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Úvod 
 

V zájmové lokalit� – severn� od obce Roudnice se nalézají p�írodní akumulace 
št�rkopískové terasy. Tyto akumulace byly p�edm�tem ložiskových pr�zkum� a na základ� 
jejich výsledk� byly v prostoru mezi obcemi Roudnice a Homyle schváleny a klasifikovány 
geologické zásoby. �eským geologickým ú�adem bylo stanoveno výhradní ložisko 
št�rkopísku Radostov  a evidováno v Geofondu �R pod �. 3219501. Komise pro klasifikaci 
zásob (KKZ) Praha stanovila zásoby na ložisku Radostov v celkové výši 4 072 000 m3 
(protokol �.j. 143-05/16-89 ze dne 16. 5. 1989 se stavem ke dni 6. 5. 1988). Na ochranu 
ložiska schválil Obvodní ba�ský ú�ad v Trutnov� (�. j. 1800/89/Vo/D ze dne 4. 9. 1989) 
chrán�né ložiskové území a to pod názvem Roudnice.   

Zám�rem investora - t�žební organizace MEASURER, d�lní m��i� a projektant Ing. Petr 
Morav�ík - je stanovení dobývacího prostoru a t�žba št�rkopísk� na �ásti ložiska Radostov 
(v rámci katastrálního území Roudnice).  

Navrhovaný zám�r je ve smyslu zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného 
bohatství (horní zákon) ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 2, zákona �NR �. 61/1988 Sb., o 
hornické �innosti, výbušninách a o státní bá�ské správ�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
hornickou �inností. Hornickou �innost povoluje p�íslušný obvodní bá�ský ú�ad. Dobývací 
prostor a jeho zm�ny dle  § 27 výše citovaného zákona stanoví p�íslušný obvodní bá�ský 
ú�ad (tj. Obvodní bá�ský ú�ad v Trutnov�) v sou�innosti s dot�enými orgány státní správy, 
zejména v dohod� s orgány životního prost�edí a s orgánem územního plánování a 
stavebním ú�adem. Ú�astníky �ízení jsou krom� navrhovatele všechny právnické a fyzické 
osoby, jejichž vlastnická a jiná práva k pozemk�m nebo stavbám mohou být stanovením 
dobývacího prostoru p�ímo dot�ena, a obce, na jejichž katastru se dobývací prostor nebo 
jeho �ást nachází, nebo které mohou být jeho stanovením dot�eny. Vlastní otvírku, p�ípravu 
a dobývání výhradních ložisek povoluje p�íslušný obvodní bá�ský ú�ad po schválení plánu 
p�ípravy, otvírky a dobývání ložiska (POPD) a další p�edepsané dokumentace p�edložené 
žádající organizací. 

T�žební organizace MEASURER je oprávn�na provád�t hornickou �innost a  �innost 
provád�nou hornickým zp�sobem (Oprávn�ní �.j. 2672/I/98, z 22.12.1998, vydal OBÚ 
v Trutnov�).  

Žadatel v únoru 2004 p�edložil na Ministerstvu životního prost�edí �R žádost o vydání 
p�edchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru ROUDNICE - 
sever. Získání p�edchozího souhlasu oprav�uje organizaci k vypracování p�íslušné 
dokumentace a p�i napl�ování ustanovení § 10 horního zákona i podání žádosti o stanovení 
dobývacího prostoru. Pokud to bude vzhledem ke st�et�m zájm� možné, bude v rámci 
jednoho správního �ízení stanoven dobývací prostor a schválen plán otvírky, p�ípravy a 
dobývání ložiska (POPD).  

V sou�asné dob� se investor zabývá majetkoprávními vztahy v rámci navrhované plochy 
dobývacího prostoru Roudnice – sever a je v ekonomickém spojení s jedním z dodavatel� 
zemních prací v rámci výstavby dálnice D11, který již v dnešní dob� vy�ešil financování 
pozemk� a vypracování nejprve zm�n územn� plánovací dokumentace a posléze nové 
územn� plánovací dokumentace. 

Navrhovaný dobývací prostor Roudnice - sever byl zanesen do návrhu zm�n územního 
plánu obce Roudnice, p�íslušný stavebního ú�ad – odbor stavební Magistrátu m�sta Hradce 
Králové - nemá z hlediska územního plánování námitek ke stanovení a otev�ení tohoto 
dobývacího prostoru. 

Podle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost�edí p�ílohy �. 1 pat�í 
zám�r do kategorie I mezi zám�ry vždy podléhající posouzení, bodu 2.3. T�žba ostatních 
nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo zm�na stávajícího. P�edložené oznámení 
je zpracováno podle p�ílohy �. 4 zákona �. 100/2001 Sb. – tj. v rozsahu dokumentace. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A. 1. Obchodní firma: 
 

MEASURER, d�lní m��i� a projektant Ing. Petr Morav�ík 
 
A. 2. I�: 
 

45980128 
 
A. 3. Sídlo: 
 

U Kavalír� 815 
500 03 Hradec Králové 
 
A. 4. Oprávn�ný zástupce oznamovatele: 
 

Ing. Petr Morav�ík 
U Kavalír� 815 
500 03 Hradec Králové 
 

tel.:        724 107 815 
e-mail:   measurer.moravcik@worldonline.cz 
 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁM�RU 
 

B. I. Základní údaje 
 

B. I. 1. Název zám�ru 
 

Stanovení dobývacího prostoru Roudnice - sever a t�žba písk� až št�rkových písk�. 
 

 
B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám�ru 
 

Zám�rem investora je stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever, p�íprava a dobývání 
na �ásti ložiska vedeném u Geofondu �R pod �íslem 3 219 501 s názvem Radostov.  
 
Plánovaný dobývací prostor je situován v jižní �ásti ložiska Radostov pod silnicí Homyle - 
Lib�any na území o rozloze cca 50,61418 ha.  
 

Vymezený dobývací prostor má tvar nepravidelného 14-ti úhelníku o 14 vrcholech, s p�ímými 
stranami – viz. grafická p�íloha �.1. Plocha blok� zásob ložiska Radostov v rámci 
navrženého dobývacího prostoru Roudnice – sever �iní 30,1645 ha. Mocnost suroviny dle 
pr�zkumu a pasportu ložiska je pr�m�rn� 5,17 m, celková kubatura suroviny 
v navrhovaném dobývacím prostoru Roudnice – sever je 1 524 742 m3.  
 

Navrhovaný dobývací prostor je umíst�n v ploše stanoveného Chrán�ného ložiskového 
území Roudnice, které má plochu 183,1923 ha. Plocha dobývacího prostoru byla volena 
tak, aby dobývací prostor pokryl veškeré zásoby jižní �ásti ložiska Radostov (bloky �. 3, 7 a 
8) a vzhledem k tomu, že kontury ložiska Radostov, jsou velice nepravidelné, také tak, aby 
byla zajišt�na i plocha nutného a pot�ebného zázemí k plánované t�žb�, plocha dobývacího 
prostoru byla tvarov� ucelen�jší a p�itom bylo zabráno co nejmén� plochy z CHLÚ Roudnice, 
které bylo stanoveno svým rozsahem na ploše t�ikrát v�tší, než je plocha vlastního ložiska. 
 

Vlastní �innost se plánuje v souvislosti s pot�ebou hmot v rámci výstavby dálnice D11 a 
možnostmi realizace s ohledem na technické a technologické vybavení t�žebny 
s maximálním ro�ním objemem t�žby v rozmezí cca 500 000 - 550 000 m3 za rok. 
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P�i realizaci p�ípravných prací k t�žb� bude provedena skrývková �innost. Pr�m�rná 
mocnost skrývky dle pr�zkumu je 0,9 m, kubatura skrývky v rámci dobývacího prostoru 
Roudnice – sever je 266 600 m3.  
 
           
B. I. 3. Umíst�ní zám�ru 
 

Kraj:                        Královéhradecký 
Obec:                      Roudnice 
Katastrální území:   Roudnice 
 
Plocha plánovaného dobývacího prostoru se nachází 12 km jihozápadním sm�rem od 
Hradce Králové mezi obcemi Roudnice a Homyle, východn� od silnice II/323, která tyto obce 
spojuje  – v území „Na horkách“ (viz. kapitola B. I. 6., obrázek �. 1). Vzdálenost zám�ru od 
ob�anské zástavby obou obcí je cca 600 - 800 m.  
 

Grafické znázorn�ní umíst�ní zám�ru a seznam navrhovaných sou�adnic vrchol� DP 
ROUDNICE – sever  je p�ílohou oznámení (viz. p�íloha �. 1). 
 
 
B. I. 4. Charakter zám�ru a možnost kumulace s jinými zám�ry 
 

Zám�rem provozovatele je stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever, p�íprava a 
samotná t�žba �ásti výhradního ložiska št�rkopísku (v rámci stanoveného dobývacího 
prostoru), za�azeného v seznamu státních ložisek jako ložisko Radostov pod �íslem              
3 219 501. Navrhovaný zám�r je ve smyslu zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití 
nerostného bohatství (horní zákon) ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a §2, zákona �NR 
�.61/1988 Sb., o hornické �innosti, výbušninách a o státní bá�ské správ�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� hornickou �inností. Podle plánovaného systému provád�ní t�žebních 
prací se jedná o strojní metodu t�žby za sucha – ložisko se nachází nad hladinou podzemní 
vody. 
 

Vyt�žená št�rkopísková surovina  bude využita v rámci zemních prací (materiál do podloží, 
násyp� a pro cementové stabilizace) na plánované výstavb� dálnice D11. Získaná surovina 
se na místo ur�ení bude dopravovat nákladními automobily s náv�sy, s odhadovanou denní 
frekvencí 75 souprav a 43 náv�s�.  
 

Po vyt�žení jednotlivých �ástí blok� zásob ložiska št�rkopísku budou pr�b�žn� provád�ny 
rekultiva�ní práce, využité pozemky budou po následné biologické rekultivaci navráceny zp�t 
do ZPF.  
 
Kumulace vliv� zám�ru s jinými zám�ry a stávajícími vlivy m�že potenciáln� nastat v oblasti 
hlukové zát�že a v oblasti ovlivn�ní kvality ovzduší emisemi z dopravy na obslužných 
komunikacích. Z hlediska zatížení území je kumulace vliv� vyhodnocena v hlukové a 
rozptylové studii. 
 
 
B. I. 5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu 
zvažovaných variant a hlavních d�vod� pro jejich výb�r, resp. odmítnutí 
 

Zám�r podpo�í stavbu dálnice D-11 na úseku 1105-2 Osi�ky - Hradec Králové vyt�žením 
št�rkopískového materiálu pot�ebného k zemním pracím spojeným se stavbou dálnice. 
Nutnost prodloužení dálni�ní sít� je dána sou�asným nadm�rným dopravním zatížením 
komunikace I/11 (E-67) a s tím související nevyhovující situací p�i pr�jezdu obcemi na trase 
této silnice z hlediska bezpe�nosti jejich obyvatel a hlukové zát�že.  
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V  trase dálnice D11 na úseku Osi�ky - Hradec Králové je nutné podle vypracovaného 
projektu organizace výstavby dálnice zajistit cca 1 230 000 m3 hutnícího materiálu do 
násyp�, protože v rámci tohoto objektu se bude realizovat dálnice v násypu. Podle 
provedeného geologického pr�zkumu (zpracovala spole�nost IKE s.r.o. a dopl�ující pr�zkum 
Stenal s.r.o.) je trasa dálnice vedena ve složitých geologických podmínkách, kde pokryvné 
útvary (tj. skrývkové materiály) nejsou vhodné k použití do násyp� a aktivní zóny. 

Z t�chto d�vod� je v rámci projektu za�azen požadavek na provád�cí organizaci výstavby 
dálnice – zajišt�ní vhodného násypového materiálu. Projekt výstavby dálnice neuvádí 
konkrétní místa zajišt�ní násypového materiálu (bude �ešit zhotovitel stavby), �eší pouze  
konkrétní místa vhodného materiálu do konstruk�ních vrstev (ložiska Dolany, Oplatil, 
�eperka). Tato surovina je vhodná do beton� a št�rkopískové podkladní vrstvy. Vzhledem 
k tomu, že je t�žena z vody není vhodná pro použití do násyp� a pro použití do 
podkladových vrstev z cementové stabilizace, nebo� je zde absence jemné frakce a 
odplavitelných �ástic. 

Provád�cí organizace provedla zjiš�ovací �ízení na vyhledání vhodné lokality pro zajišt�ní 
materiálu do násyp� a vzhledem k tomu, že byla pro tuto �ást dálnice, tj. objekt 1105-2 
Osi�ky - Hradec Králové vytipována lokalita státního ložiska št�rkopísk� Radostov, které je 
pokryté stanoveným CHLÚ Roudnice a oslovila oprávn�nou organizaci (Measurer, d�lní 
m��i� a projektant, Ing. P. Morav�ík) k zajišt�ní pot�ebných podklad� a dokumentace pro 
možnost vyt�žení této suroviny. 

Oprávn�ná organizace zajiš�uje p�edm�tnou lokalitu s vyšším objemem suroviny než je 
pot�eba na výstavbu dálnice z toho d�vodu, že b�hem geologického pr�zkumu lokality 
Radostov byla ur�ena pr�m�rná mocnost, což p�i vlastní t�žební �innosti nemusí odpovídat 
provedenému pr�zkumu. V�tší kubatura suroviny je také pot�ebná vzhledem k možnosti 
nedohody a nevy�ešení st�et� zájm� v souvislosti s vlastnictvím dot�ených pozemk� aj.. 

Podle výsledk� provedeného geologického pr�zkumu v rámci lokality Radostov je surovina 
vhodná do násyp� a zásyp�, vyhovuje tak požadavk�m projektu výstavby dálnice. Jedná se 
o odlišný typ št�rkopísku, než je t�žen v rámci této oblasti. Materiál z okolních 
zprovozn�ných lokalit je t�žen z vody, což znamená, že práv� pot�ebné odplavitelné �ástice 
a jemné podíly frakcí, jsou v procesu t�žby a úpravy odstra�ovány a tudíž je tento materiál 
nevhodný k hutn�ní. Materiál vhodný k hutn�ní je nutné t�žit strojní metodou za sucha tak, 
aby nedocházelo k odplavování výše zmín�ných �ástic. To v rámci otev�ených t�žeben není 
možné vzhledem k hladin� spodních vod. Práv� vyšší položení ložiska Radostov nad hladinu 
spodní vody je zárukou t�žby za sucha a získání suroviny vhodné k hutn�ní a použití do 
násyp� plánovaných t�les dálnice. 
 

Z hlediska situování zám�ru byla zvažována pouze jedna varianta, která je dána p�edevším 
výskytem p�írodní akumulace št�rkopískové terasy resp. státním ložiskem stanoveným na 
základ� provedených pr�zkum�. 

Plocha dobývacího prostoru byla vymezena s ohledem na hranice stanoveného chrán�ného 
ložiskového území (dále CHLÚ) Roudnice a hranice katastrálního území Roudnice 
v souvislosti s možnostmi t�žební organizace zajistit majetkoprávní vztahy pro t�žební 
�innost. 

V první fázi byl zvolen dobývací prostor na ploše o rozloze cca 91 ha s vrcholy A – J dle 
stanoveného CHLÚ Roudnice. Vrcholy K a L byly odvozeny podle hranice k.ú. Roudnice a 
vrchol M vypo�ten jako pr�se�ík navrhované hranice DP Roudnice - sever a hranice CHLÚ 
Roudnice v rámci strany mezi vrcholy �. 2 a �.3. 

Po konzultaci oprávn�né organizace s odborem geologie MPO a MŽP �R v Praze a po 
vyjád�ení k návrhu na vydání p�edchozího souhlasu ke stanovení DP Roudnice – sever bylo 
stanovení DP p�ehodnoceno. Navržený nový dobývací prostor byl omezen na plochu blok� 
zásob a s ohledem na ochranu zem�d�lského p�dního fondu na plochu nezbytn� nutnou 
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k racionálnímu vydobytí všech bilancovaných zásob – tj. na cca 50,61 ha. Toto �ešení bylo 
posuzováno v rámci tohoto oznámení.  
 

Variantn� je navržena realizace rekultivace a s tím související dot�žování okraj� ložiskových 
zásob. Technické rekultiva�ní práce v této lokalit� budou spo�ívat ve vysvahování všech 
záv�rných svah� a to ve svazích umož�ujících další zem�d�lské využívání lokality. 

Varianta A spo�ívá pouze v následné rekultivaci po odt�žení naakumulované št�rkopískové 
hmoty a to formou navezení a rozprost�ení p�vodních vrstev (podorni�ní a ornice) skrývkové 
zeminy. To znamená, že dojde ke snížení morfologie terénu o pr�m�rnou mocnost t�žby, t.j. 
cca 5 m. Záv�rný svah bude proveden tak, aby plocha svahu byla tvo�ena z rostlého 
materiálu. Proto nebude záv�rný svah ukon�ován tzv. „na kolmo“, ale bude ukon�ován ve 
vzdálenosti od hranice t�žby, která se rovná hodnot� poloviny plochy záv�rného svahu. To 
umožní vytvo�ení kvalitního záv�rného svahu z rostlé zeminy hrnutím (ne navážením) a 
pozd�jší úpravou a tím nebude docházet k erozním trhlinám – tj. vlastní t�žba bude 
ukon�ena ve vzdálenosti cca 10 - 12 m od hranice kraje záboru a povolené �innosti 
vymezené hranicí dobývacího prostoru a blok� zásob a povolením k t�žb�. 
 

Varianta B p�edpokládá vyt�žení št�rkopískové hmoty a p�ed rozprost�ením skrývkových 
hmot navezení p�ebyte�ného zemního materiálu nevhodného do násyp� získaného v rámci 
budování jízdního t�lesa dálnice D11 (cca 500 000 m3). V rámci této varianty by byla t�žba 
ukon�ována cca 3 m od hranice kraje záboru a povolené �innosti (v t�žebním �ezu se 
sklonem 75 - 85°), postupn� navážena a hutn�na p�ebyte�ná zemina z výstavby dálnice D11 
a poté na ní rozprost�ena podorni�ní a orni�ní vrstva.  

Na rekultivaci technickou bude pro zachování biologické hodnoty zájmového území  
navazovat biologická rekultivace. 

Nulová varianta �ešení bez �innosti znamená zachování stávajícího stavu bez otvírky a 
využívání zásob št�rkopísku. Pozemky na ploše navrhovaného t�žebního prostoru by byly 
dále využívány k zem�d�lské výrob�.  
 
 

 
B. I. 6. Popis technického a technologického �ešení zám�ru 
 

Zám�rem investora (t�žební organizace) je stanovení dobývacího prostoru Roudnice - sever 
a provád�ní t�žby.  
 
Ložisko "Radostov" (vedené v Geofondu �R pod �íslem 3 219 501) 
 
 

Ložisko št�rkopísk� pod názvem "Radostov" se nachází na k.ú. obcí Roudnice, Lib�any - 
Želí, Radostov. Ložisko se rozkládá po obou stranách silnice Homyle - Lib�any, která jej 
rozd�luje na dv� �ásti. První (severn�jší) je tvarem 8-mi úhelník a je tvo�en blokem zásob �.1 
C1B. Druhá �ást ložiska (jižn� od silnice) je tvo�ena 83-ti úhelníkem a sou�ástí je blok zásob 
�. 2 a 3 (C1B) a �. 4, 5, 6, 7 a 8 (C1N). Ložisko má elipsovitý tvar protáhlý od S k J. 
Pr�m�rná délka je 1500 m a ší�ka 600 m.  

Dle geologických a technologických výsledk� pr�zkumných prací a místních pom�r� na 
lokalit� je ložisko rozd�leno do 8 blok� zásob – t�i bloky kategorie C1B, zahrnující št�rkopísky 
t�ídy N II a p�ti blok� kategorie C1N, zahrnující št�rkopísky s obsahem odplavitelných �ástic 
8 – 15 %. U št�rkopísk� t�ídy N II je podíl hrubého kameniva cca 45 %, maximální velikost 
št�rkových zrn je do 63 mm, zcela ojedin�le do 125 mm. Podíl hrubého kameniva kolísá 
v jednotlivých segmentech v rozmezí 9 – 75 %, výrazn� p�evládá frakce 8 – 32 mm. Podíl 
drobného kameniva je v pr�m�ru cca 49 %, v jednotlivých segmentech kolísá v rozmezí 20 – 
83 %. Obsah odplavitelných �ástic je v pr�m�ru u hrubého kameniva cca 1,3%, u drobného 
kameniva 11,4 % a u št�rkopísku 6,8%. 
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U nebilan�ních št�rkopísk� je podíl hrubého kameniva v pr�m�ru cca 26 %, toto snížení je 
zp�sobeno p�edevším v�tším podílem jemnozrnných písk� (nejvýrazn�ji - blok 6 C1N). 
Maximální velikost št�rkových zrn je do 63 m, zcela ojedin�le do 125 mm. Podíl drobného 
kameniva je v pr�m�ru 65 %, p�evládá frakce 0,25 – 1 mm. Odplavitelné �ástice jsou 
v pr�m�ru u hrubého kameniva 1,6 %, u drobného kameniva 11,6 % a u št�rkopísku 8,9%.  

Humusovitost se u obou kategorií pohybuje v rozmezí stup�� A – C, stupe� B p�evládá, 
stupe� C je ojedin�lý. Mechanicko-fyzikální vlastnosti zjišt�né u hrubého kameniva jsou 
velmi dobré (což odpovídá petrografickému složení – viz. dále – kapitola C. 2. 3. 1.). 
Pr�m�rná hodnota otloukavosti je 34,2 %, trvanlivost 0,8 %, mrazuvzdornosti 2,5%, 
nasákavosti 0,6%. Také obsah tvarov� nevhodných zrn a obsah m�kkých zrn je p�ízniv� 
nízký.  
 

Na základ� p�edb�žného pr�zkumu z roku 1988 byl proveden Návrh na schválení zásob: 

 Prozkoumané bilan�ní volné C1B  2 692 000 m
3
 

 (bloky zásob �. 1-3) 
 Prozkoumané nebilan�ní volné C1N  1 380 000 m

3
 

 (bloky zásob �. 4-8) 
   

Geologické zásoby celkem   4 072 000 m
3 

 

Výše uvedené množství zásob je na ložisku št�rkopísku �. 3219501 Radostov kone�né ke 
dni 31. 12. 2003 a zárove� je platný protokol o schválení zásob vydaný KKZ �.j. 143-05/16-
89 ze dne 16.5.1989 se stavem ke dni 6.5.1988. 

 
Dobývací prostor Roudnice - sever 
 
 

Dobývací prostor je navržen v jižní �ásti výše popsaného �ásti ložiska Radostov pod silnicí 
Homyle – Lib�any, v rámci stanoveného chrán�ného ložiskového území (CHLÚ) Roudnice 
na ploše katastrálního území Roudnice. Vymezený dobývací prostor má rozlohu cca 
50,61418 ha a tvar nepravidelného 14-ti úhelníku o 14 vrcholech (v mapové p�íloze �.1 
ozna�ené písmeny A – N), s p�ímými stranami.  

Plocha blok� zásob ložiska Radostov v rámci navrženého dobývacího prostoru Roudnice – 
sever (tj. plocha blok� �.7 a �.8 a z v�tší �ásti bloku �.3) �iní celkem  30,1645 ha. Mocnost 
suroviny dle pr�zkumu a pasportu ložiska je 4,7 – 5,7 m (pr�m�rn� 5,17 m), celková 
kubatura suroviny v rámci navrhovaného DP Roudnice – sever je  1 524 742 m3 – viz. 
tabulka �.1. 
 

Tabulka �. 1: Plocha  a kubatura blok� zásob ložiska Radostov v rámci navrženého 
dobývacího prostoru Roudnice – sever 
 
 

Bloky zásob ložiska Plocha   
/ha/ 

Zásoby 
/m

3
/ 

 blok �. 3 – �ást: kategorie C1B - bilan�ní prozkoumané volné 21,9245 1 120 342 
 blok �. 7: kategorie C1N - nebilan�ní prozkoumané volné 6,5280 306 816 

 blok �. 8: kategorie C1N - nebilan�ní prozkoumané volné 1,7120 97 584 

 Celkem plocha a kubatura blok� 30,1645 1 524 742 
 
Ložisko bylo hodnoceno v rámci pr�zkumu dle zvláštních kondic: 
- kvantitativní podmínky: minimální množství zásob 1,5 mil. m

3
 

- kvalitativní podmínky: surovina musí vyhovovat požadavk�m �SN 72 1513 (maximální 
obsah odplavitelných �ástic v díle 8%, v segmentu 15%) 
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- bá�sko-technické podmínky: minimální mocnost suroviny 3 m, maximální mocnost 
skrývky 3 m. 

 
Na základ� laboratorních zkoušek vyhovuje surovina podle �SN 72 1513 t�íd� N II a podle 
�SN 72 1002 a 73 6181 pro podloží silni�ních komunikací a do násyp� a pro cementové 
stabilizace. Tyto podmínky a vlastnosti byly hlavními, které byly posuzovány v rámci 
provád�ného pr�zkumu pro možnost využití ložiska v rámci výstavby dálnice D11.  
 

Zákonnou povinností t�žební organizace je provést dot�žení všech zásob bilancovaných 
státem. V p�ípad� nevyt�žení veškeré suroviny na dálni�ní výstavbu, budou zbývající zásoby 
suroviny v rámci plánované plochy dot�ženy pro využití ve  stavebnictví v hradeckém 
regionu. T�žební �innost by pokra�ovala v rámci vydaných povolení, ale s cca p�tinovým 
objemem t�žby, tj. do 100 000 m3/ro�n�. P�i dot�žování ložiska by bylo cca 70% vyt�žené 
suroviny upraveno pomocí t�ídící linky. Surovina nebude exportována mimo �R.  
 
Plánovanou t�žební �innost lze rozd�lit do následujících fází: 

- P�ípravné a skrývkové práce 
- T�žební �innost a odvoz št�rkopísku 
- Technická rekultivace 
- Biologická rekultivace 
- Kone�ná likvidace pracovišt� 
 
 

B. I. 6. 1. P�ípravné práce, skrývkové práce 
 

P�ed zahájením vlastní t�žební �innosti budou nejprve realizovány p�ípravné práce, které 
zahrnují zpevn�ní a zpr�jezdn�ní p�íjezdové cesty k zájmové lokalit� položením panelových 
silni�ních díl�. P�íjezdová komunikace v celé délce od místa t�žby až po napojení na státní 
sí� bude ješt� p�ed zahájením t�žby zpevn�na tak, aby odpovídala dopravnímu zatížení a 
povrch bude upraven jako bezprašný (nap�. penetrací). Dále bude p�ipraven provoz 
technického a sociálního zázemí pro 5 pracovník� - bude vystav�na zpevn�ná (panelová) 
plocha o rozm�rech cca 50 x 25 m a instalovány t�i stavební bu�ky, p�enosné chemické WC 
a oplocen sociální objekt. Toto zázemí bude umíst�no v jižní �ásti dobývacího prostoru, 
mimo bloky zásob.  

Sou�ástí p�ípravné fáze je také zahájení skrývkových prací (p�ípadn� odd�lení �ásti orni�ní 
od �ásti podorni�ní). S �ásti orni�ní bude naloženo tak, jak bude p�edepsáno v souhlasu s 
odn�tím ze ZPF, t.j. bude využita pouze na zem�d�lskou �innost. To p�edstavuje kvalitní 
uložení a použití co nejd�íve k následné rekultivaci. Podorni�ní vrstva (pokud bude odd�lena) 
bude využita v rámci rekultiva�ních prací. Mocnost skrývky dle pr�zkumu je 0,9 m, kubatura 
skrývky v rámci dobývacího prostoru Roudnice – sever je 266 600 m3.  

V rámci p�ípravných prací p�jde o skrytí cca 0,5 ha pro vybudování sociálního a technického 
zázemí a cca 4 ha pro t�žební práce. Další skrývkové práce budou provád�ny postupn� 
s t�žbou a skrývka bude ukládána na do�asn� vytvo�ených deponiích, ze kterých bude 
následn� použita k rekultivacím. P�edstih paty skrývkového �ezu p�ed hlavou t�žebního �ezu 
bude vytvo�en v hodnot� minimáln� 5 m, maximáln� 10 m, aby nedocházelo ke skrývání 
v�tších ploch a tak ke zvyšování prašnosti ze skryté plochy. 

 
B. I. 6. 2. T�žební �innost a odvoz št�rkopísku 
 

T�žba št�rkopískového materiálu vyžaduje do�asný zábor pozemk� o rozloze cca 30 ha. U 
varianty A je vlastní t�žba plánována na cca 26 ha plochy. Zbylé 4 ha (25 m od okraje 
t�žebních st�n po spádnici p�i tvorb� záv�rného svahu v pom�ru 1: 3 – 1: 5) a výšce svahu 5 
m) budou plnit funkci záv�rných svah�. To znamená, že vlastní t�žba bude ukon�ena ve 
vzdálenosti 10 - 12 m od hranice kraje záboru a povolené �innosti vymezené hranicí 
dobývacího prostoru a hranicí blok� zásob a povolením k t�žb� a z této figury bude 
proveden záv�rný svah tak, aby plocha svahu byla tvo�ena z rostlého materiálu. Proto 
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nebude záv�rný svah ukon�ován tzv. „na kolmo“, ale bude ukon�ován ve vzdálenosti od 
hranice t�žby, která se rovná hodnot� poloviny plochy záv�rného svahu. To umožní 
vytvo�ení kvalitního záv�rného svahu z rostlé zeminy hrnutím (ne navážením) a pozd�jší 
úpravou a tím nebude docházet k erozním trhlinám.  
 

V rámci varianty B by byla t�žba ukon�ována 3 m od hranice kraje záboru a povolené 
�innosti vymezené povolením k t�žb� a to v t�žebním �ezu se sklonem 75 - 85°. K takto 
dokon�ené figu�e záv�rného svahu by byla postupn� navážena nevyužitelná zemina 
z výstavby dálnice D-11 a na ní poté rozprost�ena podorni�ní a orni�ní vrstva. Pr�m�rná 
mocnost št�rkopískové vrstvy ur�ené pro vyt�žení �iní cca 5,0 m.  
 
 

Plánovaná ro�ní kapacita t�žební �innosti (s ohledem na pot�ebu hmot v rámci výstavby 
dálnice D11 a technické možnosti t�žebny) je maximáln� 550 000 m3 (825 000 t) vyt�ženého 
a odvezeného materiálu. Z toho vyplývající množství odvezeného št�rkopískového materiálu 
za 1 pracovní den (max. 16 pracovních hodin) je 3750 tun za použití max. 75 souprav a 43 
náv�s�. 

Vlastní t�žba bude provád�na strojní metodou - za sucha (ložisko se nachází nad hladinou 
podzemní vody) pomocí �elních kolových naklada��, pásových �i kolových lopatkových 
rypadel.  Po odd�lení suroviny z t�žebního �ezu bude odt�žená surovina bez dalších úprav 
naložena p�ímo na expedi�ní automobily a p�evezena do místa výstavby dálnice D – 11, to 
znamená, že odpadne p�emís�ování, ukládka a další nakládka v rámci plochy t�žebny. Popis 
metody t�žby bude up�esn�n v rámci projektovaného plánu p�ípravy, otvírky a dobývání 
ložiska (POPD). Ložiskové zásoby budou vyt�žovány sm�rem od jihu k severu. 

Odvoz vyt�žené suroviny nákladními automobily bude  realizován po trase zpevn�né polní 
cesty (p. �. 2062) s napojením na státní komunikaci II/323 ve sm�ru na obec Roudnice a 
dále s odbo�ením na silnici I/11 (E 67) ve sm�ru na Hradec Králové (dle sd�lení investora a 
�lena sdružení podílejícího se na organizaci návozu suroviny – viz. p�íloha �. 5).  
 

 

Obrázek �. 1: Znázorn�ní umíst�ní zám�ru a trasy plánované k odvozu suroviny 
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P�esná organizace p�epravy surovin a využívané trasy svozu k místu budování dálnice 
nejsou známy, budou up�esn�ny v rámci postup� organizace výstavby dálnice D11 (mimo 
tento zám�r). P�edpokládá se, že p�eprava št�rkopísku bude realizována po komunikaci I/11 
ve sm�ru na Hradec Králové až k místu protnutí této komunikace s trasou plánované dálnice 
D11 (mezi obcemi St�žery a Pla�ice) – viz. p�íloha oznámení �. 2. Odtud budou postupn� 
v pr�b�hu výstavby naváženy hmoty po trase t�lesa dálnice sm�rem k obci Osi�ky. 
 
B. I. 6. 3. Technická rekultivace 
 

Pro snahu dosáhnout p�vodního tvaru terénu byly vypracovány dv� varianty realizace 
rekultiva�ních prací. Ob� by probíhaly kontinuáln� s t�žbou št�rkopísku.  
 

Varianta A:  
Zahrnuje pouhé zp�tné navezení a rozprost�ení skrývkové zeminy skladované v prostoru 
t�žebního areálu do vyt�žených prostor. To by m�lo za následek snížení morfologie terénu o 
pr�m�rnou mocnost vyt�ženého št�rkopísku, t.j. o cca 5 m. 
 

V rámci technické rekultivace bude provád�n kvalitní záv�rný svah ve sklonu p�ístupném 
zem�d�lské technice (v rozmezí 1:3 - 1:5). Tento záv�rný svah nebude vznikat po t�žb� tzv. 
"na kolmo" a postupným dohrnováním zeminy do figury, ale bude vznikat již p�i dot�žování 
tak, aby záv�rný svah tvo�il rostlý terén (nikoliv násyp). V p�ípad� pot�eby bude provedeno 
odvodn�ní plochy po t�žb� a zajišt�ní odtokových pom�r� z plochy t�žby.  
 

Varianta B:  
 

Uvažuje se ješt� p�ed nahrnutím skrývky na vyt�žené plochy navezení p�ebyte�ných 
zemních hmot nevhodných do násyp� získaných v rámci výstavby dálnice D-11 (z objektu 
dálnice 1105-1 Chýš� – Osi�ky a �áste�n� i z objektu 1105-2 Osi�ky – Hradec Králové), 
které by �áste�n� nahradily odt�žený podíl št�rkopísku. Odhad množství p�ebyte�ného 
materiálu podle projektové dokumentace dálnice D11 z t�chto objekt� je cca 500 000 m3 
(zp�sob využití t�chto p�ebytk� je v kompetenci zhotovitele dálnice). 
 

V této variant� by se provád�la rekultivace t�žebního prostoru tak, aby zavážený materiál byl 
ukládán v rámci východní a západní strany vyt�ženého prostoru (tím bude docházet ke 
zeštíhlování vyt�ženého prostoru) a v poslední fázi pak ze strany severní. Projektant uvažuje 
jižní stranu ponechat bez zavážky a to práv� z d�vod� odtokových pom�r� srážkových vod.  
 

