ústavu AV ČR a jemu nebo oprávněné organizaci umožnit provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě paleontologického nebo
archeologického nálezu postupovat dle platných předpisů, v tomto smyslu informovat
všechny zaměstnance lomu.
6. Zpracovat havarijní plán, který bude obsahovat i plán opatření pro případ ropné havárie.
7. V lomu umístit havarijní sadu pro likvidaci následků případné havárie s únikem ropných
látek.
8. Při zpracování dokumentace k hornické činnosti respektovat a zachovat okrajový pás
lesního porostu o šířce cca 20 m v místě navazující louky při sv. okraji DP.
9. Okraj lesa za hranicí těžby a deponií přizpůsobit co nejdříve předpokládanému otevření
pomocí řízené probírky současného porostu a eventuelní dosadby melioračních a
zpevňujících dřevin tak, aby při okraji lesa byl vytvořen stabilnější smíšený porost. Toto
opatření provést v úvodní fázi realizace záměru (období skrývek).
10. S ohledem na obecnou ochranu ptáků (§5a zák. č. 114/1992 Sb.) provádět odstranění
dřevin i skrývku lesní hrabanky v mimohnízdním období tj. od konce září do února.
11. Mravence rodu Formica sp. vyskytující se při západním okraji současného lomu
transferovat na vhodnou lokalitu v blízkém okolí. Transfer provést opakovaně tj. ve dvou
letech. Doporučit lze časně jarní transfer, nejpozději však v srpnu. Náhradní lokalita musí
být dostatečně osluněna, mravence lze transferovat např. do jiných okrajových částí lomu,
na lesní paseky či skládky. Podmínkou úspěšného transferu je absence konkurenčních
kolonií mravenců. Náhradní lokalita proto musí být vybrána velmi důkladně. Transfery
mravenců je nutné provést odborně způsobilou osobou a na základě povolení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č.
114/1992 Sb.
12. Ve fázi přípravy záměru - k řízení o povolením hornické činnosti - zpracovat Plán sanace
a rekultivace, který bude respektovat a dále precizovat navržený způsob rekultivace dle
Souhrnného plánu sanace a rekultivace (Vlachová, 2015).
Pro fázi realizace
13. Po zahájení expedice provést u silnice III/20165 měření hluku z dopravy. Měřící body
vybrat ve spolupráci s obcí Lestkov a s KHS Plzeňského kraje. Na základě výsledků
měření dále upřesnit režim expedice, případně navrhnout dodatečná protihluková opatření.
14. V případě, že dojde k výskytu negativních vlivů nákladní dopravy v obci Lestkov
(nedodržování rychlosti, znečišťování komunikací apod.) indikovaných např. stížnostmi
obyvatel obce, dohodnout s představiteli obce plán opatření pro minimalizaci těchto vlivů.
Doporučit lze individuální opatření pro zlepšení dopravní infrastruktury (např.
bezpečnostní prvky na komunikacích, radary pro měření rychlosti apod.).
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15. V případě, že bude surovina upravována (varianta U2), vybavit mobilní linku
tlakovzdušným mlžením na zakrytých technologických celcích, primární násypku
sprchovat vodou.
16. V případě znečištění příjezdové komunikace zajistit její mytí.
17. V areálu lomu omezit rychlost na 20 km/h.
18. Nákladní vozidla pro expedici suroviny zaplachtovat
19. Všechny mechanismy a nákladní automobily udržovat v bezvadném technickém stavu a
v čistotě.
20. Po zahájení trhacích prací provést monitoring seismických účinků v nejbližších obytných
objektech v Hanově. Dle výsledků monitoringu eventuelně upravit mezní hmotnosti
nálože.
21. Při seismickém měření clonových odstřelů provést i akustické měření hladiny
vysokoenergetického impulsního hluku u nejbližšího chráněného venkovního prostoru
stavby.
22. Monitorovat jakost vypouštěných důlních vod jejich vzorkováním s četností min. 1x ročně
v rozsahu: pH, rozpuštěné látky a uhlovodíky C10-C40.
23. Po zahloubení lomu zpracovat aktualizované hydrogeologické hodnocení, které upřesní
přítoky do lomu a upřesní předpokládanou budoucí úroveň hladiny podzemní vody po
ukončení čerpání důlních vod. Na základě výsledků aktualizovat plán sanace a
rekultivace.
24. V případě jakéhokoliv náhodného porušení archeologických situací nebo nálezu movité
povahy neprodleně tuto skutečnost oznámit zhotoviteli archeologického výzkumu.
Terénní situaci i movité nálezy ponechat v místě bez dalších zásahů až do ohledání a
provedení dokumentace odborným pracovníkem.
25. Doplňování nafty v lomu provádět u mechanizace pro těžbu a úpravu suroviny s použitím
záchytné vany.
26. Po celou dobu realizace záměru zajistit funkčnost preventivních a kontrolních
mechanismů. Provádět preventivní i namátkové kontroly veškerého zařízení, bezpečnostní
prověrky a audity v souladu s požadavky báňské legislativy i systému EMS. Udržovat na
provozovně havarijní sadu. Zabezpečit a prověřovat havarijní připravenost zaměstnanců.
27. Dodržovat zásady bezpečnosti při manipulaci s látkami nebezpečnými vodám a půdnímu
prostředí, tj. zejména ropnými látkami.
28. Vždy před započetím skrývkových prací provést kontrolu výskytu zvláště chráněných
druhů obojživelníků a plazů, vyskytující se jedince přenést do bezzásahových ploch v
okrajové východní části lomu. Transfer jedinců je možný na základě povolení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č.
114/1992 Sb.
29. Sanační a rekultivační práce provádět podle schváleného plánu sanace a rekultivace
průběžně po dokončení činnosti na jednotlivých plochách v lomu. Trvalé vnější výsypky
po dokončení ukládky materiálu ihned zalesnit.
Pro fázi ukončení
30. Po ukončení těžby dokončit sanaci rekultivaci podle schváleného plánu sanace.
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Kromě výše uvedených podmínek je samozřejmostí též konání v souladu s legislativními
požadavky a požadavky příslušných správních orgánů. Jako součást opaření pro prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů nejsou uváděny povinnosti
získání souhlasů a rozhodnutí příslušných správních orgánů na úseku ochrany jednotlivých
složek životního prostředí. Jedná se o nezbytné administrativní kroky požadované
legislativou. Bez získání příslušných souhlasů není záměr možno realizovat.
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ČÁST G