Po provedení �áste�ného skrytí skrývkové vrstvy by byla realizována t�žba št�rkopískové 
hmoty. P�edpokládaný p�edstih skrývek p�ed horní hranou t�žby št�rkopísku je cca 5 – 10 m. 
Po vzniku cca 35 – 40 m vyt�ženého prostoru by docházelo k postupnému navážení 
materiálu z dálnice a jeho ukládání v �ezu cca 5 – 10 m širokém a cca 2,0 – 2,5 m vysokém. 
Takto vzniklá plocha by byla za použití další techniky (buldozeru) zhutn�na a posléze by na 
ni pokra�oval další ukládací proces (se zpožd�ním cca 10 – 15 m). Technická rekultivace by 
byla dokon�ena nahrnutím a rozprost�ením skrývkové zeminy. To je v rámci varianty „B“. 
V rámci varianty „A“ (bez zavážky) bude v rámci plata vzniklého po t�žb� a záv�rných svah� 
povážena podorni�ní a ornice v mocnosti do 0,8 m. Bude vypracována a schválena pot�ebná 
dokumentace – Plán rekultivace, který bude p�edložen ke schválení v rámci vydávání 
souhlasu o odn�tí ze ZPF. Plán rekultivace se také stane závaznou a nedílnou sou�ástí 
povolení k t�žební �innosti (POPD). 
 
 

 

K celé rekultiva�ní �innosti bude v rámci povolení hornické �innosti dle plánu p�ípravy, 
otvírky a dobývání ložiska vytvá�ena zákonná finan�ní rezerva pro pot�eby sana�ních a 
rekultiva�ních prací na pozemcích dot�ených hornickou �innosti. Organizace provede 
vypracování plánu rekultivace a to i jeho rozpo�tové �ásti. Z vypo�tené rozpo�tové �ásti 
bude stanovena ro�ní platba zákonné rezervy, která bude každoro�n� upravována dle 
infla�ní k�ivky, pokud nebude zvolena p�ímo �ástka vztahující se na vyt�ženou tunu 
št�rkopísku. Tato �ástka bude ú�etn� vedena na samostatném ú�tu a jeho �erpání je 
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povoleno pouze na povolení p�íslušného obvodního bá�ského ú�adu spolu se souhlasem 
obecního ú�adu, krajského ú�adu a p�íslušného odboru MŽP �R. 
 
B. I. 6. 4. Biologická rekultivace 
 

Pro zachování biologické hodnoty p�edm�tné lokality je do zám�ru za�azeno provád�ní 
biologické rekultivace, která bude navazovat na rekultivaci technickou. Postup biologických 
rekultiva�ních prací bude ur�en v rámci POPD (Plán rekultivace). Je p�edpoklad, že bude 
provedeno dvouleté osázení ploch a jejich op�tné za�azení do ZPF. 
 
B. I. 6. 5. Kone�ná likvidace pracovišt� 
 

Po ukon�ení t�žby bude opravena penetrace a poškození p�íjezdové obecní komunikace 
Roudnice a komunikace bude p�edána obci. 
  

Po provedené rekultivaci bude následovat úplná likvidace pracovišt� zahrnující odklizení 
sociální bu�ky, panelového podkladu a �ásti zpevn�né komunikace. 
 
 

 
 

B. I. 7. P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru a jeho dokon�ení 
 

Zahájení vlastní t�žební �innosti je závislé na �asovém pr�b�hu správního �ízení, na 
provád�ných pr�zkumech dot�eného území a na termínu zapo�etí zemních prací v rámci 
výstavby dálnice D11 v zájmovém území, ale prioritou je p�ipravenost ložiska v co nejkratším 
termínu. 

P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru (tj. p�ípravných prací v rámci ložiska) je     
1. �tvrtletí 2005. P�ípravné práce (skrývková �innost, pr�zkumy, vybudování pomocných 
ploch a technického zázemí t�žebny) budou probíhat po dobu cca 3 m�síc�. Vlastní t�žební 
�innost pro pot�eby výstavby dálnice D11 bude realizována po dobu cca 24 m�síc�. 

V p�ípad� nevyužití celkové kapacity zásob na stavbu dálnice bude zbývající surovina 
v rámci plánované plochy dot�žena pro pot�eby stavebního pr�myslu. T�žební �innost by 
pokra�ovala v rámci vydaných povolení s cca p�tinovým objemem t�žby - tj. do 100 000 
m3/ro�n�.  

Termín ukon�ení �innosti nelze v sou�asné dob� p�esn� ur�it – je odvislý od pr�b�hu prací 
na dálnici D11 - lze p�edpokládat cca do 6 m�síc� od vyt�žení povolené plochy ložiskových 
zásob. Poté bude následovat ješt� biologická rekultivace a zap�stování ploch a jejich p�evod 
zp�t do ZPF. 

Pokud vycházíme z maximální ro�ní kapacity t�žby a pot�eb pro výstavbu dálnice bude 
celková doba realizace zám�ru cca 3 roky (s dot�žením veškerých zásob suroviny 
stanovených v rámci dobývacího prostoru Roudnice – sever cca 5 let). 

 
 
B. I. 8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk� 
 

T�žba št�rkopísku je plánována na pozemcích v katastrálním území obce Roudnice. 
 
 
 

B. I. 9. Za�azení zám�ru podle p�ílohy �. 1 k zákonu �. 100/2001 Sb. 
 

Plánovaný zám�r je za�azen do kategorie I, bod 2.3: „T�žba ostatních nerostných surovin – 
nový dobývací prostor nebo zm�na stávajícího“. 
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B. II. Údaje o vstupech 
 

B. II. 1. P�da 
 

B. II. 1. 1. Zábor p�dy 
 

Stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever bude dot�ena plocha celkem 50, 61418 ha 
(tj. 506 141,8 m2). P�ehled dot�ených parcel je uveden v tabulce �. 2. K vlastní t�žební 
�innosti bude využita plocha blok� zásob št�rkopísku – tj. max. 30,1645 ha (301 645 m2).  
 

Pozemky navrženého dobývacího prostoru Roudnice jsou dosud využívané zem�d�lsky - 
jako orná p�da, trvalý travní porost a sad, mén� k pln�ní funkce lesa �i jako p�ístupové 
komunikace. 
 
P�da vedená v ZPF 
- orná p�da    46,27998 ha    91,50 % 
- trvalý trávní porost               1,21040  ha      2,40 % 
- ovocný sad      0,56780 ha      1,10 % 
 

Celkem                48,05818 ha      95,0 % 
 
PUPFL 
- lesní porost      1,33600 ha        2,60 % 
 

Celkem                             1,33600 ha      2,60 % 
  
Ostatní plocha 
- stavební parcela, komunikace   1,22000  ha      2,40 % 
 

Celkem      1,22000  ha      2,40 % 
 
 
 

V etap� p�ípravy zám�ru budou zahájeny skrývkové práce, tj. skrytí ornice a podorni�ní 
vrstvy (mocnost skrývky bude �init pr�m�rn� 0,9 m). Další skrývkování bude provád�no 
postupn� s t�žbou a skrývka bude ukládána na do�asn� vytvo�ených deponiích, ze kterých 
bude následn� postupn� použita k rekultivacím. Celkový objem skrývky se odhaduje na     
266 600 m3. 
 

Investor bude k t�žební �innostem i k vybudování pomocných ploch a technického zázemí 
využívat pouze parcely vedené v ZPF a parcely za�azené jako ostatní plochy. Pozemky 
ur�ené k pln�ní funkce lesa nebudou vlastní t�žbou suroviny dot�eny. 
 

 

B. II. 1. 2. T�ída ochrany p�dy 
Pozemky plánované pro t�žební �innosti náležející do zem�d�lského p�dního fondu – ZPF 
(48,05818  ha) jsou klasifikovány do  IV. t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy BPEJ 32212 (cca 
80 % ploch v ZPF t.j. 48,05818 ha), 32213 (cca 15 % ploch v ZPF t.j. 7,2087 ha), 32312 (cca 
5 % ploch v ZPF t.j. 2,4029 ha) tzn. p�dy s p�evážn� podpr�m�rnou produk�ní schopností 
v rámci p�íslušných klimatických region� s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. 
 

Navrhovaný dobývací prostor Roudnice - sever byl zanesen do návrhu zm�n územního 
plánu obce Roudnice, p�íslušný stavebního ú�ad nemá z hlediska územního plánování 
námitek ke stanovení a otev�ení tohoto dobývacího prostoru (viz. p�íloha �. 4 - vyjád�ení 
Magistrátu m�sta Hradce Králové). 
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Tabulka �. 2: P�edpokládané dot�ené parcely v k.ú. Roudnice (dle pozemkových knih) 
 

p.p.�. zp�sob využití druh pozemku kód BPEJ plocha celkem 

2215 ZPF orná p�da 32212, 32312 
2213 ZPF orná p�da 32212, 32312 
2210 ZPF orná p�da 32212 
2207 ZPF orná p�da 32212 
2204 ZPF orná p�da 32212 
2201 ZPF orná p�da 32212 
2196 ZPF orná p�da 32212, 32213 
2151 ZPF orná p�da 32212, 32213 
2144 ZPF orná p�da 32212, 32213 
2141 ZPF orná p�da 32212, 32213 
2137 ZPF orná p�da 32212, 32213 
2126 ZPF orná p�da 32212, 32213 
2120 ZPF orná p�da 32212, 32213 
2116 ZPF orná p�da 32212, 32213 
2110 ZPF orná p�da 32212, 32213 
2103 ZPF orná p�da 32212, 32213 
2168 ZPF orná p�da 32212 
2199 ZPF orná p�da 32212 
2190 ZPF orná p�da 32212 
2189 ZPF orná p�da 32212 
2188 ZPF orná p�da 32212 
2183 ZPF orná p�da 32212 
2202 ZPF orná p�da 32212 
2195 ZPF trvalý trávní porost 32212, 32213 
2191 ZPF trvalý trávní porost 32212 
2179 ZPF sad 32212 
2180 ZPF sad 32212 
2181 ZPF sad 32212 

48,05818 ha 

2105 PUPFL les - 
2099 PUPFL les - 
2111 PUPFL les - 
2145 PUPFL les - 
2152 PUPFL les - 
2153 PUPFL les - 

1,3360  ha 

576/15 ostatní plocha stavební parcela - 
2198 ostatní plocha  ostatní komunikace - 
2205 ostatní plocha ostatní komunikace - 
2208 ostatní plocha ostatní komunikace - 
2198 ostatní plocha  ostatní komunikace - 

1,2200 ha 
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B. II. 2. Voda 
 

Navržený zp�sob t�žby nevyžaduje technologickou vodu. 
 

Zám�r nebude napojen na ve�ejný vodovod. Pitná voda bude p�ivážena balená. Její 
množství by m�lo odpovídat pot�ebám cca 5 zam�stnanc� (p�i pr�m�rné spot�eb� vody k pití 
3 l denn�/osobu, by bylo množství spot�ebované vody cca 3 300 l za rok).  
 

Užitková voda bude dovážena v pot�ebném množství v barelu. Bude se používat zejména 
v sociálních prostorách (nap�. k mytí rukou). Celkovou spot�ebu užitkové vody investor 
odhaduje do 60 m3/rok. 
 

WC bude chemické, servis bude zajiš�ovat externí odborná firma. 
 

V rámci t�žebního procesu a technického zázemí bude na míst� zám�ru zakázáno 
používání užitkové vody k �išt�ní stroj� a vozidel. Vyšší spot�eby užitkové vody se o�ekávají 
pouze p�i �išt�ní vozovky kropícími vozy provád�né mimo t�žebnu.  
 
 
B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 

B. II. 3. 1. Zemní plyn 
 

Elektrická energie v areálu t�žby nebude zavedena, svícení v sociálním zázemí bude 
zajišt�no plynovými lampami.  
 

Stavební bu�ka bude vytáp�na pomocí plynových p�ímotop�, jejichž použití se p�edpokládá 
zejména v podzimním a zimním období. Spot�eba plynu nelze p�esn� vy�íslit, odhaduje se 
cca na 200 m3/rok. 
 

B. II. 3. 2. Pohonné hmoty 

Skrývkové práce budou provád�ny obvyklými typy zemních stroj� (dozer pásový, rypadlo 
pásové, naklada�e kolové) a odváženy nákladními automobily.  

T�žba a úprava suroviny se bude provád�t mechanismy na naftový pohon. P�edpokládaná 
spot�eba pohonných hmot je u dozeru cca 18 150 l nafty/rok (15 l/hod), u rypadla cca  18 150 
l nafty/rok  (15 l/hod) a u dvou naklada�� celkem 36 300 l nafty/rok (30 l/hod). 

V rámci etapy dot�žování ložiska (s ro�ní kapacitou t�žby cca 100 000 m3) bude celková 
spot�eba nafty u všech mechanism� (dozer, rypadlo, naklada�) cca 13 200 l /rok a pro 
provoz t�ídící linky cca 35 200 l nafty /rok (20 l/hod.). 

Spot�eba nafty pro provoz obslužné dopravy nebyla vy�íslena. 
 

Žádné ropné a pohonné látky (oleje, mazadla, nafta, benzín atd.) se v dot�ené lokalit� 
nebudou skladovat, v rámci prostoru t�žby se nebudou provád�t vým�ny olej� a opravy 
stroj� (toto bude realizováno mimo t�žební areál v základním technickém zázemí t�žební 
organizace). Dopl�ování pohonných hmot do nádrží zemních stroj� se bude provád�t 
výhradn� na zpevn�né ploše technického zázemí pomocí mobilní �erpací cisterny. Nákladní 
automobily budou dopl�ovat pohonné hmoty na �erpacích stanicích. 
 
 
B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 

Zám�r se nachází v Královehradeckém kraji, 12 km jihozápadn� od Hradce Králové. Území 
plánované k t�žb� je situováno mezi obcemi Roudnice a Homyle, východn� od silnice II. 
t�ídy �. 323 spojující ob� obce. 
 

K odvozu odt�ženého materiálu z t�žebny, bude sloužit polní cesta �. 2062, �ást komunikace  
II/323 ve sm�ru na obec Roudnice a dále komunikace I/11 (E 67) ve sm�ru na Hradec 
Králové. 
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Hustota dopravy na dot�ených komunikacích dle údaj� z celostátního s�ítání v roce 2000 
(	editelství silnic a dálnic �R) je uvedena v tabulce �. 3 a obrázku �. 2. 
 
Tabulka �. 3:  Hustota dopravy na dot�ených komunikacích (výsledky s�ítaní dopravy na 
silni�ní síti v roce 2000 – zdroj: 	editelství silnic a dálnic �R) 

 

Hustota dopravy  - r. 2000 

  s�ítací místo období celkem vozidel 

s�ítací místo 5 – 4496 mezi obcemi Roudnice a Nechanice 
– komunikace �.323 24 hod 1 342 

s�ítací místo 5 – 0050 u obce Urbanice                                
– komunikace �. I/11 24 hod. 13 291 

 
 

Obrázek �. 2:  Po�ty pr�jezdu vozidel na komunikacích v dot�ené lokalit� (výsledky s�ítaní 
dopravy na dálni�ní a silni�ní síti v roce 2000 – zdroj: 	editelství silnic a dálnic �R) 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T�žební �innosti pro pot�eby výstavby dálnice D11 budou realizovány v období cca 24 
m�síc� (p�i uvažované max. t�žb� 550 000 m3/rok). Plánované množství odvezeného 
št�rkopískového materiálu za 1 pracovní den (max. 16 pracovních hodin) je 3 750 tun, 
p�edpokládá se navýšení po�tu nákladních vozidel na dot�ených komunikacích o cca 75 
souprav a 43 náv�s� za 1 pracovní den (tj. o 236 pr�jezd� nákladních vozidel – po�ítáno pro 
oba sm�ry). Maximální intenzita �iní 24 pr�jezd� nákladních automobil� za hodinu. Odvoz 
št�rkopískové suroviny bude z 60% realizován pomocí souprav s p�epravní kapacitou 30 t na 
jednu soupravu a z 40% pomocí náv�s� s p�epravní kapacitou 35 t. 
 

 

 Hradec  
 Králové 
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V p�ípad� nevyužití celkové kapacity zásob na stavbu dálnice bude zbývající surovina 
v rámci plánované plochy dot�žena s ro�ním objemem t�žby do 100 000 m3. Ve fázi 
dot�žování ložiska budou nároky na obslužnou dopravu cca 5 x nižší (tj. na dot�ených 
komunikacích dojde k nár�stu dopravy oproti stávajícímu stavu o 46 pr�jezd� nákladních 
automobil� za 1 pracovní den). Maximální intenzita �iní 5 pr�jezd� nákladních automobil� za 
hodinu.   
 
 
 

B. III. Údaje o výstupech 
 

B. III. 1. Ovzduší 
 

P�edpokládá se, že po dobu realizace zám�ru dojde k nár�stu množství emisí v souvislosti 
s vlastními t�žebními �innostmi, s používáním strojní techniky a jiné mechanizace a se 
zvýšenou automobilovou dopravou využívanou p�i p�eprav� surovin.   
 

Provoz zám�ru bude zdrojem emisí tuhých zne�iš�ujících látek (zejména samotná t�žba 
št�rkopísku, skrývkové práce a p�eprava materiálu). Ovzduší v okolí t�žebny a využívaných 
komunikací bude zne�iš�ováno emisemi z dopravy - p�i spalování motorové nafty budou 
vznikat p�edevším emise oxid� dusíku (NOX), oxidu uhelnatého (CO), oxidu si�i�itého (SO2), 
uhlovodík� a polétavého prachu. 
 
B. III. 1. 1. Plošné zdroje emisí 
Plošným zdrojem zne�išt�ní ovzduší jsou �innosti, vykonávané na celé ploše t�žebního 
prostoru. T�žební a nakládací práce zde budou probíhat za použití strojové techniky – 
pásového rypadla, kolových naklada�� a pásového dozeru - pohán�né  motorovou naftou.  

Dalším plošným zdrojem emisí je prostor nakládky materiálu, kde je pro fázi t�žby pro 
pot�eby dálnice uvažováno v denní dob� s 236 pohyby t�žkých nákladních automobil� denn� 
a pro fázi dot�žování ložiska s 46 pr�jezdy za den. Délka najeté trasy v prostoru t�žby je 
odhadnuta na cca 400 m p�i rychlosti jízdy cca 10 km/h. Pro výpo�et sumy emisí z plošného 
zdroje stání nákladních automobil� pro volnob�h byl použit p�edpoklad, že 1 minuta 
volnob�hu znamená ujetí 1 km, p�i�emž bylo uvažováno s maximální dobou volnob�hu 5 
minut. 

P�edpokládá se, že emise prachu vznikající t�žbou a p�epravou št�rkopísku budou vlivem 
p�irozené vlhkosti t�žené suroviny omezeny na minimum a svým složením by m�ly 
odpovídat p�irozenému p�írodnímu prost�edí. Také množství emisí prachových �ástic p�i 
provád�ní skrývkových prací bude p�sobit krátkodob� vlivem jejich ukládání na do�asných 
deponiích (po dobu cca 3 m�síc�) a m�lo by být srovnatelné s b�žným zem�d�lským 
obhospoda�ováním p�dy. 

Množství a koncentraci emisí prachu p�i provád�ní skrývkových prací b�hem realizace 
zám�ru, která se plánuje v krátkém �asovém horizontu, nelze p�esn� ur�it, jelikož množství 
produkovaných emisí bude závislé na aktuálních pov�trnostních podmínkách, vlhkosti 
vzduchu a p�dy, síle a sm�ru v�tru atd.  

Dále je vypo�teno p�edpokládané celkové množství emisí oxid� dusíku, prachových �ástic a 
benzenu pro plošné zdroje vyskytující se v areálu t�žebny (viz. p�íloha �. 10 – rozptylová 
studie). Zvažovala se nejhorší možná situace, tj. stav, kdy budou v provozu všechny výše 
uvedené mechanismy zárove� a p�edpoklad sou�asného nakládání dvou nákladních vozidel. 
Emisní úrove� nákladních vozidel byla uvažována Euro 1 a konven�ní. Pro výpo�et sumy 
emisí ze stání nákladních automobil� p�i nakládce byl použit p�edpoklad: 1 minuta volnob�hu 
= ujetí 1 km (maximální doba volnob�hu = 5 minut). V p�ípad� provozu rypadla, buldozeru a 
naklada�� bylo uvažováno p�i maximální kapacit� t�žby s 330 minutami provozu denn� po 
celou ro�ní dobu, tj. pro 220 pracovních dn�. Pro každý stroj byla odhadnuta spot�eba nafty 
18 150 l/rok. Výsledky jsou shrnuty v tabulce �. 4. 
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Tabulka �. 4:  Množství emisí z jednotlivých plošných zdroj� p�i kapacit� t�žby 550 000 
m3/rok (t�žba pro pot�eby dálnice D11) 

NOx PM10 benzen 
Druh plošného zdroje emisí  

g.s-1 kg.rok-1 g.s-1 kg.rok-1 g.s-1 kg.rok-1 

Naklada� kolový (2x)  0,3416 1 488 0,0068 30 0,0042 18 

Rypadlo pásové  0,1708 744 0,0034 15 0,0021 9 

Dozér pásový 0,1708 744 0,0034 15 0,0021 9 

TNA nakládka (emis. úrove� konven�ní) 2,7085 10 550 0,3378 1 315 0,0106 41 

TNA nakládka (emisní úrove� Euro 1) 1,6099 6 270 0,1978 770 0,0075 29 

TNA pr�jezd (emis. úrove� konven�ní) 0,2167 1 687 0,0270 211 0,0008 6 

TNA pr�jezd (emisní úrove� Euro 1) 0,1288 1 003 0,0158 123 0,0006 5 

 Celkem - em. úrove	 konven�ní 3,6084 15 213 0,3784 1 586 0,0198 83 

 Celkem - em. úrove	 Euro 1 2,4219 10 249 0,2272 953 0,0165 70 
 
 

Dle sd�lení investora je pro fázi dot�žení ložiska p�edpokládán provoz buldozeru a  rypadla 
po dobu cca 60 minut a naklada�e po dobu 120 minut za pracovní den. P�i 220 pracovních 
dnech se jedná o 220 (440) provozních hodin a spot�ebu nafty cca 13 200 l/rok. P�i 
dot�žování ložiska bude cca 70% vyt�žené suroviny upraveno t�ídící linkou. Je uvažováno 
s maximáln� 8 hodinami provozu denn�. P�i 220 pracovních dnech se jedná max. o 1 760 
provozních hodin, což p�edpokládá spot�ebu cca 35 200 l nafty/rok (20 l/h). Spálením tohoto 
množství nafty bude vyprodukováno množství emisí oxid� dusíku, PM10 a benzenu uvedené 
v tabulce �. 5. 
 

Tabulka �. 5:  Množství emisí z jednotlivých plošných zdroj� p�i kapacit� t�žby 100 000 
m3/rok (dot�žování ložiskových zásob) 

NOx PM10 benzen 
Druh plošného zdroje emisí  

g.s-1 kg.rok-1 g.s-1 kg.rok-1 g.s-1 kg.rok-1 

 Dozér pásový 0,1708 135 0,0033 3 0,0021 2 

 Rypadlo pásové 0,1708 135 0,0033 3 0,0021 2 

 Naklada� kolový 0,1708 271 0,0033 5 0,0021 3 

 T�ídící linka 0,2278 1 443 0,0044 28 0,0027 17 

TNA nakládka (emis. úrove� konven�ní) 1,3542 411 0,1689 51 0,0052 2 

TNA nakládka (emisní úrove� Euro 1) 0,8049 244 0,0989 30 0,0038 1 

TNA pr�jezd (emis. úrove� konven�ní) 0,0451 329 0,0069 41 0,0002 1 

TNA pr�jezd (emisní úrove� Euro 1) 0,0268 196 0,0033 24 0,0001 1 

 Emisní úrove	 konven�ní 2,1395 2 724 0,5720 131 0,0144 27 

 Emisní úrove	 úrove	 Euro 1 1,5719 2 424 0,4984 93 0,0129 26 
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B. III. 1. 2. Liniové zdroje emisí 
Liniové zdroje zne�išt�ní budou p�i t�žb� št�rkopísku pro stavbu dálnice D11 (s kapacitou 
550 000 m3/rok) p�edstavovány pr�jezdem 236 nákladních vozidel za den. Maximální 
intenzita �iní 24 pr�jezd� nákladních automobil� za hodinu. Jednalo by se o odvoz 
vyt�ženého št�rkopískového materiálu po zpevn�né polní cest� p.�. 2062 s napojením se na 
státní komunikaci II/323 ve sm�ru na obec Roudnice a odbo�ení na komunikaci I/11 (E – 67) 
ve sm�ru na Hradec Králové.   

B�hem dot�žení ložiskových zásob (s kapacitou 100 000 m3/rok) je uvažován pr�jezd 46 
nákladních vozidel za den. Maximální intenzita �iní 5 pr�jezd� nákladních automobil� za 
hodinu.  V sou�asné dob� nelze stanovit odjezdové trasy pro tuto fázi. V rozptylové studii 
byla uvažována pouze trasa - t�žební prostor - státní komunikace II/323 ve sm�ru na obec 
Roudnice – Roudnice až po odbo�ení na komunikaci I/11 (E – 67).  
 

Množství NOx, suspendovaných �ástic PM10 a benzenu bylo vypo�teno z tabelovaných 
emisních faktor�. Trasa využívaná k odvozu suroviny byla pro modelové výpo�ty rozd�lena 
do úsek�. Emisní faktory osobních a nákladních automobil� byly spo�ítány pomocí 
výpo�etního programu MEFA-02 (pro situaci v roce 2005, 30 km/h (zpevn�ná polní cesta), 
50 km/h a 60 km/h a emisní úrove� nákladních vozidel Euro 1 a konven�ní).  
 

Výpo�et byl proveden pro hodnoty množství emisí NOx, PM10 a benzenu:  
- hodinové [g/h] pro maximální hodinovou intenzitu (špi�ky),  
- denní [kg/den] pro uvažovaný po�et pr�jezd� nákladních aut za den,  
- ro�ní [kg/rok] pro po�et pracovních dní v roce 220. 
 
Celkové hodnoty emisí uvažovaných zne�iš�ujících látek (NOx, PM10, benzen) z provozu 
obslužné nákladní dopravy p�i maximální kapacit� t�žby jsou uvedeny v následujících 
tabulkách: pro výpo�et z konven�ní emisní úrovn� v tabulce �. 6 a pro výpo�et z  emisní 
úrovn� Euro 1 v tabulce �. 7.  
 
Tabulka �. 6: Emise navazující nákladní automobilové dopravy p�i t�žb�  št�rkopísku pro 
stavbu dálnice (emisní úrove� nákladních vozidel konven�ní) 

rychlost škodlivina g/s/m*10-6 g/h/km špi�ky kg/den/km kg/rok/km 

NOx 281 1 012 9,958 2 190 
PM10 26 95 0,930 205 30 

Benzen 0,786 2,8 0,028 6 

NOx 198 712 6,998 1 540 
PM10 18 66 0,646 142 50 

Benzen 0,563 2,0 0,020 4 

NOx 193 696 6,841 1 505 
PM10 16 58 0,572 126 60 

Benzen 0,497 1,8 0,018 4 

 

Tabulka �. 7: Emise navazující nákladní automobilové dopravy p�i t�žb�  št�rkopísku pro 
stavbu dálnice (emisní úrove� nákladních vozidel EURO 1)  

rychlost škodlivina g/s/m*10-6 g/h/km špi�ky kg/den/km kg/rok/km 

NOx 181 650 6,394 1 407 

PM10 15 55 0,546 120 30 

Benzen 0,553 2,0 0,020 4 
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rychlost škodlivina g/s/m*10-6 g/h/km špi�ky kg/den/km kg/rok/km 

NOx 129 465 4,573 1 006 
PM10 11 39 0,382 84 50 

Benzen 0,396 1,4 0,014 3 

NOx 126 453 4,458 981 
PM10 9 33 0,328 72 60 

Benzen 0,349 1,3 0,012 3 
 
 
Celkové hodnoty emisí NOx, PM10 a benzenu z provozu obslužné nákladní dopravy p�i 
dot�žování zásob jsou uvedeny v následujících tabulkách: pro výpo�et z konven�ní emisní 
úrovn� v tabulce �. 8 a pro výpo�et z  emisní úrovn� Euro 1 v tabulce �. 9.  
 
 

Tabulka �. 8: Emise navazující nákladní automobilové dopravy p�i dot�žování  zásob 
št�rkopísku pro stavbu dálnice (emisní úrove� konven�ní)  

rychlost škodlivina g/s/m*10-6 g/h/km špi�ky kg/den/km kg/rok/km 

NOx 59 211 1,941 427 
PM10 5 19 0,181 40 30 

Benzen 0,164 0,6 0,005 1,2 

NOx 41 148 1,364 300 
PM10 4 14 0,126 28 50 

Benzen 0,117 0,4 0,004 0,9 

NOx 40 145 1,333 293 
PM10 3 12 0,111 24 60 

Benzen 0,103 0,4 0,003 0,8 

 

Tabulka �. 9: Emise navazující nákladní automobilové dopravy p�i dot�žování  zásob 
št�rkopísku pro stavbu dálnice (emisní úrove� EURO 1)  

rychlost škodlivina g/s/m*10-6 g/h/km špi�ky kg/den/km kg/rok/km 

NOx 38 135 1,246 274 
PM10 3 12 0,106 23 30 

Benzen 0,115 0,4 0,004 0,8 

NOx 27 97 0,891 196 
PM10 2 8 0,075 17 50 

Benzen 0,083 0,3 0,003 0,6 

NOx 26 94 0,869 191 
PM10 2 7 0,064 14 60 

Benzen 0,073 0,3 0,002 0,5 
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kde je     Q – množství deš�ových vod za rok, 
Ψ - sou�initel odtoku, 
F – plocha zachycených deš�ových vod (m2), 
S – ro�ní úhrn srážek (m3 na 1 m2). 

 

B. III. 2. Odpadní vody 
 
 

V rámci t�žebního a technického prostoru se nebude používat užitková voda k �išt�ní stroj� 
a vozidel a vzhledem k nízkému po�tu zam�stnanc� na pracovišti (4 pracovníci, 1 
externista), o�ekává se nízká produkce odpadních vod. 
 
B. III. 2. 1. Odpadní splaškové vody 
 

Odpadní splaškové vody vznikající v prostorách sociálního za�ízení budou svád�ny do 
pevné, nepropustné jímky a pravideln� vyváženy ke zneškodn�ní externí odbornou firmou. 
Celková produkce odpadních splaškových vod bude shodná se spot�ebou užitkové vody – tj. 
do 60 m3/rok. 
 

WC bude chemické, servis bude zajiš�ovat externí odborná firma. 
 
B. III. 2. 2. Technologické (provozní) odpadní vody 
 

V procesu vlastní t�žby suroviny odpadní vody nebudou vznikat. 
 
B. III. 2. 3. Srážkové vody 
Objem srážkových vod, dopadající na plochu t�žebního prostoru, bude z v�tší �ásti 
p�irozeným zp�sobem zasakovat do podloží. Skrývkování i t�žba bude realizována postupn� 
(po cca 4 ha).  T�žba bude provád�na nad hladinou podzemní vody.  
Ro�ní množství deš�ových vod odvedených z posuzovaného areálu bylo vypo�teno dle 
následujícího vztahu: 

Q = Ψ . F . S 
 

 

 
 

Jako vstupní údaje k výpo�tu byly použity: 
 

Celková plocha t�žby = 301 645  m2 

Celková plocha dobývacího prostoru (DP) = 506 141,8  m2 

Dlouhodobý srážkový úhrn  = 600 mm, tj. 0,6 m3/ m2/rok 
Odtokový sou�initel (pro zelené pásy, pole, louky) = 0,1 
 

Ro�ní množství srážkových vod (Q) z  prostoru t�žby  
Q = 0,1 x 301 645 x 0,6 = 18 099  m3/rok 
 

Ro�ní množství srážkových vod (Q) z celého dobývacího prostoru  
Q = 0,1 x 506 142 x 0,6 = 30 369  m3/rok 
 
 

Bilance odtokových pom�ru pro období p�ívalových deš�� uvažuje hodnotu p�ívalového 
dešt� 115 l/s/ha (srážkom�rná stanice Hradec Králové) po dobu 15 minut s periodicitou 1. 
 

Q max =  0,1. 50,61418 ha . 115 l/s/ha  = 582 l /s 
Q celkem dobývací prostor Roudnice-sever = 524 m3/15 min 
 
B. III. 2. 4. D�lní vody 
 

T�žební báze (262 – 272 m n.m.) je nad úrovní hladiny podzemních vod a nad úrovní hladiny 
potoka Roudnice (232 – 234 m n. m.).  
 

Zdrojem d�lních vod budou p�evážn� srážkové vody. P�edpokládá se, že t�žebna bude 
odvodn�na p�irozeným spádem terénu, na území vymezeném k t�žb� suroviny bude z�ízen 
akumula�ní prostor pro jímání t�chto vod. Tyto vody budou mít charakter srážkových vod 
s obsahem jemných odplavitelných �ástic, jejich využití bude �ešeno v rámci plánu p�ípravy, 
otvírky a dobývání ložiska (lze je využít nap�íklad pro závlahy na okolních zem�d�lsky 
využívaných pozemcích, pro snižování prašnosti aj.). Jemné �ástice p�dy lze z vod ve 
významné mí�e odstranit vybudováním sedimenta�ní nádrže a vhodným umíst�ním 
�erpadla. 
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B. III. 3. Odpady 

Nakládání s odpady se �ídí zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 
dalších zákon� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Oznamovatel bude p�vodcem odpad� ve 
smyslu zákona �. 185/2001 Sb. a bude povinen plnit povinnosti p�vodce odpadu, stanovené 
tímto zákonem a souvisejícími legislativními p�edpisy. 

Odpady, které budou vznikat b�hem p�ípravy a provozu zám�ru budou shromaž
ovány ve 
shromaž
ovacích nádobách a kontejnerech, po jejich napln�ní budou odpady odváženy 
k využití, k recyklaci �i k odstra�ování.  
 

Pokud budou vznikat i nebezpe�né odpady, je t�eba je t�ídit dle jednotlivých druh�, 
shromaž
ovat je odd�len� ve speciálních uzav�ených nepropustných nádobách ur�ených k 
tomuto ú�elu a zabezpe�ených tak, aby nemohlo dojít k neoprávn�né manipulaci s 
nebezpe�nými odpady nebo k úniku škodlivin ze shromážd�ných odpad�. Shromaž
ovací 
nádoby musí být ozna�eny v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� 
n�kterých dalších zákon� v platném zn�ní. (V p�ípad� shromaž
ovacích nádob s 
nebezpe�nými odpady musí být tyto nádoby opat�eny katalogovým �íslem a názvem 
odpadu, p�íslušnými výstražnými symboly nebezpe�nosti a jménem osoby zodpov�dné za 
obsluhu a údržbu shromaž
ovacího prost�edku. V blízkosti shromaž
ovacího místa �i 
prost�edku nebezpe�ných odpad� nebo na nich musí být umíst�n identifika�ní list 
nebezpe�ných odpad�.) 
 