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předkládaným záměrem je Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na
výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova.
Předkladatelem záměru je organizace LB MINERALS, s.r.o.
Tato dokumentace je zpracována s ohledem na požadavky zákona č. 100/2001 Sb. a
slouží k posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí.
Účelem dokumentace je v souladu se zákonem získat objektivní odborný podklad pro
vydání rozhodnutí (v daném případě Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru a
rozhodnutí o povolení hornické činnosti).
Ložisko Hanov u Lestkova se nachází při jižním okraji Tepelské vrchoviny, v jižní části
trojúhelníku tvořeného spojnicemi měst Planá u Mariánských Lázní, Teplá a Konstantinovy
Lázně na katastrálním území Hanov u Lestkova (obec Lestkov), a to zhruba 1,2 km z. od
Hanova. Ložisko se nachází v nadmořské výšce cca 630 m. Území v nejbližším okolí je
relativně členité, nejvyšším vrcholem je Tišina (687 m n. m., cca 1,3 km severně), údolí
Podhájského potoka je téměř o 100 m níže (kóta 600 m n. m., cca 250 m jižně od ložiska).
Ložisko je dobře komunikačně přístupné ze silnice 3. třídy (úsek Hanov – Hostíčkov).
Tato silnice prochází ložiskem, přičemž v prostoru silnice a jejího ochranného pásma jsou
vymezeny vázané zásoby živcové suroviny (netěžitelné).
Zdrojem živcové suroviny je v území tzv. hanovská žula. Přestože se jedná o ložisko
nově stanovené, vlastní těžba nerostných surovin nebude v území nová činnost. Záměr leží též
v prostoru dříve využívaného ložiska nevyhrazeného nerostu štěrkopísku. Ložisko bylo
využíváno společností Lesy České republiky, s.p., která až donedávna využívala zvětraliny
hanovské žuly na opravy a rekonstrukce lesních cest. Průměrná roční těžba se pohybovala
kolem několika set m3. Těžba byla nepravidelná.
Vlastní těžba bude soustředěná do stávajícího lomu a navazujících lesních pozemků.
Část okolních lesních pozemků bude muset být využita pro deponii skrývek. Komunikace 3.
třídy včetně ochranného pásma dotčena hornickou činností nebude, bude pouze vybudován
nový vjezd do lomu.
Z prostorového hlediska se těžba bude odehrávat ve dvou samostatných otvírkách
(varianta T2) nebo pouze ve větší otvírce severní (varianta T1). Z horizontálního hlediska
bude ložisko dobýváno ve 2 úrovních, které výškově odpovídají etážím lomu. Těžba ložiska
bude zahájena na úrovni 628 m n. m., což je přibližně úroveň souběžné komunikace 3. třídy.
Těžba zde bude navazovat na stávající otvírku lomu v prostoru ložiska nevyhrazeného nerostu
Těžba 2. etáže předpokládá zahloubení lomu na úroveň 613 m n. m., což je i stávající báze
výhradního ložiska. Těžba v samostatné otvírce jižně od silnice III/19838 v rámci varianty T2
by se pak odehrávala na úrovni 2. etáže a byla by provedena v prvních letech realizace
záměru, ještě před zahloubením severní otvírky na 2. etáž.
Před těžbou budou provedeny skrývkové práce. Nejprve bude odstraněna vrstva lesní
hrabanky a kvartérních hlín o mocnosti do 0,5 m a následně bude provedeno odtěžení ostatní
skrývky. Skrývka bude deponována trvale, případně dočasně v části DP mimo prostor těžby.
Skrývkové hmoty budou použity pro sanaci a rekultivaci lomu.
Primární rozpojování horniny bude prováděno pomocí trhacích prací. Pro nakládku
rubaniny bude využito pásové rýpadlo nebo kolový nakladač. Surovina bude buď přímo
odvážena nebo se variantně uvažuje s úpravou mobilním drtiči a třídiči. Expedice upravené
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suroviny je možná pouze nákladními automobily. Surovina bude odvážena do provozovny
oznamovatele k dalšímu zpracování a využití v keramickém průmyslu.
Po ukončení těžby bude provedena sanace a rekultivace lomu. Z hydrogeologického
posouzení vyplývá, že po zahloubení se bude v lomu hromadit důlní voda pocházející ze
srážek a z přítoků podzemní vody. Po ukončení odvádění vody z lomu dojde k jejímu
nastoupání. Přibližný odhad ustálení výšky hladiny vody je cca 4 – 7 m nad úrovní počvy 2.
etáže. Přesnější odhad bude možný až po zahloubení pod 1. etáž, a podle skutečných přítoků
zaznamenaných při těžbě.
Počítá se tedy s hydrickou rekultivací lomu (ponecháním vodní plochy). Do části těžební
jámy však bude ukládán materiál ze skrývek a výklizů. To umožní vytvoření suťových
kuželů a plošin nad vodní hladinou, které vhodně doplní ponechané těžební stěny. Lom bude
ponechán přirozené sukcesi. Nepočítá se s úplným zavezením lomu do původní nivelety ani
s obnovou hospodářského lesa.
Variantně je řešena odvozová trasa suroviny. Oznamovatel uvažuje s transportem do
závodu v Poběžovicích. Navržená trasa od lomu až do Lestkova je jednovariantní a je vedena
po silnicích III/19838 a III/20165 až na silnici 2. třídy II/201. Dále je možné variantní
trasování. z Lestkova vlevo ve směru Kokašice a dále po silnicích II/202, II/230 a II/193 přes
Stříbro a Horšovský Týn (varianta D1, cca 70 km); z Lestkova vpravo po silnici II/202 do
Plané a dále po silnicích I/21, II/200 a II/195 přes Bor a Hostouň (varianta D2, cca 63 km).
Pro odvoz suroviny bude potřeba 15 těžkých nákladních aut denně.
Pro komplexní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly během
roku 2014 - 15 zpracovány odborné studie a průzkumy. Součástí dokumentace jsou tyto
studie:
•