Podíly surovin, vznikající p�i t�žb� a úprav� suroviny, nepot�ebné pro plánovaný zám�r 
nebudou odpadem ve smyslu zákona �. 185/2001 (mohou být využitelné nap�. ke zpevn�ní 
cest, k zásyp�m nebo pro zp�tné rekultivace). P�i provád�ní rekultiva�ních prací ve variant� 
B se ješt� p�ed nahrnutím skrývky na vyt�žené plochy uvažuje s navezením p�ebyte�ných 
zemních hmot získaných v rámci výstavby dálnice D11, které by z �ásti nahradily odt�žený 
podíl št�rkopísku. Bude se jednat pouze o zeminu, u které lze jednozna�n� vylou�it 
kontaminaci zne�iš�ujícími látkami.  
 
Druhy odpad�, které by mohly vznikat v souvislosti se zám�rem, byly stanoveny na základ� 
zkušeností investora s obdobnými provozy a jsou uvedeny v tabulce �. 10. 
 
Tabulka �. 10: P�ehled druh� odpad� pravd�podobn� produkovaných v pr�b�hu p�ípravy, 
provozu a ukon�ení zám�ru a jejich za�azení. 
 

Kat. �íslo Kateg. Název Druh odpadu 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv Odpad ze zelen� -  p�íprava 
plochy 

13 01 10 N Nechlorované hydraulické 
minerální oleje 

Oleje z autoparku a strojní 
mechanizace k t�žb� 

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, 
p�evodové a mazací oleje 

Oleje z autoparku a strojní 
mechanizace k t�žb� 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Papírové odpady z provozu a 
zázemí zám�ru 

15 01 02 O Plastové obaly Plastové odpady z provozu a 
zázemí zám�ru 

15 01 04 O Kovové obaly Kovové odpady z provozu a 
zázemí zám�ru 

15 01 07  O Sklen�né obaly Sklen�né obaly z provozu a 
zázemí zám�ru 
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Kat. �íslo Kateg. Název Druh odpadu 

15 01 06 O Sm�sné obaly Sm�sné obaly z provozu a zázemí 
zám�ru 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpe�ných látek nebo obaly 
t�mito látkami zne�išt�né 

Zne�išt�né obaly 

15 02 02 N 

Adsorp�ní �inidla, filtra�ní 
materiály (v�etn� olejových filtr� 
jinak blíže neur�ených), �istící 
tkaniny a ochranné od�vy 
zne�išt�né nebezpe�nými látkami 

Papírové filtry nasycené olejem – 
z autoparku a strojní mechanizace 
k t�žb� 

16 01 03 O Pneumatiky Vy�azené pneumatiky z autoparku 
a strojní mechanizace k t�žb� 

16 06 05 N Jiné baterie a akumulátory 
Vy�azené autobaterie z nakládací 
a t�žební mechanizace a dopravní 
techniky 

17 04 05 O Železo a ocel Železný šrot – b�žný provoz 

20 01 21 N Zá�ivky a jiný odpad obsahující 
rtu� 

Vy�azené zá�ivky - p�i vým�n� 
v zázemí  

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad Odpad z  p�ípravy plochy 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad Odpad ze sociálního a 
technického zázemí 

20 03 03 O Uli�ní smetky Odpad ze sociálního a 
technického zázemí 

20 03 04 O Kal ze septik� a žump Odpad ze sociálního zázemí 
 

 
Využití �i odstra�ování odpad� bude zajišt�no servisním zp�sobem u specializovaných firem 
s p�íslušným oprávn�ním (osoba oprávn�ná k nakládání s t�mito druhy odpad� ve smyslu § 
4 a § 12 zákona �.185/2001 Sb.).  
 

S upot�ebenými akumulátory, pneumatikami a zá�ivkami bude nakládáno v režimu zp�tného 
odb�ru použitých výrobk� (dle ustanovení § 38 zákona �.185/2001 Sb.). 
 

Celkovou ro�ní produkci jednotlivých druh� odpad� nelze v sou�asné dob� objektivn� 
stanovit.  

V rámci zpracování provád�cí dokumentace zám�ru budou konkretizovány použité stavební 
materiály pro výstavbu provozního zázemí. V provád�cích projektech (resp. v rámci 
dokumentace POPD) musí být jednotlivé druhy odpad� vznikající v etap� p�ípravy i provozu 
zám�ru up�esn�ny, bude stanoveno jejich množství a p�edpokládaný zp�sob 
shromaž
ování, t�íd�ní a odstra�ování (v�etn� popisu shromaž
ovacích míst a prost�edk�).  
 

 
 

B. III. 4. Hluk  
 

B�hem t�žby št�rkopísku bude vznikat hluk vyvolaný provozem strojové a nakládací techniky 
– pásového �i kolového rypadla, kolových naklada�� a pásového dozeru. Hladina 
akustického tlaku udávaná pro nákladní vozidlo p�i nakládce a p�i spušt�ném motoru je 
p�ibližn� 80 dB - 86 dB dle typu nákladního vozidla. Pro dozer pásový je p�edpokládána 
hladina akustického tlaku v míst� provozu 79 dB, u kolového naklada�e a pásového rypadla 
se  hladina akustického tlaku  pohybuje kolem 105 dB – viz. tabulka �. 11.  
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P�i dot�žování ložiskových zásob bude v t�žebn� - pod úrovní terénu - instalována t�ídící 
linka. Uvažuje se s 8 hodinami provozu linky (p�i t�íd�ní cca 70 % vyt�ženého materiálu). 
 

Tabulka �. 11:  Stacionární zdroje hluku vyvolané zprovozn�ním zám�ru  
 

Zdroj hluku Umíst�ní LAW (dB) LpAeq (dB) Výška zdroje 

dozer pásový  venkovní prostor 
dobývacího prostoru 

- 79 2 m 

rypadlo pásové  venkovní prostor 
dobývacího prostoru 

105 - 2 m 

naklada� kolový  venkovní prostor 
dobývacího prostoru 

106 - 2 m 

stojící nákladní vozidlo 
(nakládka, motor v chodu) 

venkovní prostor 
dobývacího prostoru 

- 80 až 86 2 m 

t�ídi�ka t�žené suroviny venkovní prostor 
dobývacího prostoru 

- 77,4 1) 2 m 

1) m��eno ve vzdálenosti r = 25 m od t�ídi�ky  
 

Dále bude b�hem realizace zám�ru hluk vznikat provozem nákladních vozidel zajiš�ujících 
odvoz št�rkopískové suroviny z t�žebny do míst výstavby dálnice (pop�ípad� – dle jednoho 
z projektovaných �ešení zám�ru - také zajiš�ujících svoz nepot�ebné kubatury z dálni�ní 
výstavby).   
 

P�íjezdová a odjezdová trasa k t�žebn� je p�edpokládána po polní cest� kolem bývalé 
dr�bežárny, po komunikaci II/323 p�es obec Roudnice  a dále po komunikace I/11 ve sm�ru 
na Hradec Králové. P�edpokládané navýšení dopravy nákladními vozidly na dot�ených 
komunikacích v denní dob� se o�ekává o 236 pr�jezd� nákladních vozidel (pro oba sm�ry). 
Odvoz št�rkopískové suroviny bude z 60% realizován pomocí souprav s p�epravní kapacitou 
30 t na jednu soupravu a z 40% pomocí náv�s� s p�epravní kapacitou 35 t na jeden náv�s.  
 

 
B. III. 5. Dopl	ující údaje (významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 
 

Zájmové pozemky jsou v sou�asné dob� zem�d�lsky využívané, t�žbou suroviny by došlo k 
do�asnému záboru této p�dy (po dobu p�ípravy a vlastní t�žby suroviny). Kubatura zásob 
suroviny v rámci navrhovaného dobývacího prostoru Roudnice je 1524 742 m3 št�rkopískové 
suroviny na území cca 30 ha. Mocnost št�rkopískové vrstvy ur�ené pro vyt�žení �iní 
pr�m�rn� 5,17 m. 
 

Sou�ástí zám�ru je i rekultivace dot�eného území, p�ed vlastní t�žbou bude provedena 
skrývka kulturní vrstvy. Mocnost skrývky dle pr�zkumu je 0,9 m, kubatura skrývky v rámci 
dobývacího prostoru Roudnice – sever je 266 600 m3. Po ukon�ení t�žby je plánováno 
vysvahování všech záv�rných svah� umož�ujících další zem�d�lské využívání lokality. 
Realizace technických rekultiva�ních prací je navržena ve dvou variantách: 
 
 

Varianta A: Zahrnuje zp�tné navezení a rozprost�ení skrývkové zeminy skladované 
v prostoru t�žebního areálu do vyt�žených prostor. To by m�lo za následek snížení 
morfologie terénu o pr�m�rnou mocnost vyt�ženého št�rkopísku, t.j. o cca 5,17 m. 
 

Varianta B: Uvažuje ješt� p�ed nahrnutím skrývky na vyt�žené plochy navezení 
p�ebyte�ných zemních hmot (cca 500 000 m3 zeminy získané v rámci výstavby dálnice D11), 
které by �áste�n� nahradily odt�žený podíl št�rkopísku.  
 

Na rekultivaci technickou bude pro zachování biologické hodnoty zájmového území  
navazovat biologická rekultivace, dot�ené pozemky budou navráceny zp�t do ZPF 
(podrobn�ji viz. také kapitola �. B. I. 6. 3. a B. I. 6. 4). 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ V DOT�ENÉM 
ÚZEMÍ 
 

C.1. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného území 
 

C. 1. 1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 
 
 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabiln�jších �ástí krajiny, ú�eln� rozmíst�ných podle funk�ních a prostorových kritérií – tj. 
podle rozmanitosti potenciálních p�írodních ekosystém� v �ešeném území, na základ� jejich 
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr� (minimální plochy biocenter, 
maximální délky biokoridor� a minimální nutné ší�ky), dle aktuálního stavu krajiny a 
spole�enských limit� a zám�r� ur�ujících sou�asné a perspektivní možnosti kompletování 
uceleného systému (Míchal I., 1994). 
 
Dle zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemn� propojený soubor p�irozených i pozm�n�ných, avšak 
p�írod� blízkých ekosystém�, které udržují p�írodní rovnováhu. 
 

Biocentrum je �ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož�uje 
existenci druh� nebo spole�enstev rostlin a živo�ich�. Biokoridor je �ást krajiny, která spojuje 
biocentra a umož�uje organism�m p�echody mezi biocentry. 
 

Pro katastrální území Roudnice byl v roce 1992 spole�ností URBAPLAN zpracován generel 
místního systému ekologické stability. Navrhovaný zám�r se nachází v severní a 
severovýchodní �ásti takto vymezeného území. Podle zpracovaného generelu se v blízkosti 
plánovaného zám�ru nachází n�kolik lokálních biocenter (LBC) a lokálních biokoridor� (LBK) 
- viz. grafické znázorn�ní: p�íloha oznámení �. 3. 
 

Cca 50 m severozápadn� od plánovaného dobývacího prostoru (cca 200 m od plochy t�žby) 
se nachází  lokální biocentrum (vedené v generelu ÚSES k.ú. Roudnice pod �íslem 10) o 
rozloze 3 ha. Jedná se o opušt�ný prostor po t�žb� hlíny se zbytky staré zelen�, náletem 
jasanu, výsadbou smrku, s ke�i (bez, šípek, hloh).  
 

Lokální biocentrum (vedené v generelu ÚSES k.ú. Roudnice pod �. 2) leží cca 350 - 450 m 
západn� od dobývacího prostoru (900 m od plochy t�žby), podél kraje silnice II/323, která 
bude využívána jako p�íjezdová a odjezdová komunikace  k plánovanému území t�žby. 
Biocentrum má rozlohu 8,5 ha a je tvo�eno vlh�í loukou ohrani�enou upraveným tokem 
Byst�ice s novou výsadbou a v �ásti starším porostem vrb. Lesní porost má pestré 
zastoupení lesních typ�, v porostu p�evažuje  dub, dále je zastoupen jasan, b�íza, habr, 
borovice, mod�ín. Biocentrum je kontaktní, spojuje nivu Byst�ice s lesním komplexem. 
Biocentrum je ekologicky významným krajinným prvkem. 
 

Hranice dobývacího prostoru (cca 100 – 230 m od plochy t�žby)  je na jihu a východ� 
lemována polní cestou. Za touto polní cestou se nachází lokální biokoridor (vedený 
v generelu ÚSES k.ú. Roudnice pod �. 11). LBK pokra�uje dále ve vzdálenosti cca 100 – 200 
m jihovýchodn� a východn� od plochy t�žby. Tento LBK je cca 1 500 m dlouhý a propojuje 
lesík a remízky pásem zatravn�ní a plní protierozní funkci. V lesíku z d�evin p�evažuje b�íza 
a borovice, dále se vyskytuje smrk. 
 

Západn� ve vzdálenosti cca 600 m od uvažovaného prostoru t�žby št�rkopísku – soub�žn� 
s hranicí dobývacího prostoru je situován lokální biokoridor (vedený v generelu ÚSES pod 
�íslem 9). LBK o délce cca 1 000 m spojuje LBC �.2 a LBC �.10 s lesním komplexem na 
severu území. LBK je tvo�en kyselou bukovou doubravou, smíšenými porosty vyššího 
v�kového stupn�. Tento LBK je protnut polní cestou napojující se na komunikaci �. II/323, 
která je plánována jako p�epravní trasa k t�žebn�. 
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V generelu ÚSES Lib�any pod �íslem 3a je evidované lokální biocentrum „ U staré školky“ o 
rozloze 14,37 ha. Nachází se na na k. ú. Želí, p�ibližn� v severovýchodním cípu 
uvažovaného dobývacího prostoru (cca 300 m od plochy t�žby št�rkopísku). Je tvo�eno 
dubovým porostem, na jižním svahu s proláklinou ob�asné vodote�e, s p�ím�sí smrku, 
mod�ínu a b�ízy. Podloží je tvo�eno št�rkopísky, hn�dými lesními p�dami až slinovatky (v 
údolí). Biocentrum je ekologicky významným krajinným prvkem. 
 

Cca 200 m severn� od hranice dobývacího prostoru probíhá biokoridor lokálního významu „U 
Homyle“ (evidovaný v generelu ÚSES Lib�any pod �íslem 3). Tento LBK je cca 1 000 m 
dlouhý, široký 15 m  a je tvo�en p�evážn� smrkovými prostory s p�ím�sí listná�� v údolí 
vodote�e. 
 
Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 
krajiny, podle ustanovení § 3b jsou vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy. V lokalit� se 
nachází lesní porosty severozápadn�, severn� a severovýchodn� od uvažovaného 
dobývacího prostoru (ve vzdálenosti cca 250 -  400 m). 
 

 
 
 
C. 1. 2. Zvlášt� chrán�ná území, území p�írodních park�, území historického, 
kulturního nebo archeologického významu 
 

Zvlášt� chrán�ná území, území p�írodních park� se v míst� zám�ru ani v bližším okolí 
nevyskytují. 
 
Katastr obce Roudnice je považován za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
�. 20/1987 Sb. v platném zn�ní. Z tohoto d�vodu se na celou plánovanou oblast t�žby 
vztahují i další ustanovení na výše jmenovaný zákon navazující nebo mu nad�azené. Dle 
sd�lení archeologického odd�lení Muzea Východních �ech (viz. p�íloha oznámení �. 9) na 
dot�eném území dosud neprob�hl rozsáhlejší archeologický výzkum. Mimo starších 
náhodných nález� jsou v katastru obce zaznamenány pouze menší odborné aktivity z roku 
1972, 1983 a 1990. V obci byly rovn�ž opakovan� provád�ny dohledy p�i výkopech 
inženýrských sítí - s negativními výsledky.  
 

Nejstarší a také nejcenn�jší známý nález p�edstavuje �ást depotu m�d�ných sekeromlat� 
s k�ížovým ost�ím, vyoraných v roce 1865 na Horkách. Ze stejného místa pochází i ojedin�lé 
nálezy broušených kamenných nástroj� nalezených na p�elomu 80. let 19. století. V roce 
1880 byl v p�íkopu okresní silnice nalezen žárový hrob se zlatým šperkem. Nález s nejv�tší 
pravd�podobností pochází ze západního úbo�í Horek, kde byly v roce 1908 nalezeny dva 
další hroby. V roce 1896 p�i t�žb� v Hamplov� ciheln� (situované na úbo�í Horek) bylo 
zaznamenáno kostrové poh�ebišt�. 
 

V roce 1898 byl na neznámém míst� v extravilánu vyorán depot novov�kých mincí  a v roce 
1999 také nelokalizovaný poklad zlatých �ímských mincí. Poklad st�edov�kých mincí byl 
nalezen roku 1912 p�i západní hranici intravilánu.   
 

Dále byly z katastru obce Roudnice pr�b�žn� získávány ojedin�lé nálezy (�asto bez 
nálezových okolností. P�i terénních úpravách pole byl v roce 1921 nalezen soubor vrcholn� 
st�edov�kých artefakt�. 
 
 

C. 1. 3.  Území hust� zalidn�ná 
 

Území plánované t�žby se nachází na severní hranici katastrálního území obce Roudnice 
mezi obcemi Roudnice a Homyle. Zájmové území nepat�í mezi území hust� zalidn�né, 
vzdálenost t�žebního prostoru od nejbližších ob�anských zástaveb obou obcí je cca 600 - 
800 m.  
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Obrázek �. 3: Objekt  v jižní  �ásti  
uvažovaného dobývacího  prostoru   

V navrženém dobývacím prostoru  se 
nenachází žádný sídelní útvar ani 
jednotlivá obytná zástavba.  
 

V jižní �ásti dobývacího prostoru (mimo 
vlastní plochu t�žby) je situován objekt 
zdejší myslivecké jednoty (viz. obrázek �. 
3). Objekt je p�íležitostn� využíván, 
neslouží k trvalému obývání. 
 

 
 
 
 

C. 1. 4. Území zat�žovaná nad míru únosného zatížení (v�etn� starých 
ekologických zát�ží) 
 
V dot�ené lokalit� nejsou známy staré zát�že a území zat�žovaná nad míru únosného 
zatížení. 
 

V okolí zám�ru byla na základ� konzultace s pracovníky Magistrátu m�sta Hradce Králové 
(odboru životního prost�edí - odd�lení odpadového hospodá�ství) zjišt�na pouze malá 
terénní deprese nacházející se vpravo od p�íjezdové polní cesty vedoucí nap�í� dobývacím 
prostorem. Jednalo se o jámu hlubokou cca 1,5 m, která vznikla po nelegální t�žb� písku a 
která byla následn� v polovin� 90. let zavezena sutí a zeminou.  
 
 
C. 1. 5. Extrémní pom�ry v dot�eném území 
 

V dot�eném území nejsou známy extrémní pom�ry. 
 
 
C. 1. 6. Ochranná pásma 
 

Lokalitou neprochází elektrické vedení ani produktovod, v pr�b�hu silnice II. t�ídy je 
respektováno ochranné pásmo 18 m od osy vozovky.  
 
 
C. 2. Charakteristika sou�asného stavu životního prost�edí v dot�eném území 
 

C. 2. 1. Ovzduší a klima 
 

C. 2. 1. 1. Klimatické faktory 
 

Katastrální území Roudnice leží jihozápadn� od Hradce Králové (p�i jižní hranici bývalého 
okresu Hradec Králové). Podle klimatické klasifikace náleží hodnocené území do mírn� teplé 
oblasti. Celkový ráz klimatu je mírn� suchý, s mírnou zimou.  
 

Pr�m�rné ro�ní srážky se pohybují okolo 600 mm. Pr�m�rná ro�ní teplota 8°C. V tabulce �. 
12 je uveden p�ehled pr�m�r� za období 1977 - 1989 z m��ení provád�ného na Observato�i 
Hradec Králové. 
 
Tabulka �. 12:  M�sí�ní dlouhodobé pr�m�ry vybraných klimatických faktor� 
 

m�síc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII φφφφ 
srážky [[[[mm]]]]  39 37 30 39 65 72 90 71 49 47 41 37 617 
teplota   [[[[0C]]]] -2,3 -0,9 3,9 8,1 13,8 16,5 17,7 17,4 13,8 9,3 3,1 0,6 8,4 
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Evapotranspirace    odhad 410 mm 
Vlhkost vzduchu v zim�   85 % 
        v lét�   55 % 
 

V roce 2001 �inil srážkový úhrn 727,30 mm a v roce 2002 byl 709,10 mm (nam��eno na 
stanici �HMU - Hradec Králové). 
Následující údaje jsou získané z mapy “Klimatické oblasti �R” a agroklimatického m��ení 
�SR: 
 

po�et letních dn�    50 - 60 
po�et mrazových dn�              100 - 110 
po�et ledových dn�    30 - 40 
pr�m�rná teplota v lednu   -2 až -3 0C 
pr�m�rná teplota v �ervenci                        +18 až +19 0C 
srážkový úhrn ve vegeta�ním období 350 - 400 mm 
srážkový úhrn v zimním období  200 - 300 mm 
 
 
Pro lokalitu Roudnice (Hradec Králové) zpracoval �HMÚ Praha odborný odhad v�trné 
r�žice. Zobrazení v�trné r�žice je p�ílohou zpracované rozptylové studie (viz. p�íloha 
oznámení �. 10). 
 

V�trná r�žice udává �etnost sm�r� v�tr� ve výšce 10 m nad terénem pro p�t t�íd stability 
p�ízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t�i t�ídy 
rychlosti v�tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Z  v�trné r�žice pro lokalitu Roudnice vyplývá, že nejv�tší �etnost výskytu má západní vítr 
s 16,81 %. �etnost výskytu bezv�t�í je 9,10 %. 
 

Slabý vítr o t�íd� rychlosti 1,7 m.s-1 (do 2,5 m.s-1) se vyskytuje v 54,51 % p�ípad�, st�ední vítr 
o t�íd� rychlosti 5 m.s-1 (2,5 – 7,5 m.s-1) lze o�ekávat v 41,73  % a silný vítr o t�íd� rychlosti 
11 m.s-1 (nad 7,5 m.s-1) se vyskytuje v 3,76  % p�ípad�.  

I. a II. t�ída stability po�así v p�ízemní vrstv� atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se 
vyskytují v 26,55 % p�ípad�. 
 
 

Charakteristika t�íd stability a výskyt t�íd rychlosti v�tru vyplývají z následující tabulky: 
 

Tabulka �. 13: T�ídy stability atmosféry 

T�ída 
stability Rozptylové podmínky 

Výskyt    t�íd   
rychlosti v�tru  

(m/s) 

I silná inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7 5 

III slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 
mírn� zhoršené rozptylové podmínky 1,7 5 11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7 5 11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7 5 

 

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm�nami teploty vzduchu s m�nící se výškou nad 
zemí. Vzr�stá-li teplota s výškou, t�žší studený vzduch z�stává v nižších vrstvách atmosféry 
a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb� v ovzduší a tím k nedostate�nému rozptylu 
zne�iš�ujících látek, nastává inverze (I. a II. t�ída stability). Inverze se vyskytují p�evážn� 
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v zimní polovin� roku, kdy se zemský povrch intenzivn� ochlazuje. V d�sledku 
nedostate�ného slune�ního zá�ení mohou inverze trvat i n�kolik dní. V letní polovin� roku se 
inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší 
rychlostí v�tru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za 
následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí.  

B�žn� se vyskytující rozptylové podmínky p�edstavují t�ídy stability III a IV, kdy dochází bu
 
k nulovému (III. t�ída) nebo mírnému (IV. t�ída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti v�tru, p�i silném v�tru obvykle nastávají podmínky IV. t�íd� 
stability. 

V. t�ída stability popisuje rozptylové podmínky p�i silném poklesu teploty s výškou. Za t�chto 
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé�e, protože leh�í vzduch 
sm��uje od zem� vzh�ru a t�žší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 
zne�iš�ujících látek. Výskyt t�chto podmínek je omezen na letní p�lrok a slune�ná 
odpoledne, kdy v d�sledku p�eh�átého zemského povrchu se siln� zah�ívá i p�ízemní vrstva 
ovzduší. 
 

 
C. 2. 1. 2. Kvalita ovzduší 
 

Kvalita ovzduší není v posuzované lokalit� trvale sledována. Imisní situace je monitorována 
nejblíže v Hradci Králové a to na stanovištích: 
 

• v centru m�sta: Nám�stí Osvoboditel� 
                               Sukovy sady 
                               Pospíšilova t�ída 
• na  observato�i  Nový Hradec Králové (m��ící stanice �HMÚ) 
 
M��ící stanice Hr. Král. – nám. Osvoboditel� je umíst�na v rovinném terénu, stanice je 
situována na okraji parkové plochy, mimo vliv dopravy a sekundárních zdroj�, uprost�ed 
m�sta. V okolí se vyskytuje �ídká nízkopodlažní zástavba. Nadmo�ská výška je 233 m n.m.  
 

M��ící stanice HKS - Hr. Král. – Sukovy sady je umíst�na v rovinném terénu, v m�stské 
zón�. �ást krajiny tvo�í zastav�ná, �ást nezastav�ná plocha. V okolí se vyskytuje obytná, 
obchodní a pr�myslová zástavba. Nadmo�ská výška je 233 m n. m.  
 

M��ící stanice HKS - Hr. Král. – Pospíšilova je umíst�na v rovinném terénu, na okraji parku, 
v blízkosti frekventované komunikace, v západní �ásti centra m�sta.  V okolí se vyskytuje 
�ídká nízkopodlažní zástavba. Nadmo�ská výška je 233 m n. m.  
 

M��ící stanice Hr. Král. – observato� je umíst�na na vrcholové poloze kopce, na okraji m�sta. 
�ást krajiny tvo�í zastav�ná, �ást nezastav�ná plocha. Nadmo�ská výška je 276 m n.m.  
 
P�ehled stavu zne�išt�ní ovzduší v Hradci Králové v hlavních ukazatelích: 
 

V textu jsou uvedeny údaje p�evzaté z ro�enky �HMÚ “Zne�išt�ní ovzduší a chemické 
složení srážek na území �R” za rok 2002. 
 
Oxid dusi�itý (NO2)  
M�sí�ní pr�m�ry pr�m�rné denní koncentrace se pohybují mezi 26 – 40 µg/m3 (HK – Sukovy 
sady). 
 

Denní maximum v roce dosahovalo hodnoty 66,6 µg/m3 a hodinové maximum v roce 116,5 
µg/m3 (HK – Sukovy sady). 
 

Hodnoty �tvrtletních pr�m�rných koncentrací byly 30,4 µg/m3 (2. �tvrtletí), 29,1 µg/m3 (3. 
�tvrtletí) a 36,1 µg/m3 (4. �tvrtletí) a hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace (tj. ro�ní aritmetický 
pr�m�r) byla 32 µg/m3 (HK – Sukovy sady). 
 



Stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever a t�žba písk� až št�rkových písk� 

 - 31 - 

Suspendované �ástice frakce PM10 (PM10)  
Denní maximum v roce dosahovalo hodnoty 81,3 µg/m3 a hodinové maximum v roce 190,5 
µg/m3 (HK – Sukovy sady). 
 

Hodnoty �tvrtletních pr�m�rných koncentrací byly 25,7 µg/m3 (2. �tvrtletí), 28,4 µg/m3 (3. 
�tvrtletí) a 29,8 µg/m3 (4. �tvrtletí) a hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace (tj. ro�ní aritmetický 
pr�m�r) byla 28 µg/m3 (HK – Sukovy sady). 
 
Prašný aerosol (SPM)  
M�sí�ní pr�m�rné koncentrace se pohybují mezi 22 – 53 µg/m3 (HK – observato�); 17 – 45 
µg/m3 (HK –nám. Osvoboditel�) a 23 – 47 µg/m3 (HK –Pospíšilova). 
 

Denní maximum v roce dosahovalo hodnot 183 µg/m3 (HK – observato�); 182 µg/m3 (HK – 
nám. Osvoboditel�) a 187 µg/m3 (HK – Pospíšilova). 
 

Hodnoty ro�ních pr�m�rných koncentrací (ro�ní aritmetický pr�m�r) byly 32 µg/m3 (HK - 
observato�), 26 µg/m3 (HK – nám. Osvoboditel�) a 34 µg/m3 (HK – Pospíšilova). 
 
Imisní monitoring v zájmové lokalit� 
 

Reprezentativnost výsledk� m��ení  monitorovacích stanic v Hradci Králové je dána 
okrskovým m��ítkem, tj. 0,5 až 4 km. Dot�ené území se nachází ve vzdálenosti cca 12 km 
jihozápadn� od Hradce Králové. 

V uvažované lokalit� byl proveden imisní monitoring vybraných zne�iš�ujících látek. M��ení 
bylo realizováno v rozsahu: celkový prašný aerosol a NO2. Pro zjišt�ní imisních koncentrací 
jednotlivých škodlivin byly realizovány dva odb�ry vzork� na dvou odb�rových místech:  
• odb�rové místo �.1 –  bývalý objekt dr�bežárny (severozápadn� od uvažovaného 

dobývacího prostoru) 
• odb�rové místo �.2  –  bytová zástavba obce Roudnice. 

V tabulce �. 14 jsou uvedeny st�ední hodnoty získaných koncentrací p�epo�tené na normální 
podmínky (teplota 0 °C a tlak 101325 Pa). Studie �. E432/2003  je p�ílohou rozptylové studie. 

Tabulka �. 14: Výsledky imisního monitoringu - st�ední hodnoty imisních koncentrací 
škodlivin  
 

St�ední hodnoty koncentrací  [
g/m3] 
Látka 

odb�rové místo �. 1 odb�rové místo �. 2 

celkový  prašný aerosol 61,8 37,1 

PM10 49,4 29,7 

NO2 31,8 37,0 
 

 
 
C. 2. 2. Geomorfologie 
 

Katastrální území Roudnice se nachází v geomorfologických okrscích Lib�anská tabule a 
Urbanická brázda – severní a st�ední �ásti Chlumecké tabule. Jedná se o plochou 
pahorkatinu a erozní sníženinu v povodí Byst�ice, s nadmo�skou výškou pohybující se od 
230 – 280 m n. m.. 
 
	ešené území dobývacího prostoru se svažuje sm�rem ze severu k jihu, nadmo�ská výška 
v míst� zám�ru je 268 – 278 m n. m.. 
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C. 2. 3. Horninové prost�edí a p�írodní zdroje 
 

C. 2. 3. 1.  Geologie 
 

V zájmovém území byly provedeny podnikem GEOINDUSTRIA, st. p., Praha geologické 
pr�zkumné práce. Následující charakteristika geologických a hydrogeologických pom�r� 
širšího území a plochy ložiska Radostov je  p�evzata ze záv�re�né zprávy z t�chto 
p�edb�žných pr�zkum� (Geoindustria, Praha 1988). 
 
Geologie širšího území 
Regionáln� náleží širší území ke slinité facii labské oblasti �eské k�ídové pánve. Podložím 
k�ídy v území severn� od železnohorského proterozoika je metamorfované až slab� 
metamorfované starší paleozoikum, v zájmovém území pak z�ejm� p�ímo sedimentárn� 
vulkanogenní série proterozoického stá�í s t�lesy porfyr�. Sedimentace svrchní k�ídy, 
vyvolaná regionálním poklesem v austrijské fázi, za�íná uložením sladkovodního nebo 
brakického cenomanu. Prohloubení pánve v období spodního turonu vedlo k mocné 
sedimentaci. Po celý st�ední turon docházelo ke zm�l�ování pánve a k sedimenta�nímu 
neklidu. Sedimentace svrchního turonu však plynule pokra�uje až do coniaku a je ukon�ena 
výzdvihem v subhercynské fázi. Terciérní vulkanity v širším okolí nejsou známé. Cyklické 
klimatické zm�ny v pleistocénu, doprovázené malými tektonickými pohyby, vedly k 
diferencované fluviální a deluviální erozi, fluviální, deluviální a eolické sedimentaci.  
 

V období st�edního pleistocénu Labe, jako hlavní tok území, protékalo Urbanickou branou. 
Po�átkem mladého pleistocénu se Labe p�emís�uje do Bohdane�ské brány, odtud pak do 
dnešního koryta. Území je typicky snosovou oblastí s dob�e dochovanými terasovými, 
�áste�n� deluviálnimi a eolickými sedimenty starého a st�edního pleistocénu. V nejmladším 
pleistocénu, kdy Labe už neprotékalo Urbanickou branou, ustává d�íve tak intenzívní fluviální 
sedimentace, vznikají jen údolní terasy P�ímského potoka a �í�ky Byst�ice. Více se uplat�uje 
sedimentace eolická. 
 

Terasové akumulace jsou výrazným morfologickým prvkem území. Terasy kryjí v r�zných 
mocnostech vrcholové plošiny nebo vypl�ují široké údolní nivy tok�. Dle práce Balatky 
(Balatka et al., 1966), je v údolí st�edního Labe vy�len�no sedm terasových stup��. V širším 
okolí lokality není jejich p�vodní sled zachován. Chybí zde nejmladší pliocénní akumulace, 
známé z okolí Prahy a 	ipské tabule, rovn�ž zde chybí nejstarší pleistocénní terasa I, 
sporadicky známá nejblíže na horním toku Labe. 
 

K II terase günzského stá�í byl p�i�azen výskyt terasových uloženin severn� od Hrádku u 
Nechanic, dále pak výskyty u Horního P�ímu, St�žírek a Zdechovic. Ve svrchní �ásti jsou 
tvo�eny písky a drobnými št�rkopísky, p�i bázi pís�itými št�rky, celková mocnost je 6 - 10 m. 
Jsou p�ekryty 1 - 2 m mocným pokryvem spraší. (T�mto terasovým relikt�m Žebera  (Žebera, 
1956) p�isuzuje stá�í donau.) 
 

III. terasa stá�í mindel 1 Žebera (Žebera, 1956) a Straka (Straka, 1972) tento terasový 
stupe� za�azují do günzu 2 a p�edpokládají, že mindel neni zachován. Tvo�í ji plošiny jižn� 
od St�žírek p�es T�chlovice, Lib�any na Kozí kopec. Je to jedna z nejrozsáhlejších teras, 
kterou p�ekrývá prom�nlivá mocnost sprašových hlín. Pat�í sem i terasa severn� od Hrádku 
u Nechanic nad údolím P�ímského potoka. Charakteristický pro tuto terasu je v�tší p�ínos 
k�emenných valounk�, jinak je velmi prom�nlivá sedimentace. Jsou popsány i valouny 
ignimbrit�, které se in situ nacházejí až sv. od Trutnova. Balatka (Balatka et al., 1966) �lení 
terasu na dva stupn� - III a, b. Mocnost terasy v okolí Lib�an je 12 - 14 m. 
 

Ke IV. terase jsou �azeny výskyty terasových uloženin mindelu 2 mezi Boharyní a Mlékosrby 
a jižn�ji v pruhu mezi Osicemi a Rohovládovou B�lou. Terasa je tvo�ena p�evážn� pís�itými 
št�rky a št�rkopísky, místy siln� limonitizovanými a zahlin�nými. 
 