Akustická studie (vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci)

•

Rozptylová studie (vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší)

•

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví

•

Hydrogeologické posouzení

•

Biologické posouzení (průzkumy rostlin a živočichů)

•

Posouzení vlivu na krajinný ráz

•

Souhrnný plán sanace a rekultivace

S těžbou kameniva na lokalitě jsou spojeny některé obecně nepříznivé vlivy - zábor lesní
půdy, kácení lesa, změna reliéfu krajiny, vliv na zvláště chráněné živočichy a další přírodní
prvky, možné ovlivnění vodního režimu.
S těžbou a přepravou kameniva jsou spojené některé obecně nepříznivé vlivy – vliv na
znečištění ovzduší a na hlučnost okolo komunikace a tím potenciálně ovlivnění veřejného
zdraví.
Žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového
rozsahu, reverzibility a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Nepříznivé vlivy jsou spojeny zejména s přímým záborem území (vliv na PUPFL, lesní
porosty, VKP, zvláště chráněné druhy živočichů). Z toho je vliv na VKP a zvláště chráněné
druhy vratný a dobře kompenzovatelný vhodně provedenou sanací a rekultivací po ukončení
těžby.
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Jediný nepříznivý byl dále hodnocen vliv spojený se změnou dopravní obslužnosti. Vliv
dopravy se také jako nepříznivý uplatní u hluku z dopravy, kde dojde v okolí silnice
III/20165 k významnému nárůstu hluku. Vzhledem k počtu ovlivněných obyvatel je vliv
hodnocen jako lokální. Naopak odborné studie prokázaly, že zvýšená intenzita nákladní
dopravy nebude mít nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší ani na veřejné zdraví.
Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné, to i vlivy působící na
obyvatele (veřejné zdraví, hluk mimo dopravního, kvalita ovzduší, seismika a vliv na hmotný
majetek).
Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy.
Jako příznivé ve fázi po sanaci a rekultivaci byly dále vyhodnoceny vlivy na VKP a
ÚSES, povrchový odtok, zvláště chráněné druhy živočichů a biotopy.
Žádné vlivy záměru nebudou přeshraniční.
Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je konstatováno,
že vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný.
V kapitole D.4 a následně i v kapitole F jsou uvedena opatření ke zmírnění negativních
vlivů na životní prostředí. Kromě uvedených opatření je samozřejmostí postup a konání
v souladu s platnou legislativou. Další podmínky provádění těžby budou zakotveny ve
vydaných platných rozhodnutích příslušných orgánů státní správy.
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ČÁST H