VI. terasa staršího rissu tvo�í v širším okolí ložiska plošn� dosti rozsáhlé výskyty v tém�� 
souvislém pruhu od Boharyn� k Chlumci nad Cidlinou. Tvo�í ji dva díl�í stupn� o celkové 
mocnosti 10 m. Její akumulace jsou tvo�eny p�evážn� št�rky a št�rkopísky s jílovitopís�itými 
polohami. Celkov� je terasa nejh��e dochovaná. 
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VI. terasa st�edního a mladšího rissu bývá též nazývána jako terasa Urbanické brány a jižn� 
od ložiska vypl�uje opušt�né koryto Labe, její osa probíhá od Praska�ky p�es Lhotu pod 
Lib�any, Roudnici a dále k západu. Je pokryta cca 1 m sprašových hlín. Straka (Straka, 
1972) se domnívá, že posun toku dále jižním sm�rem do Bohdanecké brány je zp�soben 
poklesem území dnešní Pardubické kotliny. Risská terasa v povodí Byst�ice má mnohem 
hrubší št�rkový materiál než sedimenty hlavního toku. Nápadn� vysoký obsah k�emene v 
této �asti terasy je dokladem, že v�tšina št�rkového materiálu byla asi resedimentována na 
velkou vzdálenost ze starších teras. 
 

VII. terasa würmského stá�í tvo�í akumula�ní výpl� dnešního údolního dna Labe. Je za-
chována p�evážn� v okolí �eky, mén� v širších údolních nivách jeho p�ítok� /Cidlina, 
Byst�ice/. D�lí se na 3 - 4 stupn�, úplná mocnost se odhaduje na 20 m, v�tšinou však jsou 
vyvinuty pouze jednotlivé stupn� o menších mocnostech. Spole�ným znakem je p�ekryti 
teras mocnými vrstvami spraší, vátých písk� a nivních hlín. 
 
Poslední hlubší zásah do morfologie území je eolická sedimentace posledního glaciálu. 
Plošn� rozsáhlé, místy i mocné akumulace spraší a sprašových hlín zarovnaly ostré de-
nuda�ní tvary reliéfu. Podle terénní pozice sprašových záv�jí je nutno p�edpokládat jejich 
vznik v�try západního a severozápadního sm�ru. Nejmocn�jší záv�je spraší a sprašových 
hlín pokrývají svahy obrácené k V a JV. V nedaleké st�žerské ciheln� byly zastiženy 
sedimenty celého würmského glaciálu. 
 

Zajímavá je poloha eolických pisk� jižn� Homyle, kde bylo zastiženo 8 m šedobílých slíd-
natých písk� na hran� údolí Byst�ice. 
 

Zna�né plochy pokrývají deluviální sedimenty. Litologicky je tvo�í z nejv�tší �ásti št�rkový 
resedimentovaný materiál teras s p�ím�sí p�eplaveného podložního jílu. Lze odlišit mladé - 
würmské až holocénni a starší deluvia. 
 

Holocénní sedimenty inunda�ních území potoka a �eky Byst�ice se vyzna�ují variabilitou 
mocností a litologického složení. P�i regulaci Byst�ice v úseku Puchlovice - Roudnice byly 
odkryty povod�ové hlíny o mocnosti cca 2,5 m, jejich podložím jsou št�rky vložené údolní 
würmské terasy. 
 
Geologie ložiska Radostov 
 

Lokalita p�edstavuje izolovaný nevelký relikt staropleistocénní labské terasy stá�í mindel 1, 
která byla následnými mladšími geologickými procesy podstatn� modulována. V p�vodním 
uložení se dochovala jenom menší �ást kompletniho profilu �í�ních nános�. Po jejich 
denudaci byla východní �ást terénní elevace zavátá písky a sprašemi, které pak byly z�ásti 
redeponovány solifluk�ními procesy a periglaciálními jevy. 
 

Terasový relikt východn� od osady Homyle má zhruba elipsovitý tvar protažený sv. - jz. 
sm�rem o ploše cca 2 x 1 km. Jeho okraje jsou v detailu velmi �lenité. 
 
Geologická stavba 
 

Podloží fluviálních akumulací tvo�í sedimenty spodního coniaku, reprezentované rozpada-
vými vápnitými jílovci až prachovitými slínovci s obsahem CaC03 (15 - 30 %). Jejich mocnost 
se pohybuje kolem 150 m. P�i povrchu jsou odvápn�né, zapadají mírn� k ose pánve, tj. k 
SSV. 
 

Pro zdejší coniacké sedimenty je charakteristické jejich použití ke slínování pozemk� pro 
zlepšení úrodnosti pís�itých p�d. Hornina se t�žila v �ad� m�lkých dobývek, lemujících 
terénní elevaci "Na horkách". Dnes jsou již opušt�né, hust� zarostlé a místy zavezené.  
 

Pr�zkumné vrty dokumentovaly pouze zv�tralou a odvápn�nou polohu slínovc�, v�tšinou 
šedozelené barvy. Eluvia jsou místy rezav� šmouhovaná, jilovitá. Povrch k�ídového podloží 
má velmi složitou modelaci. Nejníže probíhá báze št�rkopískových náplav� v západní �ásti 
ložiska, a to v nadmo�ské výšce 266 - 267 m od vrtu Ly 1, na severu p�es opušt�nou 
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pískovnu u silnice na plošinu s objekty JZD u vrtu RL 27. Tato dnes dochovaná nejhlubší 
�lenitá �ást starého labského údolí se mírn� zvedá k východu na úrove� plošší �ásti podloží 
v nadmo�ské výšce 268 - 269 m na jihu, 269 – 271 uprost�ed, až 272 m n. m. na 
severovýchod�. Ve st�ední �ásti ložiska byla zastižena m�lká brázda severojižního sm�ru 
p�ehloubená o 1 - 3 m. K severovýchodu pak podloží plynule stoupá (za vrt RL 10). Na 
okrajích ložiska je reliéf snížený o n�kolik málo metr�, št�rkopísky jsou po tomto svahu 
redeponovány i v n�kolikametrových mocnostech. K�ídové podloží tvo�í izolované, nevelké, 
ploché elevace, p�edevším bezprost�edn� na jih od pískovny a uprost�ed lokality. Generáln� 
je dnešní povrch lokality konformní s morfologií podloží a z výškových rozdíl� nevyplývají 
žádné rozdílné úrovn� mindelských terasových akumulací. 
 

Staropleistocénní �í�ní náplavy jsou tvo�eny tém�� v celé mocnosti št�rkopísky. Jenom 
lokáln� jsou p�i bázi zaznamenány št�rky, avšak bez extrémn� velkých balvan�. Pr�m�rná 
mocnost št�rkopísk� se pohybuje kolem 5 - 8 m. Složení náplav je dosti homogenní, pouze 
se projevuje nevýrazné grada�ní vrstvení, kdy sm�rem k bázi p�ibývá valoun� v�tších 
rozm�r�. 
 

Št�rkopísky jsou rezav�hn�dé, místy až �ervenohn�dé, nez�eteln� subhorizontáln� zvrst-
vené. Sedimenty jsou zrnitostn� málo vyt�íd�né s p�evahou valoun� o velikosti 4 - 6 cm, 
ojedin�le 10 - 15 cm. Podíl št�rkové frakce je prom�nlivý, v pr�m�ru se pohybuje mezi 40 - 
50 %. Valouny mají oválný tvar a jsou st�edn� opracované. Pro zdejší št�rkové valouny je 
charakteristické velké zastoupení k�emene - p�es dv� t�etiny. V menším množství se 
vyskytuji k�emence, buližníky, kvarcity, ruly a pískovce. Živce se vyskytují v malé mí�e. 
Valouny jsou nenav�tralé, pevné. Pís�ité frakce mají obdobné složení jako št�rkové, n�která 
zrna nesou stopy dvojího opracování. T�žké minerály se vyskytují pouze akcesoricky. Velmi 
vzácn� se uprost�ed št�rkopísk� nacházejí nep�íliš mocné polohy jílu. Odpovídá to místnímu 
zklidn�ní sedimenta�ních podmínek v úrovni plochých elevací dna.  
 

Celkov� št�rkopísky obsahují pom�rn� velké množství prachových a jílových frakcí nej�ast�ji 
v rozmezí 5 - 8 %, ale v mnoha p�ípadech i více, hlavn� ve svrchních partiích. Podsítná 
frakce, tj. pod 0,063 mm, je v�tšinou prachovitá. P�evažuje v ní k�emen, dále obsahuje živce, 
slídy, vzácn� kaolinit, illit a kalcit. 
 

V denudací mén� narušených �ástech ložiska p�echázejí do písk� (v�tšinou pom�rn� ost�e). 
Ve vrtech nelze dosti dob�e rozlišit jemn� zrnité fluvialní pisky od písk� druhotn� 
p�emíst�ných bu
 �inností vody, v�tru anebo soliflukcí. V zrnitostním složení t�chto písk� 
výrazn� p�evládá frakce do 0,5 mm. 
 

�ást vrt� dokumentovala ve svrchních partiích písky pravd�podobn� eolického p�vodu, 
jemnozrnné s charakteristickou okrov� hn�dou barvou (jedná se bu
 o  zbytky p�vodních 
náv�jí �i písky znovu usazené po kratším vodním transportu). Jejich mocnost kolísá kolem 2 
- 3 m. Podle výsledk� laboratorních zkoušek jsou v�tšinou siln� jílovité.  
 

Sprašové hlíny pokrývají v prom�nlivé mocnosti zna�nou �ást lokality. Jsou okrov� hn�dé až 
hn�dé �i �ervenohn�dé, �asto s prom�nlivou pís�itou p�ím�sí. Na mnoha místech jsou 
redeponované po svahu a obsahují drobné št�rkové valounky.  
 

 
C. 2. 3. 2.  Hydrogeologie 
 

Popis hydrogeologických pom�r� v širším okolí ložiska 
 

Zájmové území náleží k slinité facii labské oblasti �eské k�ídové pánve, do 
hydrogeologického rajónu 436 - Labská k�ída. Nejvýznamn�jší zvodn� jsou vázány na 
pís�ité sedimenty cenomanu a spodního turonu. Zvodn� mají zpravidla artéský charakter, 
stropním izolátorem cenomanské zvodni jsou plastické, jílovité sedimenty p�edchodní zóny III 
a,  izolátorem spodnoturonské zvodn�, vázané na spongility a pís�ité slínovce, je mocný 
komplex slinitých uloženin st�edního a svrchního turonu. Lokální zvodn�lé polohy jsou 
vázány na svrchní pís�ité sedimenty coniaku a jsou využívány k domovnímu zásobení v o-
kolních obcích. 
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Staropleistocénní št�rkopísky jednotlivých terasových relikt� mají výbornou pr�linovou 
propustnost, infiltraci místn� zt�žují pokryvy sprašových hlín, prakticky nepropustných. 
 

Hydrograficky zájmové území náleží k díl�ímu povodí �í�ky Byst�ice a jejích levostranných 
p�ítok�. V ložiskovém úseku má tok Byst�ice velmi malý spád - 4 m/2 000 m, tj. od 234 m n. 
m. v Boharyni k 230 m n. m. v Puchlovicích. Tok Byst�ice je v úseku Kun�ice - Puchlovice 
regulovaný. 
 

V širším okolí zájmového území byly provád�ny p�evážn� speciální hydrogeologické práce 
pro vodohospodá�ské ú�ely - 4 hydrogeologické vrty pro zásobení dr�bežárny a bytových 
jednotek pro JZD v Kratonohách, situované cca 1,5 km jižn� od zájmového území. 
Uvedenými vrty je jímána zvode�, jejímž kolektorem jsou št�rkopísky údolní terasy �eky 
Byst�ice, v úrovni kolem 238 až 240 m n. m.. Hladina podzemní vody dosahuje úrovn� cca 
232,2 m n. m., specifická vydatnost každého z vrt� je kolem 2,8 l.s-1.m-1, koeficient filtrace k 
= 1,2.10-3 m.s-1. Dle chemického rozboru se jedná o vodu typu Ca - HC03 - S04, mírn� 
kyselou (pH 6,7), velmi tvrdou - 20° N, st�edn� mineralizovanou. 
 
Domovní studny v obci Homyle jímají zvode�, jejímž kolektorem jsou slinito-pís�ité k�ídové 
sedimenty. Farma JZD p�i západním okraji ložiska je napojena na skupinový vodovod, 
vedený z jímacích objekt� na jižním okraji území. 
 
Hydrogeologie vlastního ložiska 
V pr�b�hu p�edb�žné etapy pr�zkumu bylo provád�no režimní m��ení na 5 vystrojených lo-
žiskových vrtech a 1 vrtu hydrogeologickém, ke zjišt�ní rozsahu zvodn�ní št�rkopísku, 
sm�ru proud�ní a spádu podzemní vody v zájmovém prostoru. 
 

Hydrogeologický vrt H 1/P byl situován ve dn� opušt�né pískovny, jeho hloubka je 3,0 m a 
vystrojen je pažnicemi o m 133 mm, do hloubky 2,0 m plnými a ve zbylé �asti perforovanými. 
Mezikruží bylo v úvodní �ásti zajílováno, v úseku perforace byl proveden obsyp ka�írkem 
/8/15 mm/. 
 

Na vrtu H 1/P byla provedena expresní �erpací zkouška erliftem v trvání 6 hodin, ukon�ená 
t�íhodinovou zkouškou stoupací. Zjišt�na vydatnost p�i snížení o 0,6 m s 5,0.10-4 l.s-1. 
Režimní m��ení bylo zajiš�ováno na všech vystrojených objektech v období VZ II. 1986 - III. 
1988 v cca 14 denních intervalech. V období, kdy bylo provád�no režimní m��ení, se srážky 
pohybovaly okolo úrovn� padesátiletého normálu a zjišt�ný stav hladiny podzemní vody lze 
hodnotit jako pr�m�rný. Reakce hladin na srážky je velmi markantní, projevuje se s cca 14 
denním zpožd�ním. V následující tabulce je p�ehledn� uveden maximální a minimální stav 
podzemní vody na sledovaných objektech, zjišt�ný rozkyv a stav k VI. 1987.  
      
Tabulka �. 15: Stav podzemní vody a zjišt�ný rozkyv na jednotlivých vrtech 
 

 

Vrt �íslo 
 

Maximální stav 
 

Minimální stav 
 

Rozkyv + 
 

Stav VI. 1987 
 v m n. m. v m n. m. v m v m n. m. 

H 1/P 267,93 267,06 0,87 267,9 

RL 21/P 268,66 267,92. 0.74 268,2 

RL 23/P 270,67 269,65 1,02 270,4 

RL 24/P 270,99 268.72 2,27 271,0 

RL 35/P 269,86 268,79 1,07 269,8 

RL 40/P 271,49 suchý 2,76 - 
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Vlastní št�rkopísky ov��ovaného terasového reliktu mají velmi dobrou pr�linovou 
propustnost. Výborné infiltra�ní schopnosti tohoto kolektoru lokáln� snižuje pokryv spra-
šových hlín, jejich mocnost na severovýchod� území p�esahuje 2,0 m. 

Podložní slinité sedimenty k�ídového útvaru jsou prakticky nepropustné, p�edstavují podložní 
izolátor. P�evážná �ást ložiskových št�rkopísk� je suchá. Zvodn�lé jsou pouze jejich bazální 
partie v místech depresí v nepropustném k�ídovém podloží. Mocnost zvodn�ní i v t�chto 
lokálních úsecích je pom�rn� malá, p�evážn� se pohybuje v rozmezí 0,5 - 1,0 m, jen 
ojedin�le p�esahuje 1,5 m. 

Celé zkoumané území ložiska Radostov se nalézá p�i díl�í rozvodnici jak povrchových, tak 
podzemních vod. Sm�r proud�ní podzemní vody je ovlivn�n touto skute�ností, p�evážná �ást 
infiltrovaných vod odtéká sm�rem k západnímu okraji reliktu, jen menší �ást je odvod�ována 
sm�rem k jihu. 

Zvode�, vázaná na vlastní ložiskové št�rkopísky, není v zájmovém prostoru využívána, má 
prakticky  zanedbatelnou vydatnost (p�i snížení o 0,6 m byla zjišt�na vydatnost - 5,0.l0-4 l/s). 

 
C. 2. 3. 3.  P�írodní zdroje 
 

Zám�r leží v chrán�ném ložiskovém území 219 501 00 Roudnice. Rozsah ložiskového 
území i ložiska št�rkopísku Radostov (�. 3 219 501) je znázorn�n v grafické p�íloze �. 1.  
 

Ložisko Radostov je blíže specifikováno v kapitole �. B. I. 6.. 
 
 
 

C. 2. 4. P�da 
 

Dot�ené pozemky (viz. kapitola �. B. II. 1.) ur�ené k t�žební �innosti jsou pozemky dosud 
zem�d�lsky využívané.  
 

V širším území jsou zastoupeny p�evážn� hn�dozem� a illimerizované p�dy v�etn� slab� 
oglejených forem na spraších a sprašových hlínách a hn�dé p�dy a rendziny na zahlin�ných 
pís�itých substrátech.  
 

V niv� Byst�ice a �ásti Roudnice se nacházejí lužní p�dy glejové na nivních uloženinách a 
spraši, obvykle do�asn� zamok�ené a nivní p�dy.  
 

Mírn� jsou zastoupeny také hn�dozem� typické, �ernozemní (na severu obce Roudnice) a 
okrajov� hn�dozem� illimerizované oglejené a illimerizované p�dy oglejené na sprašových 
p�dách. 
 
 

Povrch samotného ložiska je pokrytý humusovými hlínami, místy se sprašovou p�ím�sí. 
Jejich mocnost nep�esahuje 0,4 m, obvykle 0,2 m. P�dní typ je hn�dozem, z�ásti pís�itá a 
také illimerizovaná. 
 
V zájmovém území nebyl proveden pr�zkum možné kontaminace p�dy.   
 
 
C. 2. 5. Voda 
 

Území náleží do povodí Byst�ice (tok 3. �ádu). Zájmová lokalita je odvod�ována Roudnickým 
potokem (�. 104 - 03 - 022 o ploše 31,097 ha), který ústí (u bývalého mlýna) do levob�ežního 
náhona Byst�ice. Roudnický potok protéká st�edem obce Roudnice (ve vzdálenosti cca 1 500 
m od místa uvažované t�žby). Pr�toky Roudnického potoka jsou velmi malé, nárazov� jsou 
obohacovány extravilánovými vodami z ploch severn� nad obcí (�asto s v�tším podílem 
zne�iš�ujících látek). Potok byl p�ed 2. sv�tovou válkou regulován. V obci je na Roudnickém 
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potoku vybudováno n�kolik rybní�k� se sedimenta�ní funkcí. Na západním a jižním okraji 
obce Roudnicejsou situovány písníky dosud sloužící k t�žebním �innostem št�rkopísku.  
 

Na území plánovaného zám�ru ani v bezprost�ední blízkosti se nenachází žádný zdroj pitné 
vody.  Nejbližší studna je situována pod zájmovým prostorem – jižn�, ve vzdálenosti cca 500 
m od hranice dobývacího prostoru. 
 
 
C. 2. 6. Fauna a flóra, ekosystémy 
 

Zájmová plocha se nachází v odlesn�né, zem�d�lsky intenzívn� využívané krajin�, a tomu 
odpovídá i druhov� velice omezené spektrum flóry a fauny.  Biologicky pest�ejší a cenn�jší 
jsou okrajové plochy, zejména travnaté pásy mezi polem a zpevn�nými cestami. Severní a 
jižní okraj území je ovliv�ován p�írod� bližšími prvky (dubový les, remíz).  
 

Na základ� terénních pr�zkum� v zájmové lokalit� (�ást ložiska v rozsahu cca 20 ha – území 
Na horkách) provád�ných b�hem srpna 2003 byl zpracován odborný biologický posudek 
(viz. p�íloha oznámení �. 7). 
 
Fauna 
 

Fauna lokality odpovídá poloze lokality v Cidlinsko – chrudimském bioregionu. Na polní ploše 
byl pozorován výskyt zajíce polního, n�kolik jedinc� sk�ivana polního a konipase bílého. 
Uprost�ed polní plochy byla nalezena uhynulá samice motáka pochopa (zvlášt� chrán�ný 
druh, kategorie ohrožený druh) s po�etnou nekrofágní faunou hmyzu. 
 

Z dvouk�ídlých byly na okrajových �ástech dot�ené plochy nalezeny druhy z �eledi 
vrtalkovitých (Agromyzidae), zelenuškovitých (Chloropidae) a také vrtule Campiglossa 
absinthii. Z motýl� a m�r zde byly zjišt�ny: b�lásek rezedkový (Pontia daplidice), babo�ka 
bodláková (Vanessa cardui), perle�ovec malý, �ernopáska št�tková (Heliothis viriplaca) a 
další xerofitní �ernopásky Heliothis maritima �i vzácn�jší motýl zavíje� Heliothela wulfeniana 
nebo m�ry Tyta luctuosa a Emmelia trabealis. P�i okrajích polních cest a na úhorech se 
p�edpokládá také výskyt brouk�, zejména z �eledi st�evlíkovitých (Carabidae) a blanok�ídlých 
(Hymenoptera). 
 

Z plaz� byl na jižním a na severním okraji pole zjišt�n výskyt ješt�rky obecné (Lacerta agilis), 
která je za�azena mezi zvlášt� chrán�né druhy živo�ich� dle vyhlášky 395/92 Sb. v kategorii 
"siln� ohrožený".  
 

V rámci širšího území jsou zoologicky významn�jší lokality v blízkosti p�ímo dot�ené plochy, 
které mají na její faunu bezprost�ední vliv.  Jedná se o zachovalou doubravu  se starými 
dutými stromy na severním okraji a pískovnu s v�tším remízem na jižní hranici dot�eného 
území. Na okraji lesa byl zjišt�n  zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), z motýl� je na tyto 
biotopy vázán ostruhá�ek dubový (Neozephyrus quercus).  
 

Remíz a pískovna za zpevn�nou cestou na jihu sledovaného území p�edstavují lokality, které 
poskytují úkryt a potravní možnosti n�kterým obratlovc�m (nap�. srnec obecný, ješt�rka 
obecná) a p�ežívají zde prvky d�íve mnohem více rozší�ené xerofilní entomofauny. Byl zde 
zjišt�n nap�. v hradeckém regionu vzácný motýl v�etenuška �i�orková (Zygaena ephialtes).  
 
Flóra 
 

Podle geobotanické rekonstruk�ní mapy se na p�edm�tném území vyskytovaly acidofilní 
doubravy (Quercion roboripetraeae). Podle mapy potenciální p�irozené vegetace náleží 
území k �ernýšové dubohab�in� (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Lokalita pat�í 
k fytogeografické oblasti termofytikum, fytogeografickému okresu Cidlinská pánev a 
podokresu Bydžovská pánev. Lokalita náleží do kolinního vegeta�ního stupn�. 
 

Z botanického hlediska v�tšinu dot�eného území tvo�í pole (v roce 2003 zde byl p�stován 
je�men a mák). Na poli a po jeho okrajích rostou b�žné polní plevele (nap�. pchá� rolní 
(Cirsium arvense), merlíky (Chenopodium sp.), mák vl�í (Papaver rhoeas), he�mánkovec 
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nevonný (Tripleurospermum inodorum) ad.), ze vzácn�jších druh� roste na poli plevel 
ostrožka stra�ka (Consolida regalis), která se �adí mezi druhy vzácn�jší (podle �erveného 
seznamu východních �ech (1995)).   
 

Pole je z jižní a západní strany lemováno travnatými pruhy. Zde se vyskytují druhy 
mezofilních luk svazu Arrhenatherion (nap�. ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), 
�eb�í�ek obecný (Achillea millefolium), rožec rolní (Cerastium arvense), š�írovník r�žkatý 
(Lotus corniculatus), lipnice lu�ní (Poa pratensis), kozí brada východní (Tragopogon 
orientalis) ad.). V jihozápadní �ásti rostou na mezi teplomiln�jší druhy (pelyn�k ladní 
(Artemisia campestris), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), chrpa �ekánek (Centaurea 
scabiosa)).  
 
Na p�edm�tné lokalit� bylo zjišt�no celkem 84 druh� rostlin (podrobný soupis - viz. p�íloha 
oznámení �. 7), žádný nepat�í k chrán�ným druh�m.  
 

 
 
C. 2. 7. Krajina, krajinný ráz 
 

C. 2. 7. 1. P�írodní charakteristika 
 

Oblast katastrálního území Roudnice je tvo�ena plochou pahorkatinou a erozní sníženinou 
v povodí Byst�ice, nadmo�ská výška se pohybuje mezi 230 – 280 m.  
 

Plocha plánovaná k t�žb� se nachází v odlesn�né krajin� a na zem�d�lsky 
obhospoda�ované p�d�. Z p�íjezdové cesty vedoucí nap�í� dobývacím prostorem se terén 
otvírá k jihu a východu. Východn� od zám�ru jsou situovány polní kultury. V severní �ásti 
lokality se terén svažuje do širokého úvozu se vzrostlým porostem lužního charakteru a 
vodou zapln�nou depresí (viz. foto �. 5 a 6 níže). Na severovýchodní okraj p�edm�tné plochy 
p�iléhá lesní komplex, tvo�ený zejména acidofilními doubravami. 
 
Obrázek �. 4:  Pohled na severní a severovýchodní �ást lokality  

 
Obrázek �. 5:  Porost v širokém úvozu v severní �ásti lokality   
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Obrázek �. 6:  Porost v širokém úvozu v severní �ásti lokality   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zájmová plocha p�edstavuje sm�rem k jihu lehce svažitý terén s p�evýšením cca 8 - 10 m s 
nadmo�skou výškou 268 – 278 m n. m. Sm�rem od uvažované jižní a východní hranice 
dobývacího prostoru se území svažuje  sm�rem k obci Roudnice a  ke komunikaci �. I/11 (E 
67) spojující Hradec Králové a Chlumec n. Cidlinou. V blízkosti jižního okraje daného 
dobývacího prostoru se nachází remíz tvo�ený porosty vysázených d�evin (borovice, mod�ín, 
b�íza), na menších plochách se vyskytuje teplomilná psamofilní a ruderální vegetace. 
 

Lokalita je málo pohledov� exponovaná. Na obzoru se ty�í dominantní stavby protikladné 
z hlediska historického i estetického (v�že kostel�; komíny a nádrže  z dob socialistického  
realismu). 
 

 
Obrázek �. 7:  Pohled od jižní hranice  dobývacího prostoru na �ást obce Roudnice 
 

 

Rozptýlená zele� se nachází p�evážn� v blízkosti sídelních útvar�, podél vodote�í jako 
b�ehové porosty a  podél polních cest a komunikací jako liniové porosty. 

 
C. 2. 7. 2. Kulturní charakteristika 
 

Díky p�íznivému podnebí je území dlouhodob� osídleno a zem�d�lsky využíváno. Krajina je 
proto zcela p�em�n�na lidskou �inností. Ráz krajiny je dán monotónn� p�sobícími rozlehlými 
plochami orné p�dy, kterou p�erušují plochy sídel. V�tší pr�myslové objekty se nachází na 
okraji m�sta Hradce Králové. Ostatní sídla nejsou plošn� rozlehlá, mají venkovský ráz. 
V�tšinu staveb tvo�í zem�d�lské usedlosti a nízkopodlažní zástavba. 
 

Obec Roudnice je typem návesní vsi ulicového typu o délce 3,5 km. Je považována za 
potenciální lokalitu p�ím�stské rekreace Hradce Králové, od kterého je vzdálena 12 km. Od 
severu je obec chrán�na návrším "Na horkách" (271,5 m). St�edem obce protéká potok 
Roudnice. Zástavba obce je tvo�ena p�evážn� jednopodlažními (pop�. dvoupodlažními) 
rodinnými domy. Plocha plánované t�žební �innosti je od ob�anské zástavby vzdálena cca 
600 - 800 m. 
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Krajinné dominanty se v blízkém okolí zám�ru nevyskytují. Architektonickými monumenty 
jsou v�že kostel� ležící jižním a východním sm�rem. Za negativní dominanty v širším území 
lze ozna�it sít� elektrického vedení a rozsáhlé stavby pr�myslové a zem�d�lské výroby. 
V obci Syrovátka dominuje širokému okolí výrobní komplex s komínem v jihovýchodní �ásti a 
velké silo v severní �ásti obce. Na obzoru, jihozápadním sm�rem od Lhoty pod Lib�any, je 
spolu s t�mito dominantami  z�etelný objekt vodojemu s umíst�ným telekomunika�ním 
vysíla�em v obci Dob�enice. Pohledov� se uplat�uje také areál t�žby št�rkopísku u 
západního okraje obce Roudnice, vpravo od komunikace �. I/11 ve sm�ru Hradec Králové – 
Chlumec nad Cidlinou. 
 
C. 2. 7. 3. Historická charakteristika 
 

D�kaz o p�edhistorickém sídlení dnešního katastru Roudnice p�inášejí �etné archeologické 
nálezy. Nap�íklad v lese u samoty Horka byly v roce 1865 nalezeny m�d�né sekeromlaty 
s k�ížovým ost�ím, které se zárove� považují za nejstarší a nejcenn�jší známý nález v této 
lokalit�. Na polích sm�rem k Boharyni bylo nalezeno popelnicové poh�ebišt� a kamenné 
nástroje. P�i stavb� silnice byly objeveny zlaté sto�ené drátky, z mladší doby bronzové, u 
Proboštovy stodoly kamenná sekerka. Na poli mezi Roudnicí a Syrovátkou byla zjišt�na 
sídelní jáma a kamenný mlýnek na obilí.  
 

Roudnická tvrz stávala v severozápadní �ásti katastru sm�rem k Homoli. Ješt� po�átkem 20. 
století byly patrné zbytky opevn�ní. Tvrz snad byla dob�e opevn�na a vztahoval se k ní 
místní název Tury�. Zanikla a nez�staly po ní žádné stopy.  
 
 
C. 2. 8. Obyvatelstvo 
 

Vymezené území plánované t�žby se nachází mimo souvislou obytnou zástavbu. Nejbližší 
obytné zástavby (v�tšinou dvoupodlažní rodinné domy) se nacházejí v obci Roudnice, 
vzdálené od místa plánované t�žby cca 600 - 800 m a od komunikace �. 323 využívané jako 
p�epravní trasa cca 10 m. V navrženém dobývacím prostoru stojí p�íležitostn� využívaný 
objekt mysliveckého sdružení, který není trvale obydlen. 
 
 

Dle s�ítání  po�tu obyvatel v obcích �R (stav k 1.1. 2002) má obec Roudnice celkem 510 
obyvatel – z toho 253 muž� a 257 žen, 
 
 
C. 2. 9. Hmotný majetek 
 

Na ploše samotného t�žebního prostoru (tj. na ploše zásob) nejsou situovány objekty, které 
by byly narušeny plánovaným zám�rem.  
 

V jižní �ásti dobývacího prostoru (u jižní hranice) se za polní cestou nachází neobydlený 
objekt sloužící k  p�íležitostným mysliveckým aktivitám (viz. obrazek �. 3).  
 
 
C. 2. 10. Kulturní památky 
 

Z historických staveb nacházejících se v obci se lze zmínit o renovovaném domku Mat�je 
Chvojky (�.p. 21), jednoho z v�dc� povstání z r. 1775 a o zem�d�lské usedlosti �.p. 9 
složené z polygonální stodoly z 1. poloviny 18. stol a šprýchárku z r. 1850, která pat�ila rodu 
Veverkových.  
 

Dále se v Roudnici vyskytuje architektonicky zajímavý selský statek (�.p. 12) s obytnou 
budovou (s bohat� zdobeným pr��elím) z r.1852 a se stodolou (s klasicistními stla�enými 
oválovými oblouky nad vjezdy). V obci se nachází také dva kamenné k�íže z r. 1831 a 1843 
a pseudorománské a pseudogotické domy �. 19 a �. 22 z prvé poloviny 19. stol.  
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C. 2. 11.  Hluk 
 

C. 2. 11. 1.  Stacionární zdroje hluku 
 

Stávající hluková zát�ž posuzované lokality stacionárními zdroji hluku byla zmapována 
formou m��ení hladin akustického tlaku A u nejbližší obytné zástavby (viz. hluková studie - 
p�íloha oznámení �. 11).  
 

Na hlukovém pozadí u nejbližší obytné zástavby má nejvýznamn�jší podíl dopravní hluk 
vyvolaný silni�ní dopravou (na komunikaci v obci Roudnice ve sm�ru na Lhotu pod Lib�any), 
hluk z provozu zem�d�lského družstva a hluk vyvolaný chovem domácích zví�at. 
 

Referen�ní body (viz. tabulka �. 16) byly zvoleny u nejbližší obytné zástavby v blízkosti 
komunikace (ve výšce 3 m nad zemí). 
 
Tabulka �. 16: Výpo�tové (referen�ní) body 
 

�íslo 
bodu Umíst�ní Vzdálenost bodu 

od zám�ru 

1 

Roudnice - okraj nejbližší obytné zástavby v blízkosti 
dobývací prostoru umíst�né na severním okraji obce 
Roudnice (�ást obce situovaná v blízkosti zem�d�lského 
družstva a odbo�ky k dobývacímu prostoru mezi 
obecním ú�adem a jednopodlažním rodinným domem se 
samostatn� stojící stodolou). 

1000 m 

2 
Roudnice - rodinný d�m v obci Roudnice umíst�ný 
v blízkosti p�íjezdové komunikace �.323 (silnice II.t�ídy) 
k zám�ru  

1500 m 

3 
Roudnice – obecn� vybraný rodinný d�m v obci 
Roudnice umíst�ný v blízkosti p�íjezdové komunikace 
�.11 (silnice I.t�ídy E 67) k zám�ru. 

1500 m 

 
 

POZN. výpo�tová místa 2 a 3 byly umíst�ny ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu 
komunikace (preferované vzdálenosti m��ících míst p�i ur�ení hluku z dopravy). 

 

M��ícím místem byl okraj nejbližší obytné zástavby umíst�né na severním okraji obce 
Roudnice – referen�ní bod �. 1 (viz. tabulka �. 16).  

M��ení bylo provedeno 19. 9. 2003 v odpoledních hodinách mezi 13 00 a 14 00 hod ve 
specifickém �asovém intervalu, kdy byl hluk z dopravy na p�íjezdové komunikaci k t�žebn� 
vylou�en - dopravní hluk vyvolaný provozem na komunikaci v obci Roudnici nebyl vylou�en 
(m��ící p�ístroje: zvukom�r B&K 2260, mikrofon B&K 4189, kalibrátor B&K 4230).  

Nam��ené hodnoty jsou uvedeny na následující stran� v tabulce �. 17. 
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Tabulka �. 17:   Stávající hluková zát�ž u nejbližší obytné zástavb� (nulová varianta) – 
nam��ené hodnoty 
 

Referen�ní bod �.1 – severní okraj obce Roudnice 
doba m��ení  LpAmax LpA 1 LpA 10 LpA 50 LpA 90 LpA 99 LpAeq,T 

(min) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 

30 59,6 53,1 47,6 36,8 32,7 31,5 40,1 

Vysv�tlivky: 
LpAmax     nejvyšší hladina akustického tlaku A 

LpA 1  
hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 1 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 
intervalu (ojedin�lé špi�ky) 

LpA 10  
hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 10 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 
intervalu (�asté špi�ky) 

LpA 50   
hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 50 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 
intervalu (pr�m�rná hladina) 

LpA 90   
hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 90 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 
intervalu (hladina hluku prost�edí - praktické pozadí) 

LpA 99     
 

hladina akustického tlaku A p�ekro�ená v 99 % doby z uvažovaného (m��eného) �asového 
intervalu (minimální dosažitelné pozadí - teoretické) 

LpAeq,T  hladina akustického tlaku A 

 

C. 2. 11. 2.  Hluk vyvolaný dopravou 
 

Na hlukovém pozadí u obytné zástavby v blízkosti komunikací má nejvýznamn�jší podíl 
dopravní hluk vyvolaný silni�ní dopravou. Stávající hluková zát�ž podél p�epravní trasy byla 
zhodnocena modelovým výpo�tem v hlukové studii. 
  

Jako podklad pro výpo�et dopravního hluku byly použity údaje 	editelství silnic a dálnic �R, 
správa Hradecký kraj. Dodané údaje jsou z celostátního s�ítání hustoty dopravy v roce 2000: 
 

• s�ítací místo 5 – 4496 mezi obcemi Roudnice a Nechanice komunikace �. 323: celkem    
1 342 vozidel (24 hod), 

 

• s�ítací místo 5 – 0050 u obce Urbanice na komunikaci �.11 (E 67): celkem 13 291 
vozidel (24 hod). 

 
 

Vzhledem k tomu, že hodnoty ze s�ítání dopravy jsou z roku 2000 a lze p�edpokládat nár�st 
dopravy na posuzované komunikaci, nevyvolaný posuzovaným zprovozn�ním t�žebny, byly 
všechny hodnoty pro rok 2005 oproti roku 2000 o 10 % navýšeny. 
 
Imisní hodnoty hluku, charakterizující zat�žování venkovního prostoru p�enosem hluku 
z dopravy v denní dob� pro referen�ní bod �. 2 a 3 jsou uvedeny v tabulce �. 18.  

Tabulka �. 18: Stávající stav (dopravní hluk) – nulová varianta ze zadaných pr�m�rných 16 
hod hodnot pr�jezdu (denní doba: od 600 do 2200 hod) 
 

 Výpo�tová místa Vypo�tená hladina akustického tlaku A LAeq,T 

 Výpo�tový bod �. 2 57,5 dB 

 Výpo�tový bod �. 3 67,6 dB 
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Referen�ní bod �.1 není bezprost�edn� dot�en dopravním hlukem vyvolaným provozem 
obslužné dopravy v souvislosti s t�žbou v dobývací prostoru Roudnice –sever a proto nebyl 
na tomto referen�ním bodu podíl dopravního hluku na celkové hlukové situaci v posuzované 
lokalit� vyhodnocen (p�íjezdová komunikace �. 323 vedoucí obcí Roudnice je od 
referen�ního bodu �.1 vzdálena 1200 m a více a sou�asn� p�íjezdová komunikace 
k dobývacímu prostoru je situována severním sm�rem tzn. sm�rem od referen�ního bodu 
�.1).  
 
 
 
C. 3. Celkové zhodnocení kvality životního prost�edí v dot�eném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 
 

Území je tvo�eno zkulturn�nou krajinou. Posuzovaná  lokalita leží v krajin� intenzivn� 
zem�d�lsky využívané. V katastrálním území Roudnice (o rozloze 1109 ha) je v�tšina 
pozemk� zem�d�lsky obhospoda�ována (pole a louky), význa�nou �ást tvo�í také vodní 
plochy. Lesy pokrývají ostr�vkovit� menší �ásti regionu, jsou využívány k rekreaci a zárove� 
plní funkci p�doochrannou a vodohospodá�skou (v oblasti po nap�ímení tok� dochází 
k rychlému odtoku vody). 

Roudnice leží v p�ím�stské oblasti (cca 12 km od Hradce Králové) s vazbami na krajské 
m�sto (zejména v dobré dostupnosti zam�stnání, služeb aj.). V souvislosti s písníkem, který 
se nachází u západního okraje obce, je lokalita zejména v letních m�sících využívána také 
k rekrea�ním ú�el�m.   

Plocha pro uvažovanou t�žbu št�rkopísku leží na zem�d�lsky využívaných pozemcích, 
mimo zastav�né území. Obytná zástavba (p�evážn� nízkopodlažní) je situována jižním 
sm�rem (v obci Roudnice) a severním až severozápadním sm�rem v obci Homyle – cca ve 
vzdálenosti 600 - 800 m od uvažovaného zám�ru.  
 

 

Z hlediska imisní zát�že nejsou dle krátkodobého imisního monitoringu v obytné zástavb� 
obce Roudnice p�ekra�ovány stanovené hodnoty imisních limit� u vybraných látek (celkový 
prašný aerosol – PM10, NO2).  

Stávající hlukové pozadí u obytné zástavby v blízkosti komunikací je ovliv�ováno p�edevším 
dopravním hlukem. Významn�jší negativní dopad na životní prost�edí v této lokalit� mají 
zejména emise hluku vyvolané dopravou na komunikaci I. t�ídy  I/11 (E 67) - u obytné 
zástavby v obci Roudnice v blízkosti komunikace �. I/11 byla vypo�tena hladina akustického 
tlaku A LAeq,T  = 67,6 dB.  
 

Zejména v minulosti bylo dot�ené území a okolí významn�ji zat�žováno intenzivní 
zem�d�lskou výrobou - obhospoda�ováváním p�dy nadm�rn� podporované pr�myslovými 
hnojivy.  

Stabilizující funkci v blízkosti uvažované plochy t�žby mají zachovalé dubové porosty 
severovýchodn�, vlh�í louka a lesní porost západn� a v�tší remíz jižn� od zám�ru a další 
�ásti krajiny, které v místním ÚSES plní funkce lokálních biocenter a lokálních biokoridor�.  

Se zem�d�lskou velkovýrobou (po�átkem 70. let minulého století) došlo k zániku mnohých 
krajinných prvk� (mezí, remízk�, malých sad� apod.), což negativn� ovlivnilo tvá�nost krajiny 
i její stabilitu. Drobné vodní toky byly nap�ímeny a v n�kterých �ástech zatrubn�ny.  
V lokalit� je proto t�eba podporovat a udržovat soustavu ekologicky stabiln�jších �ástí krajiny 
(dopl�ováním zelen�, b�ehových a liniových porost�, interak�ních prvk�) tak, aby byla 
funk�ní a aby bylo v území zajišt�no udržení p�írodní rovnováhy. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV� 
ZÁM�RU NA VE�EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 
 

 

D. I. Charakteristika p�edpokládaných vliv� zám�ru na obyvatelstvo 
a  životní prost�edí  a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 

D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v�etn� sociáln� ekonomických vliv� 
 

D. I. 1. 1. Zdravotní rizika 

ŠKODLIVINY, PRAŠNÝ AEROSOL 

Výchozí podklady, identifikace škodlivin 

Pro navrhovaný zám�r je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele okolních obcí 
vyplývající z inhala�ní expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti s b�žným provozem 
t�žebny (emise z obslužné dopravy a z navržené technologie t�žby). 

Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalit� byly výsledky 
modelových výpo�t� rozptylové studie a stávajícího imisního monitoringu. 
 

Provoz t�žebny je zdrojem emisí tuhých zne�iš�ujících látek (zejména samotná t�žba 
št�rkopísku, skrývkové práce a p�eprava materiálu). Skrývka bude provád�na postupn� 
s t�žbou a bude ukládána na do�asných deponiích - zdroj bude p�sobit krátkodob�. Složení 
prachu z t�žby a skrývkových prací odpovídá složení p�dního prost�edí, produkované emise 
prachu budou záviset na aktuálních pov�trnostních podmínkách, vlhkosti vzduchu a p�dy, 
síle a sm�ru v�tru aj. 

Ovzduší v okolí areálu za�ízení, p�íjezdové komunikace a manipula�ní plochy bude 
zne�iš�ováno emisemi z dopravy – p�edevším emisemi oxid� dusíku (NOx), dále emisemi 
oxidu uhelnatého (CO), prašného aerosolu (zejména p�i spalování motorové nafty), oxid 
si�i�itý (SO2), alifatických a aromatických uhlovodík�, polycyklických aromatických 
uhlovodík� (PAU, PAHs), aldehyd�, keton�, deht�, benzenu, sazí aj..  

Za celou skupinu látek byly vybrány jako modelové látky oxidy dusíku, benzen a prašný 
aerosol a to na základ� p�edpokládaného emitovaného množství a možných ú�ink� t�chto 
látek na lidské zdraví.  
 

Ur�ení nebezpe�nosti 
OXIDY DUSÍKU NOx, OXID DUSI�ITÝ NO2 
 

Jako oxidy dusíku (d�íve nitrózní plyny) se ozna�uje sm�s vyšších oxid� dusíku, zejména 
oxidu dusnatého a dusi�itého, p�i�emž za normálních teplot oxid dusi�itý ve volné atmosfé�e 
p�evažuje. V rámci spalovacích proces� je p�evážn� emitován oxid dusnatý (NO), který se 
oxiduje na oxid dusi�itý (NO2). Oxidy dusíku pat�í mezi látky, které se mohou podílet na 
vzniku oxida�ního smogu. 
 

Z hlediska toxicity a ú�ink� na lidské zdraví je z této skupiny látek nejvýznamn�jší oxid 
dusi�itý (NO2).  
 
OXID DUSI�ITÝ NO2 
CAS 10102-44-0 
 

Fyzikální údaje: �ervenohn�dý, štiplav� páchnoucí, siln� oxidující, ve vod� rozpustný, 
neho�lavý plyn; p�i nízkých teplotách je bezbarvý (barva závisí na pom�ru mezi monomerem 
a dimerem, rezav� �ervené zbarvení nitrózních plyn�  (podle síly vrstvy) je z�etelné asi od 
koncentrace 100 ppm)).  
 

Molární hmotnost (kg/kmol): 46,01 (1 mg/l = 532 ppm; 1 ppm = 1,88 mg/m3) 
Bod  varu: 21,15 °C 
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Bod  tání: -10,2 °C 
Relativní hustota kapaliny (voda = 1): 1,4 
Hustota par (vzduch = 1): 1,6 
 
Toxikologická charakteristika látky: 
 

Dle na�ízení vlády �. 258/2001 Sb. se jedná o látku vysoce toxickou s v�tami: R26 (Vysoce 
toxický p�i vdechování); R34 (Zp�sobuje poleptání).  
 

Pro pracovní prost�edí je stanoven limit pro nitrózní plyny (NOx), oxidy dusíku s výjimkou 
oxidu dusného PEL = 10 mg/m3 a NPK–P = 20 mg/m3.   
 
Krátkodobé koncentrace oxidu dusi�itého v ovzduší siln� kolísají v závislosti na denní dob�, 
ro�ním období a meteorologických podmínkách.  
 

V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva �eské republiky ve vztahu 
k životnímu prost�edí se v roce 2002 dle SZÚ se ro�ní aritmetické pr�m�ry sumy oxid� 
dusíku - ro�ní aritmetické pr�m�ry - ve venkovním ovzduší ve v�tšin� ze sledovaných sídel 
(m��eno na 75 stanicích ve 27 m�stech) pohybovaly v rozsahu od 20 do 50 µg/m3. Oxid 
dusi�itý (se stanoveným ro�ním imisním limitem 40 µg/m3) byl p�ekro�en pouze na stanicích 
v Praze 1 (43,2 µg/m3) a v Praze 5 (43,7 µg/m3). Ro�ní aritmetické pr�m�ry se ve v�tšin� 
ostatních sledovaných sídel pohybovaly v rozsahu 20 až 30 µg/m3. 
 

Oxid dusi�itý pat�í mezi sledované škodliviny i ve vnit�ním prost�edí budov, sloužících k 
pobytu lidí, kde se mohou v d�sledku provozu neodv�trávaných spalovacích za�ízení 
vyskytovat koncentrace zna�n� vyšší, nežli ve venkovním ovzduší. Úrove� expozice je zde 
dána hlavn� používáním plynu k va�ení a vytáp�ní. WHO uvádí pr�m�rné koncentrace z 2 - 
5 denních m��ení v 5 evropských zemích v rozmezí 20 - 40 �g/m3 v obývacích pokojích a 40 
- 70 �g/m3 v kuchyních s plynovým vybavením. 
 

Hlavní ú�inek oxidu dusi�itého je dráždivý. Dráždí a ovliv�uje dýchací funkce a snižuje 
odolnost dýchacích cest a plic a zvyšuje riziko výskytu nemocí dolních cest dýchacích (a 
jejich projev�) a astmatických záchvat�. Chronické p�sobení m�že vyvolat vznik chronického 
zán�tu spojivek, nosohltanu a pr�dušek. St�edn�dobé a dlouhodobé studie zví�at krom� toho 
ukazují významné morfologické, biochemické a imunologické zm�ny. Akutní ú�inky na lidské 
zdraví se u zdravých osob projevují až p�i vysoké koncentraci NO2.  
 

Cestou vstupu NO2 do organismu jsou dýchací cesty. P�i inhalaci m�že být absorbováno 80 
– 90 % NO2, z toho významná �ást v nosohltanu. 
 

Prahovou koncentraci pachu uvád�jí r�zní auto�i mezi 200 až 410 µg/m3, ale n�kte�í jedinci 
mohou detekovat již nižší koncentrace.   
 

 

Vztah dávky a ú�inku  
 

Studie na zví�atech, které byly vystaveny dlouhodob�jšímu p�sobení NO2  (n�kolik týdn�) - 
koncentracím menším než 1880 �g/m3 (1ppm), prezentovaly �adu efekt�: primárn� ovlivn�ní 
plicních funkci, ale také dalších orgán� (slezina, játra) a krve. Morfologické zm�ny plicní 
tkán� byly prokázány p�i koncentracích od 640 µg/m3  a biochemické zm�ny od koncentrace 
380 µg/m3. Koncentrace NO2  okolo 940 �g/m3 (0,5 ppm) zvyšují u zví�at po dlouhodobé 
expozici  vnímavost plic v��i bakteriální a virové infekci.  
 

Za hodnotu LOAEL dle WHO lze považovat rozsah koncentrace 365 – 565 �g/m3 (0,2 – 0,3 
ppm) - p�i 1 – 2 hodinové expozici se u citlivé �ásti populace (astmatik�) projevily malé 
zm�ny v plicních funkcích.  
 

Výsledky n�kterých epidemiologických studií u d�tské populace ukazují nár�st respira�ních 
symptom�, délky jejich trvání a snížení plicních funkcí již p�i nižších úrovních expozice (p�i 
dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu pr�m�rné ro�ní koncentrace 50 - 75 �g/m3 a vyšší). U 
d�tí ve v�ku 5 - 12 let dochází podle t�chto studií k 20 % nár�stu rizika respira�ních obtíží a 
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onemocn�ní p�i každém zvýšení expozice o 28 �g/m3 (dvoutýdenní pr�m�r) p�i expozici v 
rozsahu dvoutýdenních pr�m�r� 15 -128 �g/m3. Není však jasné, zda se zde neprojevují 
spíše krátkodobá maxima koncentrací nežli dvoutýdenní pr�m�r.  
 

Doporu�ované limitní hodnoty koncentrace dle WHO pro NO2  jsou: doporu�ená 1 hodinová 
limitní koncentrace je 200 µg/m3, doporu�ená limitní hodnota koncentrace pro ro�ní pr�m�r 
je 40 µg/m3. 
 

 
BENZEN (benzol, cyklohexatrien) C6H6  
CAS: 71-43-2 
 
 

Fyzikální údaje: bezbarvá aromatická kapalina 
Molární hmotnost (kg/kmol): 78,11 (1 mg/l = 313 ppm; 1 ppm = 3,19 mg/m3) 
Bod varu: 80,49; 80,09 °C 
Bod tání: 5,53 °C 
Hustota: 894,1;  876,5 kg.m-3 
Rozpustnost ve vod�: 1,79 x 103 g/m3 p�i 25°C;  
 

Benzen je p�ímo uvol�ován p�i nedokonalém spalování pohonných hmot  (p�edevším u 
vozidel se zážehovým motorem) a dále vzniká uvol�ováním z vyšších aromatických 
slou�enin.  
 
Toxikologická charakteristika látky: 
Dle na�ízení vlády �. 258/2001 Sb. se jedná o látku toxickou (T) a vysoce ho�lavou (F)  
s v�tami R 45 (M�že vyvolat rakovinu), R 11 (Vysoce ho�lavý), R 48/23/24/25 (Toxický: 
nebezpe�í vážného poškození zdraví p�i dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s k�ží a 
požívání). 
 

Do t�la benzen proniká p�edevším p�i inhala�ní a kožní expozici.   
 

Nadýchání vysokých koncentrací par benzenu dráždí dýchací cesty i o�i a m�že rychle 
p�ivodit ochrnutí centrálního nervového systému. Akutní otrava benzenem (p�i vysokých - 
profesionálních expozicích) se projevuje jako narkóza, mohou nastat poruchy srde�ního 
rytmu, zástava dechu. Ú�inkem benzenu se uvol�uje z k�ry nadledvinek adrenalin a je 
nebezpe�í vzniku fibrilace komor, obrny dýchání nebo cirkula�ního kolapsu. Po vážn�jší 
inhala�ní expozici – akutní otrav� m�že dojít k onemocn�ní dýchacích cest  a o�í jako 
projevu dráždivých ú�ink�. Tekutina se vst�ebává i k�ží a m�že zp�sobit také touto cestou 
vstupu t�žké otravy.  
 

Jako chronické otravy p�i profesionální expozici benzenu jsou popisovány nevolnost, závrat�, 
bolesti hlavy, zarudlý obli�ej, stavy podobné opilosti, únavnost, ospalost, nervozita, 
krvácivost, hore�ky.  
 

Kapalina poškozuje k�ži – zp�sobuje z�ervenání, vyrážky a zán�ty. Opakovaný kontakt 
zp�sobuje vznik alergických kožních chorob.  
 

Benzen má vliv na imunitní systém (v�etn� poklesu T lymfocyt�), snižuje odolnost t�la v��i 
infekci, alergiím. Také má vliv na orgány krvetvorby a tvorbu krvinek, vzácn�ji m�že 
poškozovat játra, ledviny a další orgány. Po�etné studie demonstrují vztah mezi expozicí 
benzenu a výskytem r�zných typ� leukémií, rakovinou krvetvorných orgán�. P�sobení 
benzenu a eventueln� jeho metabolit� m�že vést ke vzniku chromozomálních aberací.   
 

Expozice benzenu m�že poškozovat reproduk�ní orgány. U n�kterých žen, které byly 
dlouhodob�ji vystaveny vyšším koncentracím benzenu, byly pozorovány nepravidelnosti 
v menstrua�ní period� a zmenšení velikosti vaje�ník�. Jsou popsány i údaje o ú�inku 
embryotoxickém, fetotoxickém, byly pozorovány abnormality vývoje. B�hem studií na 
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zví�atech - po inhala�ní expozici b�hem b�ezosti – byla pozorována nižší porodní váha, 
opožd�ní vývoj kostí a poškození kostní d�en� a jiné defekty vývoje plodu. 
 

Dle U.S. EPA je klasifikován jako lidský karcinogen (skupina A). Dle IARC i Health Canada 
pat�í do skupiny 1 – látka je karcinogenní pro �lov�ka. 
 
Vztah dávky a ú�inku  
 

U.S. EPA (databáze IRIS) uvádí pro benzen RfC = 3 x 10-2 mg/m3 pro nekarcinogenní efekty. 
Referen�ní koncentrace byla odvozena z profesní inhala�ní studie (Rothman, et al., 1996) – 
z hodnoty  BMCL (a benchmark response of one standard deviation change from the control 
mean) = 8,2 mg/m3 p�i použití faktoru nejistoty 300.  
 

ATSDR (Agency for toxic substances and disease registry) stanovila r. 1997 MRL (Minimal 
Risk Level) pro subchronickou inhala�ní expozici benzenem 0,004 ppm (neurotoxické efekty) 
a pro akutní inhala�ní expozici benzenu 0,05 ppm (imunologické efekty).  
 
Helth Canada stanovila v r. 1991 inhala�ní Prov. TC05 pro benzen - provisional tolerable 
concentration pro karcinogenní efekty 5% - na 1,5 E+1 mg/m3. Vycházelo se 
z epidemiologických studií exponované populace (p�edevším Rinsky et al. (1987)), 
sledovaný parametr: výskyt leukémie u profesionáln� exponovaných lidí. 
 

Dle U.S. EPA Region III Risk – Based Concetration Table je pro benzen ve venkovním 
ovzduší uvád�na hodnota RBC (koncentrace založená na riziku), tj. RBC(ambient air) pro 
karcinogenní efekty = 2,3 E-01 �g/m3. Dále uvádí i faktor sm�rnice karcinogenního rizika  pro 
inhala�ní expozici CSFi = 2,7 E-02 (mg/kg/den)-1. 
 
 

Doporu�ovaná hodnota jednotky rakovinového rizika (UR) dle WHO pro benzen pro 
inhala�ní expozici je: 4,4 – 7,5 x 10-6 (µg/m3)-1, sledovaný parametr – leukémie u 
profesionáln� exponovaných pracovník�. 
 

 
 
PRAŠNÝ AEROSOL - SUSPENDOVANÉ �ÁSTICE (TUHÉ ZNE�IŠ�UJÍCÍ LÁTKY)  
(SPM – suspended particulate matter SPM) 
 

Toxikologická charakteristika: 
Dle Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva �eské republiky ve vztahu 
k životnímu prost�edí (SZÚ Praha) má zne�išt�ní ovzduší polétavým prachem stabilní 
charakter bez výrazn�jších zm�n. V roce 2002 se hodnoty ro�ních aritmetických pr�m�r� ve 
v�tšin� ze sledovaných sídel (m��eno ve 27 m�stech) pohybovaly v rozmezí 20 až 30 µg/m3. 
P�ekro�ení ro�ního imisního limitu pro polétavý prach frakce PM10 (aritmetický ro�ní pr�m�r 
> 40 µg/m3 nebo více než 35 p�ekro�ení 24-hod limitu 50 µg/m3 ((cca 11 % m��ení p�i 365 
hodnotách m��ení)) bylo v roce 2002 nalezeno v sedmi sídlech (v Praze, D��ín�, Ústí n. 
Labem, Ústí n. Orlicí, Karviné, Olomouci a v Ostrav�).  
 

V 18 oblastech byly nam��eny 24-hodinové koncentrace vyšší než 100 µg/m3, (nej�ast�ji 
v Praze, dále v Karviné, Olomouci a v Ostrav�). Denní koncentrace vyšší než 150 µg/m3 byly 
nam��eny v 11 monitorovaných oblastech (nej�ast�ji v Karviné a Ostrav�, dále v Praze, 
Kolín�, D��ín�, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí a v Olomouci). 
  

Ro�ní aritmetické pr�m�ry koncentrací sledovaných kov� v polétavém prachu v roce 2002 
byly ve v�tšin� p�ípad�  v rozsahu: arzen od 0,0035 µg/m3 do 0,00016 µg/m3, celkový chrom 
od 0,0001 µg/m3  po 0,011 µg/m3, nikl od 0,00004 µg/m3 do 0,005 µg/m3, mangan od 0,031 
µg/m3 do 0,0022 µg/m3. U kadmia hodnoty ro�ních aritmetických pr�m�r� v žádném ze 
sledovaných sídel nep�ekro�ily úrove� platného imisního limitu (0,005 µg/m3). Aritmetický 
ro�ní pr�m�r pro olovo u v�tšiny sledovaných lokalit nep�ekro�il 0,040 µg/m3. 
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Prašný aerosol m�že mít rozmanité rizikové vlastnosti, v reálných podmínkách p�sobí jako 
sou�ást komplexní sm�si zne�iš�ujících látek v ovzduší s r�znými ú�inky. Na tuhé �ástice se 
mohou adsorbovat n�které reaktivní komponenty (nap�. polycyklické aromatické uhlovodíky, 
t�žké kovy, aj.).   
 
D�ležitým parametrem tuhých �ástic je (z hlediska pr�niku a depozice v dýchacím systému) 
jejich velikost. Rozlišuje se tzv. PM10 - torakální frakce s aerodynamickým pr�m�rem �ástic 
do 10 µm, která proniká do spodních dýchacích cest, a PM2,5 - jemn�jší respirabilní podíl 
s aerodynamickým pr�m�rem do 2,5 µm pronikající až do plicních sklípk�.) 
 

Jemná frakce �ástic do 2,5 µm je do zna�né míry rozpustná, má �asto kyselý charakter a 
obsahuje sekundárn� vzniklé aerosoly (kondenzáty plyn�, �ástice ze spalování fosilních paliv 
a pohonných hmot, kondenzované organické �i kovové páry). Dále mohou obsahovat t�žké 
kovy �i uhlíkaté látky a jejich soli (p�edevším sulfáty a nitráty). Jemné �ástice jsou 
transportovány do velkých vzdáleností (až n�kolik stovek kilometr�) od zdroje t�chto látek a 
snadno pronikají do vnit�ního prost�edí budov. Hrubší �ástice bývají zásaditého charakteru, 
mén� rozpustné. Vzhledem k velikosti �ástic pom�rn� rychle sedimentují a jsou 
transportovány cca do vzdálenosti n�kolika kilometr�. Vznikají nap�. b�hem zemních prací 
p�i stavbách, p�i  demolicích objekt�, t�žb� zemních hmot, v d�sledku sekundární prašnosti 
p�i doprav� na nezpevn�ných a prašných cestách apod. 
 

Prašný aerosol m�že zp�sobovat podrážd�ní �ichové sliznice a negativn� ovliv�ovat funkci i 
kvalitu �asinkového epitelu v horních cestách dýchacích, snižovat samo�istící schopnosti a 
obranyschopnost dýchacího systému a tím vyvolat vhodné podmínky pro  vznik bakteriálních 
�i virových respira�ních infekcí.  
 

Akutní zán�tlivé zm�ny mohou p�ejít do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy 
(chronické bronchopulmonální nemoci) s následným postižením ob�hového systému. Vyšší 
výskyt t�chto zm�n je možno sledovat u citlivých skupin populace (d�ti, sta�í lidé a lidé s 
nemocemi dýchacího a srde�n� cévního systému, ku�áci aj.). 
 

U sou�asného p�sobení �ástic prašného aerosolu a SO2 se p�edpokládá vzájemn� 
potencující ú�inek. V mnoha epidemiologických studiích byl potvrzen vztah mezi výší 
prašného aerosolu a koncentrací oxidu si�i�itého a snížením plicních funkcí, zvýšením 
výskytu respira�ních onemocn�ní a p�ed�asné úmrtnosti u starých lidí a chronicky 
nemocných jedinc�. 
 
Dle WHO (Air quality guidelines for Europe, second edition) nelze na základ� sou�asných 
poznatk� stanovit bezpe�nou prahovou koncentraci v ovzduší. WHO na základ� 
epidemiologických studií uvádí závislosti procentuální zm�ny zdravotních parametr�  na 
denních pr�m�rných koncentracích PM10 (v rozmezí 20 – 200 �g/m3). 
 

Prašný aerosol má ú�inky, které nelze p�esn� specifikovat a popsat, u této škodliviny nebyly 
stanoveny referen�ní dávky a koncentrace. Existuje ale �ada publikovaných vztah�, které 
vychází z epidemiologických studií a vyjad�ují závislost mezi koncentrací a výskytem r�zných 
zdravotních obtíží.  
 

Pro hodnocení zdravotních rizik zde byly použity vztahy, které u populace exponované 
prašnému aerosolu popisují odhad zvýšení rizika výskytu chronických respira�ních obtíží 
(viz. dále). 

 
Hodnocení inhala�ní expozice 
 
 

Hodnocení expozice vychází z rozptylové studie, resp. výstup� imisního disperzního modelu 
SYMOS. Pro hodnocení inhala�ní expozice byly využity ro�ní pr�m�rné imisní koncentrace 
NO2, benzen a PM10 p�edpokládané v souvislosti s b�žným provozem zám�ru – viz. tabulka 
�. 19 a 20. 
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Výpo�ty imisních koncentrací (maximálních a ro�ních) byly provedeny v 18 vybraných 
referen�ních bodech – p�evážn� v bytové zástavb� v okolních obcích: 
 

- ref. bod �. 2 - Puchlovice,  
- ref. bod �. 3, 4 a 5 - Roudnice,  
- ref. bod �. 6 – Lhota pod Lib�any,  
- ref. bod �. 7 a 8 – Kratonohy,  
- ref. bod �. 9 – Michnovka,  
- ref. bod �. 10 - Boharyn�,  
- ref. bod �. 11 - Homyle,  
- ref. bod �. 12 – Radostov,  
- ref. bod �. 13 - Radíkovice,  
- ref. bod �. 14 - Želí,  
- ref. bod �. 15 – Lib�any,  
- ref. bod �. 16 a 17 Syrovátka,  
- ref. bod �. 18 – Osi�ky. 

 

Referen�ní bod �. 1 byl zvolen u objektu bývalé dr�bežárny (v sou�asné dob� je zde 
umíst�na kovoobráb�cí dílna) a vypovídá o imisní situaci západn� od zám�ru (je umíst�n 
v blízkosti p�íjezdové cesty, mimo obytnou zástavbu).  
 
Odvoz vyt�žené suroviny nákladními automobily bude  realizován po trase zpevn�né polní 
cesty (p. �. 2062) s napojením na státní komunikaci II/323 ve sm�ru na obec Roudnice a 
dále s odbo�ením na silnici I/11 (E 67) ve sm�ru na Hradec Králové. P�esná organizace 
p�epravy surovin a využívané trasy svozu k místu budování dálnice nejsou známy, budou 
up�esn�ny v rámci postup� organizace výstavby dálnice D11 (mimo tento zám�r). 
P�edpokládá se, že p�eprava št�rkopísku bude realizována po komunikaci I/11 ve sm�ru na 
Hradec Králové až k místu protnutí této komunikace s trasou plánované dálnice D11 (mezi 
obcemi St�žery a Pla�ice) – viz. p�íloha oznámení �. 2. Odtud budou postupn� v pr�b�hu 
výstavby naváženy hmoty po trase t�lesa dálnice sm�rem k obci Osi�ky. 
 

Byla uvažována fáze t�žby pro pot�eby dálnice D11 (s ro�ní kapacitou t�žby 550 000 m3 
suroviny) a fáze dot�žování zásob ložiska (s kapacitou t�žby do 100 000 m3 suroviny za rok). 
Hodnoty imisních koncentrací byly vypo�teny pro všech p�t t�íd stability p�ízemní vrstvy 
atmosféry a t�i t�ídy rychlosti v�tru, s p�ísp�vky po úhlových krocích 1°. Výpo�et rozptylové 
studie byl proveden p�ísp�vkovým zp�sobem, pro emisní úrove� nákladních vozidel 
konven�ní a Euro1. 
 

Imisní situace v posuzovaném území není trvale sledována, nejbližší imisní monitorovací 
stanice se nachází v Hradci Králové.  

Pro srovnání byly uvedeny hodnoty imisních koncentrací škodlivin (NO2 a PM10) nam��ených 
p�i krátkodobém imisním monitoringu v blízkosti zám�ru.  

Byly realizovány dva odb�ry vzork�: 
 

Odb�rové místo �.1 – bývalý objekt dr�bežárny (referen�ní bod �. 1) 
 

Odb�rové místo �. 2 – bytová zástavba obce Roudnice  
 

 
P�edpokládaný stav v okolí uvažovaného zám�ru (tj. výsledky modelových výpo�t� ro�ních 
pr�m�rných imisních koncentrací NOx, PM10 a benzenu) b�hem t�žby št�rkopísku pro 
pot�eby výstavby dálnice D 11 jsou uvedeny v tabulce �. 19. 
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Tabulka �. 19: P�edpokládané hodnoty imisní koncentrace škodlivin v okolí uvažovaného 
zám�ru (NO2 a PM10) pro emisní úrove� konven�ní a Euro 1 – p�ísp�vek daný t�žbou 
suroviny pro pot�eby dálnice D11  
 
 

 

Ro�ní pr�m�rné imisní koncentrace (Cr)  

NO2  [[[[µµµµg/m3]]]] benzen PM10 [[[[µµµµg/m3]]]] 
Ref. 

bod �. em. úrove� 
konven�ní 

em. úrove� 
Euro 1 

em. úrove� 
konven�ní 

em. úrove� 
Euro 1 

em. úrove� 
konven�ní 

em. úrove� 
Euro 1 

1 0,30 0,20 0,010 0,005 0,20 0,11 
2 0,06 0,04 0,001 0,001 0,02 0,01 
3 0,13 0,09 0,003 0,001 0,07 0,04 
4 0,09 0,06 0,002 0,001 0,04 0,03 
5 0,07 0,05 0,002 0,001 0,03 0,02 
6 0,06 0,04 0,001 0,001 0,03 0,02 
7 0,16 0,10 0,001 0,000 0,01 0,01 
8 0,05 0,04 0,001 0,000 0,01 0,01 
9 0,16 0,10 0,000 0,000 0,01 0,00 
10 0,05 0,03 0,001 0,001 0,02 0,01 
11 0,07 0,05 0,002 0,000 0,03 0,02 
12 0,03 0,02 0,001 0,000 0,01 0,01 
13 0,03 0,02 0,001 0,000 0,01 0,01 
14 0,07 0,05 0,002 0,001 0,03 0,02 
15 0,05 0,03 0,001 0,001 0,02 0,01 
16 0,04 0,03 0,001 0,000 0,01 0,01 
17 0,03 0,02 0,001 0,000 0,01 0,01 
18 0,02 0,01 0,000 0,000 0,01 0,00 

 
 
Zjišt�né pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace NO2 v dob� t�žby št�rkopísku pro pot�ebu 
výstavby dálnice D11 jsou ve všech referen�ních bodech velmi nízké – v obytné zástavb� 
(referen�ní bod �. 2 – 18) se pohybují v rozmezí 0,02 – 0,16 µg/m3 (p�i výpo�tu z konven�ní 
emisní úrovn� nákladních automobil�)  a 0,01 – 0,10 µg/m3 (p�i výpo�tu z emisní úrovn� 
nákladních automobil� Euro 1). 

 

Na základ� imisního monitoringu byla stanovena st�ední hodnota imisní koncentrace oxidu 
dusi�itého v obytné zástavb� v obci Roudnice  - �inila  37,0 µg/m3. 
 

Nejvyšší imisní ro�ní koncentrace oxidu dusi�itého 0,30 µg/m3 (vypo�tené z konven�ní 
emisní úrovn�) a 0,20 µg/m3 (vypo�tené z emisní úrovn� Euro 1) byla zjišt�na v referen�ním 
bod� �. 1, mimo obytnou zástavbu – u objektu bývalé dr�bežárny.  
 

St�ední hodnota imisní koncentrace oxidu dusi�itého získaná imisním monitoringem 
(referen�ní bod �.1) �inila  31,8 µg/m3. 
 
Pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace benzenu p�i t�žb� št�rkopísku pro pot�ebu výstavby 
dálnice D11 se v obytné zástavb� (referen�ní bod �. 2 – 18) pohybují v rozmezí 0,000 – 
0,003 µg/m3 (p�i výpo�tu z konven�ní emisní úrovn� nákladních automobil�)  a 0,000 – 0,001 
µg/m3 (p�i výpo�tu z emisní úrovn� nákladních automobil� Euro 1). 