PŘÍLOHY

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

134

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
ČÁST H – PŘÍLOHY
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova

3. Seznam samostatných příloh
Číslo
Název přílohy
přílohy

Zpracovatel

1

Akustická studie

ING. DANIEL BUBÁK, PH.D.
EMIL MORAVEC

2

Rozptylová studie

ING. JANA KOČOVÁ

3

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví

ING. JITKA RŮŽIČKOVÁ

4

Hydrogeologické posouzení

RNDR. IVAN KOROŠ

5

Biologické posouzení záměru

RNDR. ADAM VÉLE, PH.D.

6

Posouzení vlivu na krajinný ráz

MGR. LUKÁŠ KLOUDA

7

Souhrnný plán sanace a rekultivace

ING. BARBORA VLACHOVÁ
EMIL MORAVEC

135

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
SEZNAM LITERATURY
Stanovení DP Hanov u Lestkova a hornická činnost na výhradním ložisku živcové suroviny Hanov u Lestkova

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ A LITERATURY
CULEK M. ed. (1995): Biogeografické členění České republiky. ENIGMA pro MŽP ČR,
pp.346
CULEK M. a kol. (2003): Biogeografické členění ČR II. díl
DEMEK, J. a kol. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny. Academia, Praha.
GREMLICA, T. a kol. (2011): VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních
biotopů v České republice), Ústav pro ekopolitiku, o.p.s
LIPSKÝ, Z. (1999): Krajinná ekologie pro studenty GREMLICA, T. a kol. (2011): VaV
SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice), Ústav
pro ekopolitiku, o.p.s.
geografických oborů, Karolinum – nakladatelství UK
NEUHÄUSLOVÁ, Z. a kol. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
Academia, Praha
PECHAR, T. (2013): Těžební studie Hanov u Lestkova – Těžba živcové suroviny, GET s.r.o.,
Praha
NOSEK P. a kol. (1974): Závěrečná zpráva úkolu Hanovské pásmo – živce. MS ČGSGeofond. P024825
QUITT, E. (1973): Klimatické oblasti Československa. ČSAV Brno
SPUDIL, J., DOLEŽALOVÁ, L. (2012): Závěrečná zpráva Hanov u Lestkova, Etapa:
vyhledávací průzkum, Surovina: živcová suroviny, GET s.r.o., Praha
TAUŠ, P. (2002): Návrh územního plánu obce Lestkov, VPÚ DECO Plzeň a.s.
VIEWEGH, J. (1999): Klasifikace lesních rostlinných společenstev (se zaměřením na
Typologický systém ÚHÚL), Praha, 1999
VLČEK V. a kol., 1984: Zeměpisný lexikon ČSR, Vodní toky a nádrže. Academia Praha.
Dále byly jako zdroj informací použity přílohy dokumentace a literatura uvedená
v těchto přílohách.
Důležité internetové zdroje:

www.isu.cz/uir
mesta.obce.cz
sez.vuv.cz
geoportal.cenia.cz
www.mapy.cz
www.rsd.cz
nahlizenidokn.cuzk.cz
portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
formpsv.cz/uir
monumnet.npu.cz
www.kr-plzensky.cz
www.portal.env.cz

www.chmu.cz
www.czso.cz
www.risy.cz
www.mvcr.cz
www.natura2000.cz
mapy.geology.cz
www. obeclestkov.cz
www.ochranaprirody.cz
info.sekm.cz
http://heis.vuv.cz
http://www.plana.cz/
http://www.tachov-mesto.cz/

136

G E T s.r.o.