 
 



Stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever a t�žba písk� až št�rkových písk� 

 - 51 - 

Nejvyšší imisní ro�ní koncentrace benzenu 0,010 µg/m3 (vypo�tené z konven�ní emisní 
úrovn�) a 0,005 µg/m3 (vypo�tené z emisní úrovn� Euro 1) byla zjišt�na v referen�ním bod� 
�. 1 (mimo obytnou zástavbu).  
 

B�hem m��ení imisní situace nebyly monitorovány koncentrace benzenu. 
 
Pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace PM10 b�hem t�žby št�rkopísku pro výstavbu dálnice D11 
se v obytné zástavb� (referen�ní bod �. 2 – 18) pohybují v rozmezí se pohybují v rozmezí 
0,01 – 0,07 µg/m3 (p�i výpo�tu z konven�ní emisní úrovn� nákladních automobil�)  a 0,00 – 
0,04 µg/m3 (p�i výpo�tu z emisní úrovn� nákladních automobil� Euro 1). 
 

St�ední hodnota imisní koncentrace suspendovaných �ástic frakce PM10 na základ� imisního 
monitoringu v obytné zástavb� v obci Roudnice �inila  29,7 µg/m3. 
 

Nejvyšší imisní ro�ní koncentrace suspendovaných �ástic frakce PM10 0,20 µg/m3 (vypo�tené 
z konven�ní emisní úrovn�) a 0,11 µg/m3 (vypo�tené z emisní úrovn� Euro 1) byla zjišt�na 
v referen�ním bod� �.1. 
 

St�ední hodnota imisní koncentrace PM10 získaná imisním monitoringem u tohoto objektu 
byla 49,4 µg/m3. 
 

 
 

Ro�ní pr�m�rné imisní koncentrace škodlivin (NO2 a PM10) v okolí uvažovaného zám�ru, tj. 
p�ísp�vek daný provozem zám�ru b�hem fáze dot�žování zásob ložiska je uveden v tabulce 
�. 20.  
 
  

Tabulka �. 20: P�edpokládané hodnoty imisní koncentrace škodlivin v okolí uvažovaného 
zám�ru (NO2 a PM10) pro emisní úrove� konven�ní a Euro 1 – p�ísp�vek vyvolaný 
dot�žováním zásob ložiska  
 

 

Ro�ní pr�m�rné imisní koncentrace (Cr)  

NO2  [[[[µµµµg/m3]]]] benzen PM10 [[[[µµµµg/m3]]]] Ref. 
bod �. konven�ní Euro 1 konven�ní Euro 1 konven�ní Euro 1 

1 0,09 0,07 0,005 0,004 0,169 0,142 
2 0,02 0,01 0,001 0,000 0,017 0,015 
3 0,02 0,01 0,001 0,001 0,030 0,022 
4 0,02 0,01 0,001 0,001 0,025 0,021 
5 0,02 0,01 0,001 0,001 0,021 0,018 
6 0,02 0,01 0,001 0,001 0,021 0,018 
7 0,01 0,01 0,000 0,000 0,009 0,008 
8 0,01 0,01 0,000 0,000 0,008 0,007 
9 0,01 0,01 0,000 0,000 0,005 0,004 
10 0,02 0,02 0,001 0,001 0,020 0,017 
11 0,03 0,02 0,001 0,001 0,038 0,033 
12 0,01 0,01 0,000 0,000 0,014 0,012 
13 0,02 0,01 0,000 0,000 0,012 0,010 
14 0,03 0,02 0,001 0,001 0,040 0,035 
15 0,02 0,01 0,001 0,001 0,020 0,017 
16 0,01 0,01 0,000 0,000 0,008 0,007 
17 0,01 0,01 0,000 0,000 0,007 0,006 
18 0,01 0,01 0,000 0,000 0,005 0,004 
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Zjišt�né pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace NO2 v dob� dot�žování zásob ložiska se 
v obytné zástavb� (referen�ní bod �. 2 – 18) pohybují v rozmezí 0,01 – 0,03 µg/m3 (p�i 
výpo�tu z konven�ní emisní úrovn� nákladních automobil�)  a 0,01 – 0,02 µg/m3 (p�i výpo�tu 
z emisní úrovn� nákladních automobil� Euro 1). 
 
 

Nejvyšší imisní ro�ní koncentrace oxidu dusi�itého 0,09 µg/m3 (vypo�tené z konven�ní 
emisní úrovn�) a 0,07 µg/m3 (vypo�tené z emisní úrovn� Euro 1) byla zjišt�na v referen�ním 
bod� �. 1, mimo obytnou zástavbu.  
 
Pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace benzenu p�i dot�žování zásob ložiska se v obytné 
zástavb� (referen�ní bod �. 2 – 18) pohybují v rozmezí 0,000 – 0,001 µg/m3 p�i výpo�tu 
z konven�ní i z emisní úrovn� nákladních automobil� Euro 1). 

 

Nejvyšší imisní ro�ní koncentrace benzenu 0,005 µg/m3 (vypo�tené z konven�ní emisní 
úrovn�) a 0,004 µg/m3 (vypo�tené z emisní úrovn� Euro 1) byla zjišt�na v referen�ním bod� 
�. 1 (mimo obytnou zástavbu).  
 

 
Pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace PM10 b�hem dot�žování zásob ložiska se v obytné 
zástavb� (referen�ní bod �. 2 – 18) pohybují v rozsahu 0,005 – 0,040 µg/m3 (p�i výpo�tu 
z konven�ní emisní úrovn� nákladních automobil�)  a 0,004 – 0,035 µg/m3 (p�i výpo�tu 
z emisní úrovn� nákladních automobil� Euro 1). 

 

Nejvyšší imisní ro�ní koncentrace suspendovaných �ástic frakce PM10 0,169 µg/m3 

(vycházející z konven�ní emisní úrovn�) a 0,142 µg/m3 (vycházející z emisní úrovn� Euro 1) 
byla zjišt�na v referen�ním bod� �. 1.  
 
 
 

Charakterizace rizika 
 

Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší p�ijímány exponovanými jedinci (p�edevším 
inhala�n�),  pronikají do lidského organismu a �ást vdechovaných škodlivin se vst�ebává 
jako vnit�ní dávka.  
 

Pro látky s prahovými ú�inky je stanovena p�ípustná koncentrace nepoškozující zdraví. (U 
t�chto látek se uvažuje s existencí  prahové úrovn� expozice, pod kterou se neo�ekává 
významný nežádoucí ú�inek (vlivem fyziologických adapta�ních, detoxika�ních a 
repara�ních mechanism� organismu)).  
 

Referen�ní koncentrace je hmotnostní koncentrace látky v ovzduší, která p�i expozici 
odpovídající hodnocenému intervalu pravd�podobn� nezp�sobí poškození zdraví populace, 
v�etn� citlivých podskupin (sta�í a nemocní lidé, d�ti apod.).  
 

U látek s karcinogenními ú�inky se p�edpokládá, že neexistuje prahová úrove� expozice. 
Každá dávka je spojena s vzestupem pravd�podobnosti vzniku nádorového bujení; nulové 
riziko je p�i nulové expozici. Referen�ní koncentrace pro tyto látky uvádí, jaká koncentrace 
odpovídá dané pravd�podobnosti navýšení výskyt� nádor�. 
 
Charakterizace rizika – chronického nekarcinogenního ú�inku 
 

OXID DUSI�ITÝ NO2 
Pro charakterizaci chronického nekarcinogenního rizika NO2 jsou srovnány p�edpokládané 
hladiny pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace NO2 (vznikajících v souvislosti s b�žným 
provozem zám�ru) s referen�ní koncentrací GV (Guideline value) pro nekarcinogenní efekty 
dle WHO – viz. tabulka �. 21.  
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Tabulka �. 21: Referen�ní koncentrace (inhala�ní expozice) NO2 pro nekarcinogenní efekty  
 

Imisní koncentrace NO2 

v obytné zástavb� [[[[
g/m3]]]] NO2 
Emisní úrove	 

konven�ní 
Emisní úrove	  

Euro 1 

GV ro�ní  
pro NO2 
(WHO) 
[[[[
g/m3]]]] 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r v dob� t�žby 
pro stavbu dálnice D11 (ro�ní koncentrace Cr) 0,16 0,10 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r b�hem 
dot�žování zásob ložiska (ro�ní koncentrace Cr) 0,03 0,02 

Stávající imisní situace   
(pozadí – denní koncentrace)  37,0 37,0 

40 

 

 
 

Z porovnání v tabulce vyplývá, že hladiny zjišt�ných pr�m�rných ro�ních koncentrací NO2 
v obytné zástavb� v souvislosti s realizací zám�ru  b�hem t�žby pro výstavbu dálnice D11 
jsou o 2 �ády nižší než doporu�ené referen�ní koncentrace pro NO2 dle WHO (Gudeline 
value - GV). P�ísp�vek zám�ru k imisní situaci NO2 b�hem dot�žování zásob št�rkopísku je 
nízký pro ob� emisní úrovn� nákladních automobil� – je o 3 �ády nižší než referen�ní 
koncentrace Gudeline value pro NO2. 
 

Pro srovnání je uvedeno i imisního pozadí - denní koncentrace. Hodnota je �ádov� shodná 
s doporu�enou ro�ní referen�ní koncentrací Gudeline value, tuto doporu�enou koncentraci 
nep�esahuje. 

 
BENZEN 
 

Pro odhad rizika nekarcinogenního vlivu byly využity zkušenosti US EPA využívající  RfC 
koncentrace a referen�ní hodnoty MRLS (zdroj ATSDR). 
 

Jiné databáze (Quide value (zdroj WHO), Prov. TC (provisional tolerable concentration 
(Helth Canada) a Risk – based concentration (RBC) – zdroj US EPA) referen�ní koncentrace 
pro hodnocení nekarcinogenního ú�inku benzenu neuvád�jí. 
 

Orienta�ní zhodnocení míry rizika toxického ú�inku (nekarcinogenního) vychází ze srovnání 
p�edpokládané pr�m�rné ro�ní koncentrace benzenu v obytné zástavb� (resp. nejvyšší 
hodnoty p�i emisní úrovni konven�ní a Euro 1 v jednotlivých etapách t�žby) s referen�ními 
koncentracemi pro inhala�ní expozici uvedenými – viz. tabulka �. 22.  
 
Tabulka �. 22: P�ísp�vek benzenu ke stávající imisní situaci v porovnání s referen�ními 
koncentracemi (inhala�ní expozice) pro nekarcinogenní efekty  
 
 

Emisní úrove� MRLs (ATSDR) ppm 
 

BENZEN 
 

Nejvyšší p�ísp�vek  
ro�ní koncentrace Cr konven�ní Euro 1 

RfC 

g/m3 

(US EPA) akutní subchronická chronická 

Zám�r v dob� t�žby pro 
stavbu dálnice D11 0,003 0,001 

Zám�r b�hem 
dot�žování zásob ložiska 0,001 0,001 

3E+ E01 0,05 ppm 
(159,5 �g /m3) 

0,004 ppm 
(12 �g /m3) - 

                                        

RBC at HI of 0,1 < RBC-c 
 
 

 

Z porovnání vyplývá, že zjišt�ný p�ír�stek (pr�m�rná ro�ní koncentrace) benzenu vyvolaná 
provozem zám�ru v dob� t�žby pro stavbu dálnice D11 a b�hem dot�žování ložiska je o 4 
�ády nižší než referen�ní koncentrace RfC dle US EPA.  
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PRAŠNÝ AEROSOL 
 

Chronické respira�ní symptomy u dosp�lých 
 

Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika chronických respira�ních obtíží (chronické 
zahlen�ní a pískoty) u exponované populace  - u dosp�lých jedinc� -  byl použit vztah, které  
na základ� výsledk� epidemiologických studií publikovala Kristina Aunan (1995): 
 

OR = exp (β x Cr) 
 
 

OR = relativní riziko (Odds Ratio)  - tj. výskyt chronických respira�ních obtíží  zatížené  populace 
k výskytu v nezatížené populaci  

β    =  regresivní koeficient β = 0,029 (95% CI 0,015 – 0,054)  
Cr  =  ro�ní imisní koncentrace v 	g/m3 
 

Odhadnutá prevalence p�i hypotetické nulové koncentraci je 1,3 %. 
 

 

Odhad zvýšení rizika chronických respira�ních obtíží u dosp�lých jedinc� exponované 
populace b�hem t�žby pro výstavbu dálnice a p�i dot�žování zásob ložiska je uveden 
v tabulce �. 23 (pro konven�ní emisní úrove� nákladních vozidel) a v tabulce �. 24 
(pro emisní úrove� nákladních vozidel Euro 1). 
 

 
Tabulka �. 23: Odhad zvýšení rizika chronických respira�ních obtíží u exponované populace 
v souvislosti se zjišt�nou imisní zát�ží prašným aerosolem – p�i výpo�tu z konven�ní emisní 
úrovn� nákladních vozidel  
 
 

 PRAŠNÝ AEROSOL Cr  
[�g/m3] OR výskyt 

symptom� [%] 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r v dob� t�žby pro stavbu 
dálnice D11 (ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,070 1,002 1,303 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r b�hem dot�žování zásob 
ložiska (ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,040 1,001 1,301 

Stávající imisní stav – denní koncentrace 
(obytná zástavba - Roudnice) 29,70 2,366 3,076 

 
 

 
Tabulka �. 24: Odhad zvýšení rizika chronických respira�ních obtíží u exponované populace 
v souvislosti se zjišt�nou imisní zát�ží prašným aerosolem – p�i výpo�tu z emisní úrovn� 
nákladních vozidel Euro1 
 
 

 PRAŠNÝ AEROSOL Cr  
[�g/m3] OR výskyt 

symptom� [%] 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r v dob� t�žby pro stavbu 
dálnice D11 (ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,040 1,001 1,301 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r b�hem dot�žování zásob 
ložiska (ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,035 1,001 1,301 

Stávající imisní stav – denní koncentrace 
(obytná zástavba - Roudnice) 29,70 2,366 3,076 

 
 

Prevalence - zvýšení rizika chronických respira�ních obtíží u exponované dosp�lé populace 
v souvislosti s imisní zát�ží prašným aerosolem b�hem t�žby suroviny na výstavbu dálnice i 
p�i dot�žování zásob ložiska (na základ� hodnot z konven�ní emisní úrovn� i emisní úrovn� 
Euro 1) se oproti stávajícímu stavu prakticky neprojeví. Výskyt symptom� p�i zjišt�ných 
imisních koncentrací (provoz zám�ru) by se pohyboval v rozmezí 1,301 % – 1,303 %, (z toho 
1,3 % je odhadnutá prevalence p�i nulové koncentraci), pak 0,001 – 0,003 % je výskyt 
symptom� v souvislosti s p�ísp�vkem prašného aerosolu z provozu zám�ru. 
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Do výpo�tu byly zahrnuty i hodnoty koncentrace prašného aerosolu  zjišt�né imisním 
monitoringem (výskyt symptom� v souvislosti se stávajícím stavem se pohybuje okolo     
3,076 %, z toho 1,776 % je výskyt symptom� v souvislosti s imisemi prašného aerosolu - 
pozadí).  
 

 
Chronické respira�ní symptomy u d�tí   
 

Pro kvantitativní odhad zvýšení rizika výskytu chronických respira�ních symptom�  
(prevalence bronchitidy) u exponované populace - u d�tí -  byl použit vztah publikovaný 
Özkaynakem et al., Schwartzem a Dockerym: 
 

OR  = exp (β x Cr) 
 
 

OR  =   relativní riziko (Odds Ratio)   
β     =   regresivní koeficient β = 0,01445 (95% CI 0,00150 – 0,02851)  
Cr   =   ro�ní imisní koncentrace v 	g/m3 
 

Odhadnutá prevalence p�i hypotetické nulové koncentraci je 3 %. 
 
Odhad zvýšení rizika chronických respira�ních obtíží u d�tské exponované populace pro fázi 
t�žby pro výstavbu dálnice a p�i dot�žování zásob ložiska je uveden v tabulce �. 25 
(pro konven�ní emisní úrove� nákladních vozidel) a v tabulce �. 26 (pro emisní úrove� 
nákladních vozidel Euro 1). 
 
Tabulka �. 25:   Odhad zvýšení rizika chronických respira�ních symptom�  u exponované 
populace (u d�tí) v souvislosti se zjišt�nou imisní zát�ží prašným aerosolem – p�i výpo�tu 
z konven�ní emisní úrovn� nákladních vozidel  
 

 PRAŠNÝ AEROSOL Cr  
[�g/m3] OR výskyt 

symptom� [%] 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r v dob� t�žby pro stavbu 
dálnice D11 (ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,070 1,001 3,003 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r b�hem dot�žování zásob 
ložiska (ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,040 1,001 3,003 

Stávající imisní stav – denní koncentrace 
(obytná zástavba - Roudnice) 29,70 1,536 4,608 

 

 
Tabulka �. 26: Odhad zvýšení rizika chronických respira�ních syndrom� u exponované 
populace (u d�tí) v souvislosti se p�edpokládanou imisní zát�ží prašným aerosolem - p�i 
výpo�tu z emisní úrovn� nákladních vozidel Euro1 
 

 PRAŠNÝ AEROSOL Cr  
[�g/m3] OR výskyt 

symptom� [%] 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r v dob� t�žby pro stavbu 
dálnice D11 (ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,040 1,001 3,003 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r b�hem dot�žování zásob 
ložiska (ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,035 1,001 3,003 

Stávající imisní stav – denní koncentrace 
(obytná zástavba - Roudnice) 29,70 1,536 4,608 

 
Prevalence bronchitidy u exponovaných d�tí v souvislosti s imisní zát�ží prašným aerosolem 
b�hem t�žby št�rkopísku na výstavbu dálnice D11 i p�i dot�žování zásob ložiska (na základ� 
hodnot z konven�ní emisní úrovn� i emisní úrovn� Euro 1 u nákladních automobil�) se oproti 
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stávajícímu stavu neprojeví. P�i zjišt�ných imisních koncentracích (provoz zám�ru) by se 
výskyt symptom� pohyboval okolo 3,003 %, (z toho 3 % je odhadnutá prevalence p�i nulové 
koncentraci), výskyt symptom� v souvislosti s p�ísp�vkem prašného aerosolu z provozu 
zám�ru je tedy 0,003 %. 
 

Výskyt symptom� v souvislosti se stávajícím stavem (dle imisního monitoringu - v obytné 
zástavb� v Roudnici) se pohybuje okolo 4,608 %, z toho 1,608 % je výskyt symptom� 
v souvislosti s imisemi prašného aerosolu).  
 
Charakterizace rizika – karcinogenního ú�inku 
 

Pro zhodnocení míry rizika karcinogenního ú�inku benzenu je v následujících tabulkách 
uvedena míra pravd�podobnosti zvýšení výskytu karcinom� nad b�žný výskyt v populaci – 
Individual Lifetime Cancer Risk (ILCR).  
 

Pravd�podobnost vychází ze vztahu ILCR = Cr x UR, kde Cr je zjišt�ná ro�ní pr�m�rná 
koncentrace škodliviny v obytné zástavb� (resp. nejvyšší hodnota pr�m�rná ro�ní 
koncentrace benzenu zjišt�ná modelovým výpo�tem rozptylové studie). UR je jednotka 
karcinogenního rizika – inhala�ní, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika 
rakoviny u jednotlivce p�i celoživotní koncentraci 1 �g/m3.  
 

 
Tabulka �. 27:  Hodnocení rizika p�ísp�vku benzenu (inhala�ní expozice) pro karcinogenní 
efekty - p�i výpo�tu z konven�ní emisní úrovn� 
 

BENZEN Cr  
[�g/m3] UR ILCR  

RBC  
(
g/m3)  

(US EPA) 
Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r v dob� 
t�žby pro stavbu dálnice D11  
(ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,003 (1,32 - 2,25).10-8 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r b�hem 
dot�žování zásob ložiska  
(ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,001 

(4,4 - 7,5).10-6 

(4,4 – 7,5).10-9 

2,3 E-01 

 
 

 
 

Tabulka �. 28:  Hodnocení rizika p�ísp�vku benzenu (inhala�ní expozice) pro karcinogenní 
efekty - p�i výpo�tu z  emisní úrovn� Euro 1 
 

BENZEN Cr  
[�g/m3] UR ILCR  

RBC  
(
g/m3)  

(US EPA) 
Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r v dob� 
t�žby pro stavbu dálnice D11  
(ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

Nejvyšší p�ísp�vek – zám�r b�hem 
dot�žování zásob ložiska  
(ro�ní koncentrace Cr v obytné zástavb�) 

0,001 (4,4 - 7,5).10-6 (4,4 – 7,5).10-9 2,3 E-01 

 
Zjišt�né ILCR pro p�ísp�vek benzenu (viz. tabulka �. 27 a 28) je o 2 – 3 �ády nižší než je 
p�ijatelná úrove� rizika 1E-06 (tj. 1 p�ípad onemocn�ní rakovinou p�i celoživotní expozici na 
milion exponovaných osob). Stávající imisní pozadí benzenu v zájmové lokalit� není známo. 
 

Dále je pro srovnání uvedena i hodnota RBC benzenu pro karcinogenní efekty ve volném 
ovzduší. Z porovnání vyplývá, že zjišt�né pr�m�rné ro�ní koncentrace - p�ísp�vky benzenu 
jsou o 2 �ády nižší než referen�ní koncentrace.  
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Zhodnocení 
 

Na základ� provedeného hodnocení lze konstatovat, že p�ísp�vek míry rizika 
nekarcinogenního ú�inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi�itého (NO2), benzenu a  
suspendovaných �ástic frakce PM10) vyvolaný b�žným provozem zám�ru je nep�íliš 
významný a to v p�ípad� výpo�t� vycházejících z konven�ní emisní úrovn� nákladních 
automobil�  i emisní úrovn� Euro 1. 
 

Z výpo�tu míry pravd�podobnosti zvýšení výskytu karcinom� nad b�žný výskyt v populaci 
(tzv. ILCR) pro inhala�ní expozici benzenu vyplývá, že imisní p�ísp�vek vyvolaný provozem 
obslužné dopravy a mechanism� v obou etapách t�žby bude o 2 - 3 �ády pod p�ijatelnou 
úrovní rizika (1 x 10-6). Stávající imisní pozadí benzenu v zájmové lokalit� není známo.  
 

 
Nejistoty  
 
 

Bylo provedeno screeningové hodnocení zdravotních rizik chronického nekarcinogenního 
ú�inku vybraných škodlivin (oxidu dusi�itého (NO2), benzenu a suspendovaných �ástic 
frakce PM10), nebyly zhodnoceny další možné expozi�ní cesty. Hodnocení nár�stu míry 
zdravotního rizika posuzovaných škodlivin vychází z modelových výpo�t� rozptylové studie, 
tj. z vypo�ítaných p�ísp�vk� imisí škodlivin vyvolaných provozem zám�ru. Do výpo�tu byly 
zahrnuty i hodnoty stávajících koncentrací prašného aerosolu a oxidu dusi�itého zjišt�né 
krátkodobým imisním monitoringem. Tyto hodnoty se vztahují k denním koncentracím, 
srovnání s referen�ními koncentracemi (které odpovídají dlouhodobým pr�m�rným 
koncentracím (tj. ro�ním)) je proto pouze orienta�ní (dochází k nadhodnocení míry rizika). 
Stávající imisní pozadí benzenu v zájmové lokalit� není známo. 
 

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich 
velikost, doba trávená v obytné zón� a jiné aktivity v zájmovém území). 
 

Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení daných 
disperzním modelem SYMOS, nejistot experimentáln� získaných dat, chybami p�i stanovení 
doporu�ených – referen�ních hodnot atd. 
 
HLUK 
 

Výchozí podklady 
Pro zám�r je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného 
zám�ru vyplývající z expozice hluku ze zdroj� hluku umíst�ných v areálu t�žebny a 
z obslužné dopravy. 

Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i imisí hluku v dané lokalit� byly výsledky 
modelových výpo�t� hlukové studie. Odhad zdravotního rizika hluku v mimopracovním 
prost�edí byl proveden dle návrhu metodického návodu (Havel, 2004).   
 

Identifikace a charakterizace nebezpe�nosti 
 

Nep�íznivými ú�inky hluku na lidské se rozumí morfologické nebo funk�ní zm�ny organizmu, 
které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenza�ní kapacity v��i stresu nebo 
zvýšení vnímavosti k jiným nep�íznivým vliv�m prost�edí.  
 

Negativní ú�inky hluku mohou být: 
- Specifické (zprost�edkované p�ímo sluchovým smyslovým orgánem), které se m�že 

projevovat p�i ekvivalentní hladin� akustického tlaku A nad 85 až 90 dB. 
 

Dlouhodobé p�sobení zvuk� s vysokými hladinami poškozuje bu�ky na povrchu 
bazilární membrány a postupn� snižuje citlivost sluchového orgánu. Poškození malého 
po�tu sluchových bun�k je zpo�átku nerozeznatelné, avšak p�i r�stu po�tu 
poškozených bun�k se stále výrazn�ji projevuje ztráta �ásti informace. Poškození 
sluchu je provázeno splýváním mluvené �e�i, neschopností rozlišit �e� a hluk pozadí a 
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zkreslením vjemu hudby. Ú�inek hluku stoupá s ú�inek stoupá s intenzitou, náhlostí a 
délkou vlny.  

 

- Systémové (zprost�edkované speciálními strukturami nervového systému) -  ovlivn�ní 
funkcí r�zných systém� organismu – nap�. poruchy úrovn� centrální aktivace, 
motorické koordinace a smyslov�-motorických funkcí, emociální rovnováhy a poruchy 
v sociální interakci. 

 
Nadm�rný hluk provokuje v lidském organismu �adu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; m�že 
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. 
Rušení a obt�žování hlukem je �astou subjektivní stížností na kvalitu životního prost�edí a 
m�že p�edstavovat prvotní podn�t rozvoje neurotických, psychosomatických i psychických 
stres� u �etných nemocných.  
 

Je pravd�podobné, že snižuje obecnou odolnost v��i zát�ži, zasahuje do normálních 
regula�ních pochod�. Nadm�rná hluková expozice pracujících snižuje pozornost a 
produktivitu a kvalitu práce. Významn� je také ohrožena bezpe�nost práce. D�sledkem 
zvýšené hladiny hluku m�že docházet také ke zhoršení komunikace �e�i a tím ke zm�nám 
v oblasti chování a vztah� a k rušení spánku (zmenšením jeho hloubky a zkrácením doby 
spánku, k �astému probouzení b�hem spánku). 
 
Za dostate�n� prokázané nep�íznivé zdravotní ú�inky hluku je považováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nep�íznivé osvojování 
�e�i a �tení u d�tí. 
 
 

Sou�asné poznatky o nep�íznivých ú�incích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí shrnuje již 
citovaný metodický návod (Havel, 2004), který vychází z dokumentu WHO (WHO, 1999) a 
dalších zdroj�: 
 

Poškození sluchového aparátu  
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází  
k poškození sluchového aparátu ani p�i celoživotní expozici hluku v životním prost�edí a 
aktivitách ve volném �ase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB. 
 

Nelze však zcela vylou�it možnost, že by již p�i nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít k 
malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou d�ti, nebo osoby 
sou�asn� exponované i vibracím nebo ototoxickým lék�m �i chemikáliím. Je též známé, že 
zvýšená hlu�nost v míst� bydlišt� p�ispívá k rozvoji sluchových poruch  u osob profesionáln� 
exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti.  Nezanedbateln� m�že zvyšovat 
expozici hlukem, zejména u mládeže, dlouhodobý poslech velmi hlasité reprodukované 
hudby doma (sluchátka), ú�ast na diskotékách, p�ípadn� koncertech populárních hudebních 
skupin. 
 

Zhoršení komunikace �e�í v d�sledku zvýšené hladiny hluku má �adu prokázaných 
nep�íznivých d�sledk� v oblasti chování a  vztah�, vede k podrážd�nosti, nejistot�, poklesu 
pracovní kapacity a pocit�m nespokojenosti. M�že však vést i k p�ekrývání a maskování 
signál�. Nejvíce citlivou skupinou jsou sta�í lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé 
d�ti v období osvojování �e�i.  

Pro dostate�n� srozumitelné vnímání složit�jších zpráv a informací (cizí �e�, výuka, 
telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané �e�i m�l být 
nejmén� 15 dB a to nejmén� v 85 % doby. P�i pr�m�rné hlasitosti �e�i 50 dB by tak  nem�lo 
hlukové pozadí v místnostech p�evyšovat 35 dB.  

Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, kde bydlí malé d�ti a t�ídy p�edškolních a školních 
za�ízení, nebo� neúplné porozum�ní �e�i u nich zt�žuje a poškozuje proces osvojení �e�i a 
schopnosti �íst s dalšími nep�íznivými d�sledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. 
Zvlášt� citlivé jsou pak d�ti s poruchami sluchu, potížemi s u�ením a d�ti, pro které 
vyu�ovací jazyk není jejich mate�ským jazykem.             
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Nep�íznivé ovlivn�ní spánku se prokazateln� projevuje obtížemi p�i usínání, probouzením, 
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. M�že docházet ke  
zvýšení krevního tlaku, zrychlení srde�ního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, zm�nám 
dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty 
p�sobení hluku. Efekt  narušeného spánku se projevuje i následující den nap�.  rozmrzelostí, 
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivn� 
bylo prokázáno i zvýšení spot�eby sedativ a lék� na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou 
starší lidé, pracující na sm�ny, lidé s funk�ními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se 
spaním. 

K narušení spánku vede jak ustálený, tak i prom�nný hluk. Objektivní p�íznaky narušení 
spánku p�i ustáleném hluku v interiéru se dle r�zných autor� za�ínají objevovat  od 
ekvivalentní hladiny hluku 27 – 30 dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena p�i 
venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB. P�i p�erušovaném hluku 
roste rušivost spánku s maximální hladinou hluku. I p�i nízké  ekvivalentní hladin� hluku již 
malý po�et hlukových událostí s vyšší hladinou akustického tlaku ovliv�uje spánek. Význam 
z�ejm� má i rozdíl mezi hladinou akustického tlaku pozadí a vlastní hlukové události a taktéž 
délka intervalu mezi dv�ma hlukovými událostmi.  

Nep�íznivé ovlivn�ní nálady následující den bylo prokázáno p�i hodnotách  hluku b�hem 
spánku vn� budov již pod 60 dB a p�edpokládá se, že k  ovlivn�ní dochází i z hlediska 
výkonnosti.    

Podle doporu�ení WHO by no�ní ekvivalentní hladina hluku nem�la v okolí dom� p�esáhnout 
45 dB, p�i�emž se p�edpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB p�i p�enosu venkovního 
hluku do místnosti z�ásti otev�eným oknem.  

Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak nem�ly uvnit� místností 
p�esáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku a po�et t�chto událostí by b�hem noci nem�l 
p�esáhnout 10 - 15 ze všech zdroj� hluku.  Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku 
m�ly být ješt� nižší.  Na rušení spánku hlukem nedochází v hlu�ných lokalitách k adaptaci 
obyvatel ani po více letech.   
 

Ovlivn�ní kardiovaskulárního systému a psychofyziologické ú�inky hluku  byly dle 
WHO prokázány v �ad�  epidemiologických a klinických studií u populace (v�etn� d�tí) žijící 
v hlu�ných oblastech kolem letiš�, pr�myslových závod� nebo hlu�ných komunikací. 

Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede k p�echodným 
zm�nám, jako je  zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se 
u citlivých jedinc� z exponované populace mohou vyvinout trvalé ú�inky, jako je hypertenze 
a ischemická choroba srde�ní (nedostate�né prokrvení srde�ního svalu, projevující se 
klinicky jako angina pectoris až infarkt myokardu).  

Všeobecným  záv�rem  WHO je, že  kardiovaskulární  ú�inky jsou spojeny s dlouhodobou 
expozicí ekvivalentní hladin� hluku LAeq,24h  v rozmezí 65 – 70 dB a více, pokud jde o letecký 
nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je pon�kud siln�jší pro ischemickou 
chorobu srde�ní (dále ICHS) než pro hypertenzi. Nicmén� i toto malé riziko je potencionáln� 
závažné vzhledem k velkému po�tu takto exponovaných osob.  

Na základ� n�kterých epidemiologických studií odhadují holandští odborníci  míru relativního 
rizika kolem 1,5 pro hypertenzi a ICHS u lidí exponovaných denní ekvivalentní hladin� hluku 
mezi 70 – 80 dB.      

Obsáhlý p�ehled a analýzu výsledk� epidemiologických studií zabývajících se rizikem 
kardiovaskulárních onemocn�ní ve vztahu k hlukové expozici z dopravy publikoval v roce 
2000 W. Babisch. Dosp�l k záv�ru, že neexistují epidemiologické d�kazy o vztahu mezi 
hlukovou expozicí a  zvýšeným pr�m�rným krevním tlakem u dosp�lých osob. Vyšší hodnoty 
tlaku krve ve vztahu k hluku však byly opakovan� zjišt�ny u d�tí, zdravotní význam t�chto 
nález� zatím není jasný. Dle jiných podklad� je  vztah mezi hlukem z dopravy a rizikem 
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hypertenze prokázán. Z hlediska statistické významnosti výsledk� jsou nejkonzistentn�jší 
nálezy vztahu dopravního hluku a rizika ICHS p�i hlukové expozici od 65 – 70 dB v exterieru  
s rozmezím relativního rizika 1,1-1,5.   

Z hodnocení úrovn� hlukové zát�že dopravnímu hluku ve m�stech a ú�ink�m této expozice 
na zdravotní stav obyvatel provád�né v rámci Systému monitorování zdravotního stavu 
obyvatel ve vztahu k životnímu prost�edí v �R vyplývá, že lidé žijící minimáln� 5 let 
v lokalitách s no�ní ekvivalentní hladinou hluku vyšší než  62 dB mají i po zohledn�ní 
možných interferujících faktor� 1,2 x vyšší šanci (odds ratio) onemocn�t hypertenzí a 1,4 x 
vyšší šanci onemocn�t infarktem myokardu. Statisticky významný vztah se projevil mezi 
výskytem hypertenze a hlu�ností v míst� bydlišt� a to od LAeq 45 dB v noci.  

U citlivých podskupin a jednotlivc� je ale možné p�edpokládat nep�íznivé ú�inky i p�i 
hladinách venkovního hluku významn� nižších, nežli jsou úrovn� expozice hodnocené 
z hlediska statistické významnosti pro celou  populaci. 

Pozorování mnoha ú�ink� hlukové expozice, jako jsou již zmín�né zm�ny v hladin� 
stresových hormon�,  vliv na funkci  imunitního systému a následn� zvýšená frekvence 
infekcí, nebo snížená porodní váha novorozenc� u matek exponovaných vysoké hladin� 
hluku v  dob� t�hotenství,  nejsou natolik pr�kazná a konzistentní, aby mohla sloužit 
k hodnocení zdravotních ú�ink� hluku.  

Podobn� nejsou jednozna�né ani výsledky studií zam��ených na vztah hlukové expozice a 
projev� poruch duševního zdraví. Nep�edpokládá se, že by hluk mohl být p�ímou p�í�inou 
duševních nemocí, ale patrn� se m�že podílet na zhoršení jejich symptom� nebo urychlit 
rozvoj latentních duševních poruch.  

Nep�íznivé ovlivn�ní výkonnosti hlukem. Zvlášt� citlivá na p�sobení zvýšené hlu�nosti je 
tv�r�í duševní práce a pln�ní úkol� spojených s nároky na pam��, soust�ed�nou a trvalou 
pozornost a komplikované analýzy. Rušivý ú�inek hluku je významný zejména p�i �innostech 
náro�ných  na pracovní pam��, kdy je t�eba udržovat �ást informací v krátkodobé pam�ti, 
jako jsou matematické operace a �tení.   

 

Ve školách v okolí letiš� byla v �ad� studií u d�tí chronicky exponovaných leteckému hluku p�i 
ekvivalentní hladin� hluku nad 70 dB m��ené vn� školy pozorována snížená schopnost 
motivace, nižší výkonnost p�i poznávacích úlohách a deficit v osvojení �tení a jazyka. D�ti 
byly více roztržité a d�laly více chyb. Nep�íznivý ú�inek byl v�tší u d�tí s horšími školními 
výkony. Zdá se také, že pravd�podobn�jší je deficit v osvojení �tení u d�tí chronicky 
exponovaných hluku doma i ve škole ve srovnání s d�tmi pouze navšt�vujícími školu 
v hlu�ném prost�edí.       

U obt�žování hlukem se uplat�uje jak emo�ní složka vnímání, tak složka poznávací p�i 
rušení hlukem p�i  r�zných �innostech. Vyvolává celou �adu negativních emo�ních stav� 
(pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznad�je  
nebo vy�erpání). U každého �lov�ka existuje ur�itý stupe� citlivosti, respektive tolerance 
k rušivému ú�inku hluku, jako významn� osobnostn� fixovaná vlastnost. V normální populaci 
je 10 - 20 % vysoce senzitivních osob, stejn� jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60 - 
80 % populace vícemén� platí kontinuální závislost míry obt�žování na intenzit� hlukové 
zát�že.   

P�i p�sobení hluku se krom� senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi uplat�uje �ada 
dalších neakustických - sociálních, psychologických nebo ekonomických faktor�, což vede 
k r�zným výsledk�m studií.  

Rozmrzelost m�že vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a 
fixuje. Krom� toho však m�že být významn� ovlivn�na zdravotním stavem. Vysoké hladiny 
hluku  vedou i k nep�íznivým projev�m v sociálním chování, mohou u predisponovaných 
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jedinc� zvyšovat agresivitu a redukují p�átelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde 
hraje i zhoršená verbální komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke 
slovní pomoci, než k pomoci fyzické.  

Dle doporu�ení WHO je b�hem dne jen málo lidí vážn� obt�žováno p�i svých aktivitách 
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírn� obt�žováno p�i LAeq pod 50 dB. Tam, kde 
je to možné, zejména p�i novém rozvoji území, by proto m�la být limitující hladina hluku 
nižší, p�i�emž b�hem ve�era a noci by hladina hluku m�la být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.   

Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjišt�no v �ad� epidemiologických studií u soubor� 
obyvatel, exponovaných neprofesionáln� vysokým hladinám hluku. Nejpravd�podobn�jším 
vysv�tlením tohoto jevu je d�sledek p�sobení chronického stresu. M�že jít o n�která 
onemocn�ní zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu, zán�tlivá 
onemocn�ní, nižší odolnost v��i infekci, poruchy menstrua�ního cyklu a v  t�hotenství, 
spastické stavy a prediabetické stavy. V retrospektivní studii bylo zjišt�no, že k rozdíl�m 
v nemocnosti docházelo až po delší dob� strávené v hlu�ném prost�edí, u nervových 
onemocn�ní po 8-10 letech, u cévních onemocn�ní až po 11-15 letech.      
 

Ze záv�r� WHO (WHO, 1999) vyplývá, že v obydlích je kritickým ú�inkem hluku rušení 
spánku, obt�žování a zhoršená komunikace �e�í. No�ní ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A by z hlediska rušení spánku nem�la p�esáhnout  LAeq 45 dB (p�edpokládá se pokles 
hladiny hluku o 15 dB p�i p�enosu venkovního hluku do místnosti z�ásti otev�eným oknem) a 
denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB, m��eno 1 m p�ed fasádou.        
 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika    
 

Podkladem k hodnocení expozice jsou modelové výpo�ty hlukové studie (viz. p�íloha 
oznámení �. 11). V hlukové studii byla hluková zát�ž modelována dle podklad� projektu a to  
pro 3 výpo�tové body – v obytné zástavb� s p�edpokládanou nejv�tší hlukovou zát�ží 
(referen�ní bod  �. 1 – okraj nejbližší obytné zástavby v blízkosti dobývacího prostoru 
umíst�ný na severním okraji obce Roudnice, bod �. 2 - d�m v obci Roudnice umíst�ný 
v blízkosti p�íjezdové komunikace �. 323 a bod �. 3 - rodinný d�m v obci Roudnice umíst�ný 
v blízkosti p�íjezdové komunikace �. I/11). Podrobný p�ehled a popis referen�ních bod� je 
zpracován formou tabulky - viz. kapitola C. 2. 11. (tabulka �. 16). 
 

Hladiny akustického tlaku A LAeq,T byly vypo�teny ze zdroj� hluku umíst�ných v areálu 
t�žebny a jím vyvolaných zdroj� hluku (obslužná doprava) a to pro dobu provozu zám�ru – tj. 
v denní dob�. 
 

Tabulka �. 29:  Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq v obytné zástavb� (v denní dob� 600 
- 22 00 hod.) – stávající stav a stav po realizaci zám�ru 

Výpo�tové místo LAeq,T (dB) 
t�žba dot�žování  Denní doba  6 00 - 22 00 hod 

1 2 3 1 2 3 

Stav se zdroji hluku pouze z posuzovaného zám�ru  
stacionární zdroje hluku  43,6 30,0 30,0 40,5 30,6 30,6 

dopravní hluk  - 54,5 54,5 - 47,4 47,4 
stacionární zdroje hluku a dopravní hluk - 54,5 54,5 - 47,5 47,5 
Stávající stav bez posuzovaného zám�ru 

stacionární zdroje hluku (nam��ené hodnoty) 40,1 
(nam��eno na referen�ním bodu �.1) 

dopravní hluk  - 57,5 67,6 - 57,5 67,6 

stacionární zdroje hluku a dopravní hluk - 57,6 67,6 - 57,6 67,6 
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Výpo�tové místo LAeq,T (dB) 
t�žba dot�žování  Denní doba  6 00 - 22 00 hod 

1 2 3 1 2 3 
Stav po zprovozn�ní posuzovaného zám�ru 
stacionární zdroje hluku  45,2 40,5 40,5 43,3 40,6 40,6 

dopravní hluk  - 59,2 67,8 - 57,9 67,6 
stacionární zdroje hluku a dopravní hluk - 59,3 67,8 - 58,0 67,6 
Nár�st oproti stávajícímu stavu 
stacionární zdroje hluku a dopravní hluk + 5,1 +1,7 + 0,2 + 3,2 + 0,4 0,0 

 

Pozn. Referen�ní bod �.1 není bezprost�edn� dot�en dopravním hlukem vyvolaným provozem 
t�žebny a proto nebyl na tomto referen�ním bodu podíl dopravního hluku na celkové hlukové situaci 
v posuzované lokalit� vyhodnocen  
 

 

V  tabulce �. 30 je uvedena závislost výskytu nep�íznivých ú�ink� na zdraví a pohodu 
obyvatel (vybarvené plochy) vyvolaná r�znou intenzitou hlukové zát�že v denní dob� (Havel, 
2004). Odhady vychází z výsledk� epidemiologických studií pro pr�m�rnou populaci. 
S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti v��i nep�íznivým ú�ink�m hluku je t�eba 
p�edpokládat možnost t�chto ú�ink� u citliv�jší �ásti populace i p�i hladinách hluku 
významn� nižších.    
 
 

Tabulka �. 30: Odhad projev� nep�íznivých ú�ink� u exponované populace  v závislosti na 
ekvivalentní hladin� akustického tlaku (A) LAeq - pro denní dobu (600 – 2200 hod.)  
 

 LAeq, 6-22 h (dB) Nep�íznivý ú�inek hlukové zát�že 
 40-45  45-50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 

Sluchové postižení *         

Zhoršené osvojení �e�i a �tení u d�tí          

Hypertenze a ICHS         

Zhoršená komunikace �e�í        

Silné obt�žování        

Mírné obt�žování        
 

* p�ímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h)    
 

U obslužné komunikace �. 323 lze b�hem t�žby a odvozu suroviny ve venkovním prostoru 
o�ekávat hladiny hluku, p�i kterých m�že docházet k projev�m nespokojenosti, obt�žování 
obyvatelstva a zhoršené komunikaci �e�i. Z porovnání dále vyplývá, že dlouholetá expozice 
ekvivalentní hladin� hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB je spojena s ovlivn�ním 
kardiovaskulárního systému (byla pozorována hypertenze, ischemická choroba srde�ní). 
Tyto hladiny se o�ekávají v denní dob� v okolí p�íjezdové komunikace I/11.  

Z hlediska vlastního vlivu posuzovaného zám�ru je  z modelových výpo�t� hlukové studie 
z�ejmé (viz. tabulka �. 29), že zám�r by nem�l vést k podstatn�jším zm�nám oproti stavu 
bez realizace zám�ru - nár�st hladin hluku u dot�ených komunikací vlivem provozu zám�ru 
se p�edpokládá + 0,2 až + 1,7 dB v dob� t�žby suroviny pro pot�ebu dálnice D11 a + 0,0 až 
+0,4 dB b�hem dot�žování zásob ložiska. P�edpokládané zm�ny hlukové zát�že v blízkosti 
obslužných komunikací jsou z hlediska zdravotního rizika nevýznamné a stávající situaci 
prakticky neovlivní. 
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P�enosem venkovního hluku do obytných místností bude docházet k poklesu hladiny hluku 
vlivem stavební vzduchové nepr�zvu�nosti obvodového plášt� budov RW´ (od 25 dB pro 
nejslabší �lánky konstrukce - okna). V dob� v�trání místností z�ásti otev�eným oknem lze 
o�ekávat hodnoty v obytných místnostech cca o 15 dB nižší než jsou hodnoty hladin 
venkovního hluku. 
 

P�sobení zdroj� hluku je �asov� omezené. Vlastní t�žební �innost pro pot�eby výstavby 
dálnice D11 a s tím spojený provoz obslužné dopravy bude realizován po dobu cca 24 
m�síc�. Pokud by zásoby ložiska nebyly vyt�ženy pro pot�eby dálnice, bude realizováno 
dot�žení t�chto zásob s 5 x nižší ro�ní kapacitou t�žby i provozem obslužné dopravy. Doba 
této etapy t�žby je závislá na množství zbylých zásob (max. doba dot�žování ložiska je 
odhadována na cca 24 m�síc�). 

Vyt�žená surovina bude sloužit pro stavbu dálnice D11. Po realizaci výstavby dálnice se 
o�ekává významné snížení zát�že dopravním hlukem v obcích v okolí dot�ených komunikací 
(p�edevším komunikace I/11) vzhledem ke snížení intenzity dopravy. 
 

Nejistoty 
Hodnocení nár�stu míry zdravotního rizika hluku vychází z modelových výpo�t� hlukové 
studie, tj. z vypo�ítaných hladin akustického tlaku vyvolaných provozem zám�ru. Odhad 
rizika byl proveden pro celkem 3 modelové body s p�edpokládanou nejvyšší hlukovou zát�ží.  

Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení daných 
samotnými výpo�ty a výpo�etním programem HLUK+, nejistot experimentáln� získaných 
(nam��ených a odhadnutých) hodnot, nejistotami odvozených vztah� a závislostí atd.. 
Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím ú�inkem nelze považovat za absolutn� platné 
vzhledem na rozdílný stupe� vnímavosti a citlivosti jedinc�  a vlivem konkrétních místních 
podmínek. 

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich 
velikost a v�ková skladba, doba trávená v obytné zón� a jiné aktivity v zájmovém území, 
dispozi�ní �ešení dom� a byt�). 
 
D. I. 1. 2. Sociáln� ekonomické vlivy 
 

Plánovaný zám�r podpo�í a usnadní výstavbu dálnice D-11 na úseku Osi�ky - Hradec 
Králové vyt�žením št�rkopískového materiálu pot�ebného k �etným zemním pracím 
spojeným se stavbou. Realizace zám�ru nabídne nové pracovní p�íležitosti pro 3 – 5 
zam�stnanc� po dobu cca 18 m�síc�.  
 

V období t�žby št�rkopísku dojde k do�asnému zvýšení nárok� na místní dopravní sí� 
zp�sobené odvozem odt�ženého materiálu po p�epravních komunikacích k místu výstavby 
dálnice D-11. Materiál se bude dopravovat po stávajících komunikacích, budou provedeny 
pot�ebné úpravy (zpevn�ní, penetrace vozovek apod.). 
 

 
 

D. I. 1. 3. Narušení faktor� pohody 
 

Na základ� modelového výpo�tu hlukové studie lze konstatovat, že b�hem provozu zám�ru 
lze o�ekávat nár�st hladiny akustického tlaku - u nejbližší ob�anské zástavby od t�žebny 
v obci Roudnice o + 5,1 dB v období t�žby pro pot�ebu dálnice D11 a o + 3,2 dB pro etapu 
dot�žení zásob ložiska (vyvoláno stacionárními zdroji hluku) a pro obytnou zástavbu u 
p�epravní trasy o + 0,2 – 1,7 dB v období t�žby pro pot�ebu dálnice D11 a o + 0,0 – 0,4 dB 
pro etapu dot�žení zásob ložiska (vyvoláno dopravním hlukem).  
 

Provoz zám�ru bude organiza�n� zabezpe�en zp�sobem, který  bude omezovat narušení 
faktor� pohody (zejména v no�ních hodinách a ve dnech pracovního klidu) – tj. veškeré 
t�žební práce a p�eprava surovin budou uskute��ovány pouze v denní dob� a v pracovních 
dnech. 
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D. I. 1. 4. Vlivy na zam�stnance 
 

Vlastní p�ípravné a t�žební práce musí respektovat požadavky dané legislativními p�edpisy 
v oblasti ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci a spl�ovat nároky kladené na pracovišt� a 
sanitární za�ízení.  
 

P�i práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy uvedené v provozním �ádu, 
bezpe�nostní p�edpisy, zásady hygieny práce. Zam�stnanci musí d�sledn� používat 
ochranné od�vy a pom�cky. B�hem pracovní doby se mohou na území t�žebny pohybovat a 
vykonávat práci pouze pracovníci pro tyto �innosti ur�ení. Z hygienických d�vod� platí p�i 
práci zákaz kou�ení, požívání jídel a nápoj�. 
 

B�hem t�žby bude na pracovníky p�sobit hluk vznikající používáním strojové a nakládací 
techniky – pásového nebo  kolového rypadla, kolového naklada�e a pásového dozéru a ze 
zdroj� dopravy – nákladních vozidel. Hladina akustického tlaku A udávaná pro nákladní 
vozidlo p�i nakládce a p�i spušt�ném motoru je p�ibližn� 80 dB - 86 dB dle typu nákladního 
vozidla. Pro dozér pásový je p�edpokládána hladina akustického tlaku v míst� provozu 79 
dB, u kolového naklada�e a pásového rypadla se  hladina akustického tlaku  pohybuje kolem 
105 dB. V p�ípad� dot�žování zásob ložiska bude dále instalována t�ídící linka – na základ� 
m��ení obdobných za�ízení se p�edpokládá hladina akustického tlaku A cca 77,4 dB ve 
vzdálenosti 25 m od t�ídi�ky. 
 
 

 
D. I. 2.  Vlivy na ovzduší a klima 
 
 

Hodnocení vliv� na ovzduší vychází z modelových výpo�t� rozptylové studie (viz. p�íloha �. 
10) nejvyšších a pr�m�rných ro�ních imisních koncentrací vybraných zne�iš�ujících látek ze 
zdroj�, které vzniknou b�hem realizace zám�ru.  
 

Provoz t�žebny bude zdrojem tuhých zne�iš�ujících látek (zejména samotná t�žba 
št�rkopísku, skrývkové práce a p�eprava materiálu). P�i doprav� materiálu a b�hem t�žby 
budou do ovzduší v okolí zám�ru a využívané p�epravní trasy emitovány zne�iš�ující látky z 
provozu nákladních motorových vozidel (nakládání, odvoz suroviny) a t�žebních 
mechanism�.  

Doba p�sobení t�chto zdroj� je omezená. Vlastní t�žební �innost pro pot�eby výstavby 
dálnice (s ro�ní kapacitou t�žby max. 550 000 m3 suroviny) bude probíhat po dobu cca 24 
m�síc�. Vyt�žený št�rkopísek nebude upravován ani t�íd�n a bude ihned odvážen na místo 
p�edpokládané stavby dálnice - dle zákona �.86/2002 Sb. o ochran� ovzduší a o zm�n� 
n�kterých dalších zákon� (zákon o ochran� ovzduší) ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a 
na�ízení vlády �.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdroj� zne�iš�ování ovzduší  zám�r bude nevyjmenovaným 
stacionárním zdrojem zne�iš�ování ovzduší.  

Pokud by bylo realizováno dot�žením veškerých zásob suroviny stanovených v rámci 
dobývacího prostoru Roudnice bude t�žba pokra�ovat s  kapacitou do 100 000 m3 suroviny 
za rok. P�i dot�žování ložiskových zásob bude v t�žebn� - pod úrovní terénu - instalována 
t�ídící linka. Uvažuje se s t�íd�ním cca 70 % vyt�ženého materiálu, což p�edstavuje max.  8 
hodin provozu linky / pracovní den.  

Vyt�žený materiál bude t�íd�n a prodáván zájemc�m – dle na�ízení vlády �. 353/2002 Sb. se 
bude jednat o st�ední stacionární zdroj zne�iš�ování ovzduší - kamenolomy a zpracování 
kamene, ušlechtilá kamenická výroba, t�žba, úprava a zpracování kameniva - p�írodního 
i um�lého.  
Odvoz vyt�žené suroviny nákladními automobily bude  realizován po trase zpevn�né polní 
cesty (p. �. 2062) s napojením na státní komunikaci II/323 ve sm�ru na obec Roudnice a 
dále s odbo�ením na silnici I/11 (E 67) ve sm�ru na Hradec Králové. P�esná organizace 
p�epravy surovin a využívané trasy svozu k místu budování dálnice nejsou známy, budou 
up�esn�ny v rámci postup� organizace výstavby dálnice D11 (mimo tento zám�r). 
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P�edpokládá se, že p�eprava št�rkopísku bude realizována po komunikaci I/11 ve sm�ru na 
Hradec Králové až k místu protnutí této komunikace s trasou plánované dálnice D11 (mezi 
obcemi St�žery a Pla�ice) – viz. p�íloha oznámení �. 2. Odtud budou postupn� v pr�b�hu 
výstavby naváženy hmoty po trase t�lesa dálnice sm�rem k obci Osi�ky. 

Z celého spektra emitovaných látek byly z hlediska p�edpokládaného množství a možných 
ú�ink� na lidské zdraví zvoleny jako modelové látky oxidy dusíku,  suspendované �ástice 
(PM10), benzen a prašný spad.  
 

Výpo�ty imisních koncentrací byly provedeny v husté síti referen�ních bod� a pro 18 
referen�ních bod�, které byly zvoleny p�edevším v obytné zástavb� v blízkosti místa t�žby a 
p�epravní trasy. Referen�ní bod �.1 reprezentoval jedno z odb�rových míst imisního 
monitoringu (objekt bývalé dr�bežárny, kde je v sou�asné dob� umíst�na dílna pro 
kovoobráb�ní). Rozptylová studie byla po�ítána pro dv� etapy t�žby suroviny a pro emisní 
úrove� nákladních vozidel Euro 1 a konven�ní.  
 

Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpo�ty imisních koncentrací (maximálních 
hodinových, maximálních 24 - hodinových a pr�m�rných ro�ních) ve zvolených referen�ních 
bodech. Hodnoty imisních koncentrací byly vypo�teny pro všech p�t t�íd stability p�ízemní 
vrstvy atmosféry a t�i t�ídy rychlosti v�tru, s p�ísp�vky po úhlových krocích 1°.  
 
Imisní limity  
Imisní limity jsou stanoveny na�ízením vlády �. 350/2002 Sb. Hodnoty imisních limit� jsou 
vyjád�eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem p�epo�tený na teplotu 
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 
 
OXID DUSI�ITÝ 
 
 
 

Imisní limity pro oxid dusi�itý  
 

Pro ochranu zdraví lidí jsou stanoveny následující hodnoty, které musí být spln�ny v roce 
2010: 
pr�m�rná hodinová koncentrace ... 200 µg/m3 (nesmí být p�ekro�ena více než 18x za rok) 
pr�m�rná ro�ní koncentrace  ...........    40 µg/m3   
 

V letech 2005 až 2009 budou platit následující meze tolerance:  
 
 

 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Pro 1 hodinu 50 µg.m-3 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m -3 10 µg.m-3 

Pro kalendá�ní rok 10 µg.m-3 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 
 

Imisní pozadí NO2 

St�ední hodnota imisní koncentrace stanovená imisním monitoringem v blízkosti 
uvažovaného zám�ru - u objektu bývalé dr�bežárny (referen�ní bod �.1) �inila 31,8 µg/m3 a 
v blízkosti komunikace �. II/ 323  - u obytné zástavby v Roudnici byla 37 µg/m3

. Tato hodnota 
pozadí byla použita i pro ostatní referen�ní body (tj. obce). 
 

 
Imisní koncentrace 
 

V tabulce �. 31 na následující stran� je uvedeno shrnutí vypo�ítaných hodnot imisních 
koncentrací NO2 ve fázi t�žby pro výstavbu dálnice a p�i dot�žování zásob ložiska (pro 
emisní úrove� nákladních vozidel Euro 1 a konven�ní). 
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Tabulka �. 31: Imisní koncentrace NO2  

Fáze t�žby pro výstavbu dálnice D11 Fáze dot�žování zásob ložiska 

Emisní úrove� 
konven�ní 

Emisní úrove�     
Euro I 

Emisní úrove� 
konven�ní 

Emisní úrove�     
Euro I 

 

Ref. 

bod Cmax  
[�g/m3] 

Cr    
[�g/m3] 

Cmax  
[�g/m3] 

Cr     
[�g/m3] 

Cmax 
[�g/m3] 

Cr  
[�g/m3] 

Cmax 
[�g/m3] 

Cr  
[�g/m3] 

1 17,37 0,30 11,57 0,20 8,33 0,09 6,13 0,07 
2 6,02 0,06 4,03 0,04 3,16 0,02 2,32 0,01 

3 7,10 0,13 4,63 0,09 3,63 0,02 2,67 0,01 
4 6,70 0,09 4,48 0,06 3,66 0,02 2,69 0,01 
5 6,58 0,07 4,40 0,05 3,58 0,02 2,63 0,01 
6 6,73 0,06 4,48 0,04 3,22 0,02 2,36 0,01 

7 7,58 0,16 5,06 0,10 3,74 0,01 2,75 0,01 
8 7,23 0,05 4,82 0,04 3,57 0,01 2,62 0,01 

9 11,92 0,16 7,94 0,10 5,34 0,01 3,93 0,01 
10 5,96 0,05 3,98 0,03 3,04 0,02 2,23 0,02 
11 8,13 0,07 5,43 0,05 4,22 0,03 3,10 0,02 
12 7,89 0,03 5,27 0,02 3,96 0,01 2,91 0,01 

13 10,04 0,03 6,72 0,02 5,34 0,02 3,92 0,01 
14 8,48 0,07 5,68 0,05 4,67 0,03 3,43 0,02 

15 10,95 0,05 7,33 0,03 6,00 0,02 4,41 0,01 
16 9,13 0,04 6,08 0,03 4,38 0,01 3,22 0,01 
17 11,55 0,03 7,66 0,02 4,96 0,01 3,64 0,01 
18 12,61 0,02 8,39 0,01 5,94 0,01 4,37 0,01 

limit 200,00 40,00 200,00 40,00 200,00 40,00 200,00 40,00 
 

C
max ..... maximální  hodinová koncentrace NO2 v referen�ním bod� 

Cr  ........ pr�m�rná ro�ní koncentrace NO2 v referen�ním bod� 
 

V etap� t�žby suroviny pro pot�eby výstavby dálnice D11 byly nejvyšší hodinové imisní 
koncentrace NO2 pro ob� uvažované emisní úrovn� nákladních vozidel vypo�teny 
v referen�ním bod� �.1 (objekt bývalé dr�bežárny) a �iní 17,37 µg/m3 pro konven�ní emisní 
úrove� a 11,57 µg/m3 pro emisní úrove� EURO 1 (po zapo�tení pozadí (31,8 µg/m3) 49,17 
µg/m3, resp.  43,37 µg/m3). 

Nejvyšší hodinové imisní koncentrace NO2 v obytné zástavb� byly vypo�teny v referen�ním 
bod� �. 18 (obec Osi�ky) a �iní 12,61 µg/m3 pro konven�ní emisní úrove� (po p�i�tení pozadí 
(37,0 µg/m3) 49,61 µg/m3) a 8,39 µg/m3 pro emisní úrove� EURO 1 (po p�i�tení pozadí (37,0 
µg/m3) 45,39 µg/m3).      
 
P�i dot�žování zásob ložiska byly nejvyšší hodinové imisní koncentrace NO2 pro ob� 
uvažované emisní úrovn� nákladních vozidel vypo�teny v referen�ním bod� �.1 (objekt 
bývalé dr�bežárny) a �iní 8,33 µg/m3 pro konven�ní emisní úrove� a 6,13 µg/m3 pro emisní 
úrove� EURO 1 (po zapo�tení pozadí (31,8 µg/m3) 40,13 µg/m3, resp.  37,93 µg/m3). 

Nejvyšší hodinové imisní koncentrace NO2 v obytné zástavb� pro ob� uvažované emisní 
úrovn� nákladních vozidel byly vypo�teny v referen�ním bod� �.15 (obec Lib�any) a �iní 6,00 
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µg/m3 pro konven�ní emisní úrove� a 4,41 µg/m3 pro emisní úrove� EURO 1 (po zapo�tení 
pozadí (37,0 µg/m3) 43,00 µg/m3, resp. 41,41 µg/m3). 
 

Imisní koncentrace NO2 - zhodnocení 
Hodinový imisní limit pro NO2 je 200 µg/m3, tento limit nebude v žádné etap� t�žby 
p�ekra�ován. 

Ro�ní imisní limit je 40 µg/m3. Vypo�tené p�ísp�vky ro�ních imisních koncentrací NO2 
v obytné zástavb� jsou velmi nízké a nep�esahují hodnotu 0,17 µg/m3 a lze p�edpokládat, že 
ani ro�ní imisní limit NO2 nebude p�ekra�ován. Hodnota stávajících ro�ních koncentrací NO2 
v �ešené lokalit� není známa, reprezentativnost nejbližší m��ící stanice – Hradec Králové 
Sukovy Sady je 0,5 – 4 km a hodnoty z této stanice nelze pro uvažovanou oblast tedy použít. 
Na této stanici byla v roce 2002 nam��ena ro�ní imisní koncentrace NO2 = 32 µg/m3.  
 

 
SUSPENDOVANÉ �ÁSTICE (PM10) 
 

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované �ástice (PM10) 
 

Pro ochranu zdraví lidí jsou stanoveny následující hodnoty, které musí být spln�ny v roce 
2005: 
Aritmetický pr�m�r / 24 hodin…..……. 50 µg.m-3 PM10

* 

Aritmetický pr�m�r / kalendá�ní rok…. 40 µg.m-3 PM10  

* nesmí být p�ekro�ena více než 35krát za kalendá�ní rok 
 

V roce 2004 budou platit následující meze tolerance: 

 2004 

Pro 24 hodin  5 µg.m-3  

Pro kalendá�ní rok 1,6 µg.m-3 
 
 

Do roku 2010 musí být spln�ny následující limity: 
Aritmetický pr�m�r / 24 hodin……………………………..50 µg.m-3 PM10

* 

Aritmetický pr�m�r / Kalendá�ní rok………………………20 µg.m-3 PM10  
* nesmí být p�ekro�ena více než 7krát za kalendá�ní rok 
 
Mez tolerance se bude od 1. ledna 2006 lineárn� snižovat - každých 12 m�síc� tak, aby 
dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  
 
 

 

V letech 2006 až 2009 budou meze tolerance následující: 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

Pro kalendá�ní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 
 

 

 
Imisní pozadí suspendované �ástice (PM10) 

St�ední hodnota imisní koncentrace stanovená imisním monitoringem v blízkosti 
uvažovaného zám�ru - u objektu bývalé dr�bežárny (referen�ní bod �.1) byla 49,4 µg/m3 a 
v blízkosti komunikace �. II/ 323  - u obytné zástavby v Roudnici �inila 29,7 µg/m3.  
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Imisní koncentrace 
 

V tabulce �. 32 jsou shrnuty vypo�ítané hodnoty imisních koncentrací suspendovaných 
�ástic (PM10) pro fázi t�žby pro výstavbu dálnice a b�hem dot�žování zásob ložiska (pro dv� 
emisní úrovn� nákladních vozidel: Euro 1 a konven�ní).    

 

Tabulka �. 32: Imisní koncentrace PM10  

Fáze t�žby pro výstavbu dálnice D11 Fáze dot�žování zásob ložiska 

Emisní úrove� 
konven�ní 

Emisní úrove�     
Euro I 

Emisní úrove� 
konven�ní 

Emisní úrove�     
Euro I 

 

Ref. 

bod Cmax  
[�g/m3] 

Cr    
[�g/m3] 

Cmax  
[�g/m3] 

Cr     
[�g/m3] 

Cmax 
[�g/m3] 

Cr  
[�g/m3] 

Cmax 
[�g/m3] 

Cr  
[�g/m3] 

1 11,85 0,20 6,74 0,11 14,66 0,169 12,66 0,142 
2 2,69 0,02 1,54 0,01 3,64 0,017 3,16 0,015 

3 4,39 0,07 2,63 0,04 4,01 0,030 3,48 0,022 
4 2,99 0,04 1,71 0,03 4,18 0,025 3,63 0,021 
5 2,95 0,03 1,68 0,02 4,08 0,021 3,54 0,018 
6 3,21 0,03 1,82 0,02 4,00 0,021 3,45 0,018 

7 2,51 0,01 1,43 0,01 3,21 0,009 2,78 0,008 
8 2,32 0,01 1,32 0,01 2,99 0,008 2,59 0,007 

9 2,79 0,01 1,59 0,00 3,51 0,005 3,03 0,004 
10 2,81 0,02 1,60 0,01 3,73 0,020 3,23 0,017 
11 4,47 0,03 2,55 0,02 5,92 0,038 5,13 0,033 
12 3,05 0,01 1,74 0,01 4,26 0,014 3,70 0,012 

13 3,60 0,01 2,05 0,01 5,10 0,012 4,43 0,010 
14 4,27 0,03 2,44 0,02 6,13 0,040 5,33 0,035 

15 4,54 0,02 2,60 0,01 6,49 0,020 5,64 0,017 
16 3,38 0,01 1,92 0,01 3,94 0,008 3,41 0,007 
17 4,05 0,01 2,29 0,01 4,33 0,007 3,72 0,006 
18 3,59 0,01 2,04 0,00 4,36 0,005 3,76 0,004 

limit 50,00 40,00 50,00 40,00 50,00 40,00 50,00 40,00 
 

Cd…..... maximální  24-hodinová koncentrace PM10 v referen�ním bod� 
Cr  ........ pr�m�rná ro�ní koncentrace PM10 v referen�ním bod� 
 
 

Nejvyšší krátkodobé (24-hodinové) imisní koncentrace PM10 v období t�žby št�rkopísku pro 
stavbu dálnice D-11 byly pro ob� uvažované emisní úrovn� nákladních vozidel vypo�teny 
v referen�ním bod� �.1 (objekt bývalé dr�bežárny) a �iní 11,85  µg/m3 pro konven�ní emisní 
úrove� a 6,74 µg/m3 pro emisní úrove� EURO 1 (po zapo�tení pozadí (49,4 µg/m3) 61,25 
µg/m3, resp. 56,14 µg/m3). 
 

Nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace PM10 v obytné zástavb� byla vypo�tena pro 
konven�ní emisní úrove� nákladních vozidel v referen�ním bod� �.15 (obec Lib�any) 4,54 
µg/m3 (po p�i�tení pozadí (29,7 µg/m3) 34,24 µg/m3)  a pro emisní úrove� nákladních vozidel 
EURO 1 v referen�ním bod� �.3 (obec Roudnice) – 2,63 µg/m3 (po p�i�tení pozadí (29,7 
µg/m3) 32,33 µg/m3). 
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B�hem dot�žení zásob ložiska byly nejvyšší 24-hodinové imisní koncentrace PM10 pro ob� 
uvažované emisní úrovn� nákladních vozidel vypo�teny v referen�ním bod� �.1 (objekt 
bývalé dr�bežárny) a �iní 14,66 µg/m3 pro konven�ní emisní úrove� a 12,66 µg/m3 pro 
emisní úrove� EURO 1 (po zapo�tení pozadí (49,4 µg/m3) 64,06 µg/m3, resp. 62,06  µg/m3). 

Nejvyšší 24-hodinové imisní koncentrace PM10 v obytné zástavb� pro ob� uvažované emisní 
úrovn� nákladních vozidel byly vypo�teny v referen�ním bod� �.15 (obec Lib�any) a �iní 6,49 
µg/m3 pro konven�ní emisní úrove� a 5,64  µg/m3 pro emisní úrove� EURO 1 (po zapo�tení 
pozadí (29,7 µg/m3) 36,19 µg/m3, resp. 35,34 µg/m3). 
 

Imisní koncentrace PM10  - zhodnocení 
Hodnota 24-hodinového imisního limitu pro suspendované �ástice frakce PM10 �iní 50 µg/m3, 
tato hodnota nebude v obytné zástavb� p�ekra�ována. 24-hodinový imisní limit pro PM10 
bude p�ekro�en v referen�ním bod� �.1, nejedná se však o obydlený objekt, je zde umíst�na 
kovoobráb�cí dílna.  
 

Ro�ní imisní limit je 40 µg/m3. P�ísp�vky ro�ních imisních koncentrací PM10 v obytné 
zástavb� jsou velmi nízké a nep�esahují hodnotu 0,08 µg/m3 a lze p�edpokládat, že ani ro�ní 
imisní limit PM10 nebude p�ekra�ován. Hodnota stávajících ro�ních koncentrací PM10 

v �ešené lokalit� není známa, reprezentativnost nejbližší m��ící stanice – Hradec Králové 
Sukovy Sady je 0,5 – 4 km a hodnoty z této stanice nelze tedy pro uvažovanou oblast použít. 
Na této stanici byla v roce 2002 nam��ena ro�ní imisní koncentrace PM10 = 28 µg/m3. 
 
 
BENZEN 
 

Imisní limity pro benzen  
 

Pro benzen je stanoven následující limit, který musí být spln�n v roce 2010: 
Pr�m�rná ro�ní koncentrace  ........….............    5 µg/m3  (3,125 µg/m3) 
 
 
 

V letech 2005 až 2009 budou platit následující meze tolerance: 
 
 

 

 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Mez tolerance 3,125 µg.m-3 2,5 µg.m-3 1,875 µg.m-3 1,25 µg.m-3 0,625 µg.m-3 

 
 

Imisní pozadí benzen 
Hodnota stávající ro�ní imisní koncentrace benzenu v �ešené lokalit� není známa, 
reprezentativnost nejbližší m��ící stanice – Hradec Králové Sukovy Sady je 0,5 – 4 km a 
hodnoty z této stanice nelze pro uvažovanou oblast tedy použít. Na této stanici byla v roce 
2002 nam��ena ro�ní imisní koncentrace benzenu = 4,3 µg/m3. 
 

Imise benzenu 
 

V tabulce �. 33 jsou uvedeny vypo�ítané p�ísp�vky pr�m�rných ro�ních imisních koncentrací 
benzenu ve fázi t�žby pro výstavbu dálnice a p�i dot�žování zásob ložiska (pro emisní 
úrove� nákladních vozidel Euro 1 a konven�ní). 
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Tabulka �. 33: Imisní koncentrace benzenu  

Fáze t�žby pro výstavbu dálnice D11 Fáze dot�žování zásob ložiska 

Emisní úrove� 
konven�ní 

Emisní úrove�     
Euro I 

Emisní úrove� 
konven�ní 

Emisní úrove�     
Euro I 

 

Ref. 

bod Cmax  
[�g/m3] 

Cr    
[�g/m3] 

Cmax  
[�g/m3] 

Cr     
[�g/m3] 

Cmax 
[�g/m3] 

Cr  
[�g/m3] 

Cmax 
[�g/m3] 

Cr  
[�g/m3] 

1 0,71 0,010 0,51 0,005 0,47 0,005 0,40 0,004 
2 0,17 0,001 0,13 0,001 0,12 0,001 0,10 0,000 

3 0,19 0,003 0,14 0,001 0,13 0,001 0,11 0,001 
4 0,19 0,002 0,15 0,001 0,14 0,001 0,12 0,001 
5 0,19 0,002 0,14 0,001 0,13 0,001 0,11 0,001 
6 0,20 0,001 0,14 0,001 0,13 0,001 0,11 0,001 

7 0,16 0,001 0,11 0,000 0,11 0,000 0,09 0,000 
8 0,15 0,001 0,11 0,000 0,10 0,000 0,08 0,000 

9 0,17 0,000 0,12 0,000 0,11 0,000 0,10 0,000 
10 0,18 0,001 0,13 0,001 0,12 0,001 0,10 0,001 
11 0,28 0,002 0,21 0,000 0,20 0,001 0,16 0,001 
12 0,19 0,001 0,15 0,000 0,13 0,000 0,12 0,000 

13 0,22 0,001 0,18 0,000 0,16 0,000 0,14 0,000 
14 0,28 0,002 0,22 0,001 0,20 0,001 0,17 0,001 

15 0,29 0,001 0,23 0,001 0,21 0,001 0,18 0,001 
16 0,20 0,001 0,14 0,000 0,13 0,000 0,11 0,000 
17 0,23 0,001 0,15 0,000 0,14 0,000 0,12 0,000 
18 0,21 0,000 0,15 0,000 0,14 0,000 0,12 0,000 

limit není 5,000 není 5,000 není 5,000 není 5,000 
 

C
max ..... maximální  hodinová koncentrace benzenu v referen�ním bod� 

Cr  ........ pr�m�rná ro�ní koncentrace benzenu  v referen�ním bod� 
 

Nejvyšší hodinové imisní koncentrace benzenu p�i t�žb� písk� a št�rkových písk� pro stavbu 
dálnice D-11 u obou uvažovaných emisních úrovních nákladních vozidel byly vypo�teny 
v referen�ním bod� �.1 a �iní 0,71 µg/m3 pro konven�ní emisní úrove� a 0,51 µg/m3 pro 
emisní úrove� EURO 1. 

Nejvyšší hodinové imisní koncentrace benzenu v obytné zástavb� pro ob� uvažované emisní 
úrovn� nákladních vozidel byly vypo�teny v referen�ním bod� �.15 (obec Lib�any) a �iní 0,29 
µg/m3 pro konven�ní emisní úrove� a 0,23 µg/m3 pro emisní úrove� EURO 1. 
 

P�i dot�žení zásob ložiska byly nejvyšší hodinové imisní koncentrace benzenu pro ob� 
uvažované emisní úrovn� nákladních vozidel vypo�teny v referen�ním bod� �.1 a �iní 0,47 
µg/m3 pro konven�ní emisní úrove� a 0,40 µg/m3 pro emisní úrove� EURO 1. 

Nejvyšší hodinové imisní koncentrace benzenu v obytné zástavb� pro ob� uvažované emisní 
úrovn� nákladních vozidel byly vypo�teny v referen�ním bod� �.15 (obec Lib�any) a �iní 0,21 
µg/m3 pro konven�ní emisní úrove� a 0,18 µg/m3 pro emisní úrove� EURO 1. 
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Imisní koncentrace benzenu  - zhodnocení 
Hodinový imisní limit pro benzen není stanoven, je dána pouze hodnota ro�ního imisního 
limitu - 5 µg/m3. 

Vypo�tené p�ísp�vky ro�ních imisních koncentrací benzenu v obytné zástavb� jsou velmi 
nízké a nep�esahují hodnotu 0,004 µg/m3 a lze p�edpokládat, že ani ro�ní imisní limit pro 
benzen nebude p�ekra�ován.  

 
 
 

PRAŠNÝ SPAD 
 

Depozi�ní limit pro prašný spad 
 

Na hranici pozemku kamenolomu nesmí být p�ekro�en depozi�ní limit pro prašný spad podle 
na�ízení vlády �. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zp�sob 
sledování, hodnocení a �ízení kvality ovzduší: 
 

Úhrnné množství / 1 m�síc: 12,5 g/m2 
 

Emise tuhých zne�iš�ujících látek do ovzduší je t�eba u zdroje snižovat a vylou�it 
v maximální mí�e, která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází 
k emisím tuhých zne�iš�ujících látek do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti, 
vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skráp�ním, odprašovacím nebo mlžícím 
za�ízením. Realizace opat�ení musí být odsouhlasena a pravideln� vyhodnocována 
p�íslušnou �IŽP.  
 

Pro vyhodnocení prašného spadu bylo zvoleno 6 bod� na hranicích pozemku. V následující 
tabulce jsou uvedeny výsledky výpo�tu prašného spadu na hranicích dobývacího prostoru. 
 

Tabulka �. 34: Prašný spad – fáze dot�žení zásob ložiska  

Prašný spad – fáze dot�žení zásob ložiska 

Emisní úrove� konven�ní Emisní úrove� Euro I Ref. 

bod Prašný spad     
(g/m2/ rok) 

Prašný spad     
(g/m2/m�síc) 

Prašný spad 
(g/m2/rok) 

Prašný spad 
(g/m2/m�síc) 

S-1 0,000111 0,000009 0,000096 0,000008 
S-2 0,000101 0,000008 0,000087 0,000007 

S-3 0,000090 0,000007 0,000078 0,000007 
S-4 0,000108 0,000009 0,000093 0,000008 

S-5 0,000111 0,000009 0,000097 0,000008 
S-6 0,000123 0,000010 0,000107 0,000009 

 
 

Hodnoty prašného spadu vypo�tené v šesti referen�ních bodech na hranicích pozemku se 
pohybují v rozmezí: 
 

- 0,000090 až 0,000123 g/m2/rok 
- 0,000007 až 0,000010 g/m2/m�síc 

Depozi�ní limit pro prašný spad �iní 12,5 g/m2/m�síc, stávající hodnota prašného spadu na 
hranicích pozemku není známa, lze p�edpokládat, že depozi�ní limit nebude p�ekra�ován. 
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D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
 

Vliv hluku ve venkovním prostoru je hodnocen na základ� výsledk� zpracované hlukové 
studie (viz. p�íloha �. 11). 
 

Pro zhodnocení o�ekávané hlukové situace byl proveden modelový výpo�et ve 3 
referen�ních  bodech – zvolených v okolní obytné zástavb� (viz. kapitola C. 2. 11.) a to pro  
hluk: 

- ze stacionárních zdroj�, 
- z obslužné dopravy  (p�eprava vyt�ženého materiálu), 
- ze stacionárních zdroj� a sou�asn� obslužné dopravy. 

 

Stacionární zdroje hluku 
 

B�hem t�žby št�rkopísku bude vznikat hluk vyvolaný provozem strojové a nakládací techniky 
– pásového �i kolového rypadla, kolového naklada�e a pásového dozeru.  
 

V tabulce �. 35 je uvedeno shrnutí vypo�ítaných hodnot hladina akustického tlaku A ze 
stacionárních zdroj� hluku b�hem t�žebních prací a její nár�st oproti stávajícímu stavu. 
 
 

Tabulka �. 35:  Hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdroj� hluku po zprovozn�ní 
zám�ru a její nár�st oproti stávajícímu stavu 

Denní doba - nejhlu�n�jších 8 h  Hladina akustického tlaku A LAeq,T (dB) 

t�žba pro dálnici  dot�žení zásob 
Výpo�tový bod 

1 2 3 1 2 3 

Stac. zdroje hluku umíst�né na zám�ru 43,6 30,0 30,0 40,5 30,6 30,6 

Stávající stav - m��ení 40,1 dB 1) 

Stav po zprovozn�ní zám�ru 45,2 40,5 40,5 43,3 40,6 40,6 

Nár�st oproti stávajícímu stavu + 5,1 + 0,4 + 0,4 + 3,2 + 0,5 + 0,5 
 

1)  hladina akustického A LpAeq,T nam��ená v referen�ním bodu �.1  
 

 
Nejvyšší hladina akustického tlaku A LAeq,8h  = 43,6 dB ze stacionárních zdroj� hluku 
umíst�ných na zám�ru a nejvyšší hladina akustického tlaku A LAeq,8h  = 45,2 dB ze všech 
stacionárních zdroj� hluku v lokalit� (v�etn� p�ír�stku vyvolaného zám�rem), byla vypo�tena 
v modelovém bodu �.1 pro etapu t�žby. 

Dle výpo�tu (viz. tabulka �. 35) hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdroj� hluku 
umíst�ných v areálu t�žebny nep�esáhne u nejbližší obytné zástavby požadovaný hygienický 
limit pro denní dobu, který �iní LAeq,8h = 50 dB. Sou�asn� ani hladina akustického tlaku A ze 
všech stacionárních zdroj� hluku v lokalit� (v�etn� p�ír�stku vyvolaného zám�rem), by 
nem�la p�ekro�it hlukový limit LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu.  
 

(Nejvyšší p�ípustné hladiny hluku jsou dány na�ízením vlády �. 502/2000 Sb. „O ochran� 
zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací“ ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (na�ízení vlády 
�. 88/2004 Sb.)). 
 
Stacionární zdroje hluku a doprava 
Nejvyšší hladina akustického tlaku A LAeq,16h  = 54,5 dB z dopravy a stacionárních zdroj� 
hluku vyvolaných zám�rem byla pro etapu t�žby pro pot�eby dálnice D11 vypo�tena 
v modelových bodech �. 2 a 3. Hladina akustického tlaku A z t�chto zdroj� emisí hluku 
nep�esáhne u nejbližší obytné zástavby požadovaný hlukový limit pro denní dobu, který �iní 
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LAeq,16h = 60 dB se zapo�tením korekce + 10 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních 
komunikacích (silnice I. a II. t�ídy), kde hluk z dopravy na t�chto komunikacích je p�evažující 
(hluk ze stacionárních zdroj� hluku je u obou etap minimáln� o 16 dB nižší než hluk 
z dopravy). 
 

Dále bylo provedeno srovnání výpo�tových imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku 
A charakterizujících hlukové zat�žování venkovního prostoru z ostatní dopravy (nep�itížené o 
dopravu po zprovozn�ní dobývacího prostoru) a stávajících stacionárních zdroj� hluku 
s hodnotami charakterizujícími stav s dopravou p�itíženou o vozidla po zprovozn�ní zám�ru 
a nových stacionárních zdroj� hluku umíst�ných na zám�ru (viz. tabulka �. 36). 
 

Tabulka �. 35:  Hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdroj� hluku a z dopravy 

Výpo�tové místo LAeq,T (dB) 

t�žba pro dálnici dot�žování zásob  Denní doba  6 00 - 22 00 hod 

2 3 2 3 

STAV SE ZDROJI HLUKU POUZE Z POSUZOVANÉHO ZÁM�RU  

stacionární zdroje hluku  30,0 30,6 

dopravní hluk  54,5 47,4 

stacionární zdroje hluku a dopravní hluk 54,5 47,5 

STÁVAJÍCÍ STAV BEZ POSUZOVANÉHO ZÁM�RU 

stacionární zdroje hluku (nam��ené hodnoty) 40,1  
nam��eno na referen�ním bodu �.1 

dopravní hluk  57,5 67,6 57,5 67,6 

stacionární zdroje hluku a dopravní hluk 57,6 67,6 57,6 67,6 

STAV PO ZPROVOZN�NÍ POSUZOVANÉHO ZÁM�RU 

stacionární zdroje hluku  40,5 40,5 40,6 40,6 

dopravní hluk  59,2 67,8 57,9 67,6 

stacionární zdroje hluku a dopravní hluk 59,3 67,8 58,0 67,6 

NÁRST OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU 

stacionární zdroje hluku a dopravní hluk +1,7 + 0,2 + 0,4 + 0,0 
 

Pozn. Referen�ní bod �.1 není bezprost�edn� dot�en dopravním hlukem vyvolaným provozem 
t�žebny a proto nebyl na tomto referen�ním bodu podíl dopravního hluku na celkové hlukové situaci 
v posuzované lokalit� vyhodnocen (vzdálenost p�íjezdové komunikace �.323 vedoucí obcí Roudnice 
je od referen�ního bodu �.1 - 1200 m, sou�asn� p�íjezdová komunikace k t�žebn� je situována 
severním sm�rem tzn. sm�rem od referen�ního bodu �.1).  

 
Výpo�tový bod �.2 - Roudnice - silnice II. t�ídy �.323  
Na posuzovaném výpo�tovém bodu umíst�ném v blízkosti komunikace byla vypo�tena 
hladina akustického tlaku A p�i stávajícím stavu LAeq,16h  = 57,6 dB.  

Po zprovozn�ní zám�ru byla vyšší hladina akustického tlaku A vypo�tena pro etapu t�žby 
LAeq,16h  = 59,3 dB (stávající stav plus zám�r) tzn., že i p�i nár�stu hladiny akustického tlaku A 
oproti stávajícímu stavu o maximáln� + 1,7 dB by na posuzovaném výpo�tovém bodu m�l 
být spln�n požadovaný hygienický limit pro denní dobu, který �iní LAeq,8h = 60 dB se 
zapo�tením korekce + 10 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích (silnice I. a 
II. t�ídy), kde hluk z dopravy na t�chto komunikacích je p�evažující. 
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Na základ� modelových výpo�t� Výpo�tový bod �.3 - Roudnice - silnice I. t�ídy E 67 �.11 
Na posuzovaném výpo�tovém bodu umíst�ném v blízkosti komunikace byla vypo�tena 
hladina akustického tlaku A p�i stávajícím stavu LAeq,16h  = 67,6 dB, tj. již v sou�asné dob� je 
p�ekro�en hygienický limit LAeq,16h = 60 dB (zapo�tena korekce + 10 dB pro hluk v okolí 
hlavních pozemních komunikacích (silnice I. a II. t�ídy), kde hluk z dopravy na t�chto 
komunikacích je p�evažující). 

Po zprovozn�ní zám�ru byla vyšší hladina akustického tlaku A vypo�tena pro etapu t�žby 
LAeq,16h  = 67,8 dB (stávající stav plus zám�r) tzn., že nár�st hladiny akustického tlaku A 
oproti stávajícímu stavu o maximáln� + 0,2 dB lze ozna�it jako zanedbatelný a z pohledu 
obyvatelstva zasaženého dopravním hlukem subjektivn� nezaznamenatelný. 

 
D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 

Ložisko Radostov má jednoduché hydrogeologické pom�ry /II. stupe�/, rozkládá se nad 
místní erozivní základnou, v pr�chozím pásmu atmosférických srážek. Vlastní ložiskové 
št�rkopísky jsou dob�e pr�linov� propustné. Nadložní sprašové hlíny a podložní slínovce 
jsou prakticky nepropustné.  
 

V prostoru ložiska nejsou známé zvodn�lé tektonické linie, minerální vody ani prameništ� 
pitné vody. V blízkosti ložiska nejsou nádrže povrchových vod. 
 

Nep�edpokládá se, že zám�rem bude ovlivn�n povrchový tok (nejbližší Roudnický potok 
protéká st�edem obce Roudnice, ve vzdálenosti cca 1 500 m od místa uvažované t�žby). 
 

 

Pro posouzení vlivu zám�ru na vodohospodá�ské zájmy v dot�ené lokalit� „Na horkách“ byl 
zpracován ing. J. N�mcem samostatný znalecký posudek (viz. p�íloha oznámení �. 8). 
Z posudku je z�ejmé, že zájmová lokalita leží mimo vodohospodá�sky významnou �ást 
Urbanistické brázdy s využitelnými zásobami podzemní vody, které podléhají obecné 
ochran�.  
 

V rozsahu plánované t�žby se na bázi kvarteru vytvá�í jen do�asná zvode� p�i akumulaci 
gravita�ních vod, ale na okrajích této sv�decké výšiny nejsou známky odvodn�ní s výjimkou 
rýhy nad osadou Homyle a v bývalé ciheln�. 
 

Jak prokázala sondáž na vodu provád�ná v posledních letech, existuje hydrogeologický 
kolektor i v pásmu p�ipovrchového uvoln�ní hornin b�ezenského souvrství. V závislosti na 
výškové pozici bývá zastihován kolektor i v hloubkách 25 – 40 m. Toto zvodn�ní je vázáno 
na zmín�né lavice s pon�kud vyšší rigiditou, v nichž jsou puklinové systémy otev�eny a 
hydrogeologicky aktivní. Kolektor je chrán�n nízkou propustností krycích vrstev, p�edevším 
slinitého eluvia a z�ejmou nehomogenitou a anizotropií prost�edí.  
 

Eluvium slínovc� nebude dot�eno a v tom p�ípad� nedojde k narušení ochranného plášt� 
s velmi nízkou hodnotou koeficientu filtrace z hlediska ochrany puklinové zvodn�. Nedojde 
k narušení místního ekosystému, lze p�edpokládat, že realizace posuzovaného zám�ru se 
negativn� na hydrogeologické situaci neprojeví. 
 
Navržený zp�sob t�žby nevyžaduje technologickou vodu, zám�r nebude napojen na ve�ejný 
vodovod. Pitná voda pro pot�eby pracovník� bude p�ivážena balená. Užitková voda bude 
dovážena v pot�ebném množství v barelech.   
 

Odpadní vody budou svád�ny do pevné, nepropustné jímky a pravideln� vyváženy na 
�isti�ku odpadních vod (�OV). Stav napln�ní jímky a její t�snost musí být pr�b�žn� 
kontrolována. Vzhledem k nízkému po�tu zam�stnanc� na pracovišti (cca 5 zam�stnanc�) 
bude produkce odpadních vod malá.  
 

	ešení v dalším stupni projektové dokumentace (v rámci POPD) vyžadují d�lní vody, jejich 
zachycení v souladu s postupem t�žby a využití. Tyto vody budou mít charakter p�evážn� 
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splachových srážkových vod  s obsahem jemných odplavitelných �ástic. P�edpokládá se, že 
t�žební plocha bude odvodn�na p�irozeným spádem terénu a  na území vymezeném k t�žb� 
suroviny bude z�ízen akumula�ní prostor pro jímání t�chto vod.  
 

Zám�r musí být �ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne�išt�ní podzemních ani povrchových vod 
jeho provozem. Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod 
b�hem p�ípravy i provozu zám�ru bude respektovat ochranu jakosti povrchových a 
podzemních vod v souladu se Zákonem �. 254/2001 Sb. o vodách ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�.  
 

V rámci zázemí t�žebny nebudou skladovány žádné závadné látky (látky škodlivé vodám), 
pohonné hmoty ani mazadla a oleje, nebudou zde provád�ny vým�ny olej� a opravy stroj�. 
Zásobování zemních stroj� pohonnými hmotami bude provád�no pojízdnou �erpací 
cisternou výhradn� na zpevn�né ploše, kde budou t�žební a nakládací stroje i parkovat. Tato 
plocha musí zabezpe�ena tak, aby v p�ípad� náhodného úniku závadných látek p�i 
parkování mechanism� �i �erpání pohonných hmot nemohlo dojít ke kontaminaci okolních 
nezpevn�ných ploch. P�i odstavení vozidel a stroj� na nezpevn�né ploše musí být tyto 
mechanismy podloženy záchytnými plechovými vanami. Nákladní automobily budou 
dopl�ovat pohonné hmoty na �erpacích stanicích. 
 

Riziko pro kvalitu vod v dot�ené lokalit� p�edstavují p�ípadné náhodné úkapy nebo úniky 
ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) z provozu t�žební mechanizace a 
nakládacích stroj�. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na t�žebních a 
nezpevn�ných plochách budou v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat 
zejména z hlediska možných úkap� ropných  látek - kontrola bude provád�na pravideln�, 
vždy p�ed  zahájením prací v t�chto prostorech. Postup v p�ípad� náhodného úniku ropných 
nebo jiných závadných látek �eší kapitola �. D III. 
 

V dokumentaci POPD budou podrobn�ji specifikovány všechny prostory pro shromaž
ování 
nebezpe�ných odpad� a ostatních látek škodlivých vodám (v souladu s platnou legislativou 
odpadového hospodá�ství a ochrany vod) a bude �ešena ochrana vod p�ed zne�išt�ním 
látkami škodlivými vodám (zejména ropnými látkami). 
 

 
 
D. I. 5. Vlivy na p�du 
 

D. I. 5. 1. Zábor p�dy 
 

Zám�r vyžaduje do�asné odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu, postupný do�asný 
zábor p�dy pro vlastní t�žbu bude �init maximáln� 30,16 ha, navržený dobývací prostor má 
rozlohu celkem 50,61 ha.  

Vzhledem k tomu, že po ukon�ení t�žby a provedení technické a biologické rekultivace 
budou pozemky navráceny zp�t k použití v zem�d�lské výrob�, jedná se o do�asný 
negativní vliv. 

Na ploše navrženého dobývacího prostoru – v jeho jihozápadní �ásti – se nachází lesní 
porost. Investor bude k t�žební �innostem i k vybudování pomocných ploch a technického 
zázemí využívat pouze parcely vedené v ZPF a parcely za�azené jako ostatní plochy. 
Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa nebudou vlastní t�žbou št�rkopísku dot�eny. 

Dot�ené zem�d�lsky využívané pozemky spadají do IV. t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy, tzn. 
p�dy s p�evážn� podpr�m�rnou produk�ní schopností.  

Parcely dot�ené stanovením dobývacího prostoru Roudnice - sever v k.ú. Roudnice jsou 
uvedeny v kapitole B. II. 1. 
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D. I. 5. 2. Zne�išt�ní p�dy 
Stávající úrove� zne�išt�ní p�dy v dot�eném území a okolí není známa, je dána p�edevším 
atmosferickou depozicí, intenzivním zem�d�lským využíváním pozemk� - 
obhospoda�ováním p�dy nadm�rn� podporovaným pr�myslovými hnojivy a aplikací kal� 
�OV (zejména v minulosti). 

Problematika možného zne�išt�ní p�dy b�hem realizace zám�ru stejn� jako vod souvisí 
p�edevším s vlastním používáním pot�ebné t�žební a p�epravní techniky (nákladních aut, 
nakládacích stroj� a rypadel) a v procesu nakládání a likvidace nevyužitých odpad�. V 
p�ípad� náhodných úkap� pohonných hmot a jiných závadných látek p�i provozu 
mechanism� bude kontaminovaná zemina ihned odstran�na z terénu, shromážd�na 
v uzav�ené nepropustné nádob� a odvezena na zabezpe�enou skládku nebezpe�ných 
odpad� (podrobn�ji viz. kapitola D III). 

Další možné riziko zne�išt�ní �i znehodnocení p�dy na území t�žebny je spjato s realizací 
druhé varianty technické rekultivace (varianta B - viz. kapitola �. I. 6). Pokud by na vyt�ženou 
plochu byla p�ivážena nepot�ebná zemní hmota z prostoru výstavby dálnice D – 11, 
vyžadovala by d�sledné posouzení s ohledem na její p�vod a složení. Musí se jednat pouze 
o zeminu, u které lze jednozna�n� vylou�it kontaminaci zne�iš�ujícími látkami. 
 

B�hem p�ípravných prací, samotné t�žby i rekultivací se p�i b�žném provozu zám�ru a za 
podmínky respektování dále navržených opat�ení nep�edpokládá zne�išt�ní p�dních vrstev 
na ploše t�žebny ani p�dy v okolí p�íjezdových komunikací.  
 
D. I. 5. 3. Vliv na stabilitu a erozi p�dy 
 

Vzhledem k metod� t�žby za sucha je rizikovým faktorem vodní a v�trná eroze. Vlivem eroze 
dochází ke snížení mocnosti kulturní vrstvy – k degradaci p�dy úbytkem organické hmoty a 
tím k omezení ekologické a produk�ní funkce p�dy. Sekundárn� by mohlo být okolí t�žebny 
ovlivn�no vyvátím písk� na p�ilehlé zem�d�lsky využívané pozemky a dále ší�ením jemných 
prachových �ástic do velkých vzdáleností.  
 

Pro snížení t�chto nep�íznivých vliv� a stability pozemk� lze proto formulovat následující 
opat�ení: 
 

- Kulturní vrstva p�dy, získaná postupným skrýváním orni�ní a podorni�ní vrstvy, bude 
p�echodn� ukládána na ploše t�žebního areálu. Pokud bude n�jaký podíl vyt�žené 
zeminy nevyužitelný p�i výstavb� dálnice a pro pot�eby stavebnictví, bude zemina použita 
pro rekultivace. Bude zajišt�no odd�lené ukládání kulturní vrstvy a deponie zemin. 
Skrývkování bude provád�no postupn� s t�žbou a deponie musí být zajišt�ny proti erozi, 
prašnosti a zcizení, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Celkový objem skrývky se 
odhaduje na 266 600 m3.  

 
 

- V dalším stupni projektové dokumentace bude �ešena vhodná sanace pozemk� 
dot�ených t�žbou a jejich rekultivace (Plán rekultivace) a návrh na vytvo�ení zákonné 
finan�ní rezervy pro pot�eby sana�ních a rekultiva�ních prací na dot�ených pozemcích. 
Plán rekultivace schvaluje p�íslušný obvodní bá�ský ú�ad ve spolupráci s orgánem 
ochrany p�írody.  

 
) 

- Rekultivace odt�žených ploch bude provád�na kontinuáln� s postupující t�žbou.  
 
 

- B�hem vykonávané t�žební �innosti dojde k budování záv�rných svah� dle 
p�edepsaného sklonu a to tak, aby záv�rné svahy byly v rostlém stavu a ne odt�ženy a 
poté navezeny. Jde o to, aby se p�i následné zp�tné zem�d�lské �innosti záv�rné svahy 
nebortily a nedocházelo k erozní �innosti a zátrh�m, pop�. i k sesuvu. Je nutné záv�rné 
svahy na okrajích zájmové plochy vytvo�it v dostate�ném svahu, aby byla plocha snížená 
odt�žením materiálu dostupná jakékoliv zem�d�lské technice. 

 
 

- Po vyt�žení ložiska bude realizováno odvodn�ní báze zp�tných zásyp�, tak aby lokalita 
mohla být dále zem�d�lsky obhospoda�ována a nedocházelo k rozbah�ování pozemk�. 
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D. I. 6. Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje 
 

�innost, která se plánuje v rámci tohoto zám�ru je ve smyslu zákona �. 44/1988 Sb., o 
ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném zn�ní hornická �innost. 
Spo�ívá ve stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever a t�žb� �ásti výhradního 
ložiska št�rkopísku (v rámci navrženého dobývacího prostoru), za�azeného v seznamu 
státních ložisek jako Radostov pod �íslem 3 219 501.  
 

P�i realizaci zám�ru dojde k zásahu do geologických vrstev a vyt�žení zásob 
št�rkopískového ložiska. Tento vliv lze ozna�it za trvalý – nevratný. 
 

P�edpokládá se, že t�žbou bude dot�ena plocha maximáln� 30,16 ha s pr�m�rnou mocností 
št�rkopísku cca 5,17 m – tj. odt�žení maximáln� 1 524 742 m3 této suroviny. 
 

Dle odborného hydrogeologického posudku zpracovaného Ing. J. N�mcem (viz. p�íloha 
oznámení �. 8) by se realizace zám�ru v p�edloženém rozsahu nem�la negativn� projevit na 
stávající hydrogeologické situaci. 
 

 
 
 

D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 

Posuzované území leží v intenzívn� obhospoda�ované zem�d�lské krajin� a je tvo�eno polní 
kulturou, �emuž odpovídá složení flóry a fauny. Pouze severní a jižní okraj je ovliv�ován 
p�írod� bližšími prvky (dubový les, remíz).  

Na lokalit� bylo zjišt�no 84 druh� rostlin (viz. biologický posudek v p�íloze oznámení �. 7), 
z nichž žádné nepat�í ke chrán�ným druh�m. Ze vzácn�jších druh� roste na poli ostrožka 
stra�ka (Consolida regalis), která se �adí mezi druhy vyžadující pozornost podle �erveného 
seznamu východních �ech (Faltys, 1995). 

Ze zvlášt� chrán�ných živo�ich� byl zjišt�n výskyt ješt�rky obecné (Lacerta agilis), která je 
dle vyhlášky 395/92 Sb. za�azena v kategorii "siln� ohrožený". Tento druh byl opakovan� 
nalezen na severním a jižním okraji pole. Pravd�podobn� jde o jedince z populací žijících na 
jižním okraji dubového lesa a v remízu. Nález mrtvého jedince zvlášt� chrán�ného druhu 
motáka pochopa (v kategorii "ohrožený" ) na ploše pole je náhodný a souvisí s jeho 
výskytem v okolí (nap�. hnízd�ní na T�esickém rybníku).   

S ohledem na charakter lokality nebude mít realizace zám�ru podstatný vliv na místní flóru a 
faunu. Vzhledem k tomu, že po provedení rekultiva�ních prací se uvažuje o navrácení do 
ZPF, ob� navržené varianty rekultivace lze považovat z biologického hlediska za 
rovnocenné.  

V jižní a jihozápadní �ásti navrženého dobývacího prostoru (u vrchol� C a D – E) se nachází 
lesní porost. Se severovýchodní hranicí dobývacího prostoru tvo�ené vrcholy K, L a M 
sousedí okrajový cíp lesního porostu s duby letními. Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa 
nebudou vlastní t�žbou št�rkopísku dot�eny, zám�r si nevyžádá likvidaci lesních porost�. Je 
však nutné dodržet dostate�ný odstup t�žby a pojezd� obslužné dopravy a zajistit ochranu 
t�chto ploch. 

K t�žebním �innostem a k vybudování pomocných ploch a technického zázemí budou 
využity pouze parcely za�azené jako ostatní plochy a parcely vedené v ZPF. Sou�ástí ploch 
je i plocha z�ásti osázená mladými stromky smrku a z�ásti ovocnými stromy (t�eše�) 
v severozápadní �ásti dobývacího prostoru (0,56780 ha) – viz. obrázek �. 8 a 9. Samotnou 
t�žební �inností by dle navrženého dobývacího prostoru  bylo dot�eno maximáln� 40 % této 
plochy (p�edevším plocha s mladými stromky smrku).  Vzhledem k tomu, že se jedná o 
udržovaný ovocný sad doporu�ujeme jeho zachování a zárove� respektování dostate�ného 
odstupu t�žebních �inností k ochran� t�chto d�evin. 
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Obrázek �. 9:  Pohled na zachovalý 
t�eš�ový sad 

Obrázek �. 8: Pohled na plochu 
osázenou mladými stromky smrku (v 
pozadí t�eš�ový sad) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V dot�ené lokalit� byl v blízkosti výše zmín�ného t�eš�ového sadu dále zjišt�n úvoz 
s porostem solitérních vrb a b�íz (severn� od hrany I – J dobývacího prostoru ve vzdálenosti 
cca 100 – 150 m). Tato enkláva spolu s navazujícím zachovalým strništ�m na zem�d�lských 
pozemcích je významnou plochou pro zvyšování biodiverzity tohoto území. Strništ� tvo�í 
vhodné prost�edí pro polní ptáky (v zimním období ovliv�uje ponechání strniš� p�ežívání 
nap�. koroptve polní). Je nutné tedy zachovat území nacházející se severn� od dobývacího 
prostoru nedot�ené vlivy související s t�žební �inností (nerealizovat zde skrývky kulturních 
vrstev, pojezdy obslužné dopravy apod.). 

Na ploše navrženého dobývacího prostoru Roudnice – sever se nenachází žádné prvky 
ÚSES, ani VKP. V blízkém okolí �ešeného zám�ru se nachází n�kolik lokálních biocenter 
(LBC) a lokálních biokoridor� (LBK) (viz. p�íloha �. 3). Vlivem plánovaného zám�ru mohou 
být nep�ízniv� ovlivn�ny zejména ty prvky lokálního SES, které jsou situovány v blízkosti 
zám�ru �i p�epravní trasy. Jedná se p�edevším o LBK jižn� od plochy plánované t�žby 
vedený v generelu místního systému ekologické stability ÚSES Roudnice pod �. 11 
(propojující pásem zatravn�ní s protierozní funkcí lesík a remízky) a LBK pod �íslem 9 ležící 
západn� ve vzdálenosti cca 600 m od uvažovaného dobývacího prostoru. LBK �. 9 je protnut 
polní cestou napojující se na komunikaci �. II/323, která je plánována jako p�epravní trasa 
k místu t�žby. Mohlo by docházet k do�asnému omezení propustnosti tohoto biokoridoru, 
zejména v denní dob�, kdy bude provád�na p�eprava vyt�žené suroviny. Podrobn�jší 
charakteristika LBC a LBK v dot�ené lokalit� je uvedena v kapitole C. 1. 1.  

B�hem p�ípravných prací a provozu zám�ru je t�eba postupovat tak, aby se neohrozila ani 
neoslabila ekologicko-stabiliza�ní funkce biokoridor� a biocenter (tzn. nap�., aby nedošlo k 
poškození porost� a zne�išt�ní p�dy, nesmí být negativn� ovlivn�na stabilita p�dy,  zabránit 
odnosu a splachu p�dy a používaných materiál�, odpad� a látek škodlivým vodám).  

P�i realizaci zemních prací (skrývka zeminy, výstavba zázemí, t�žba a odvoz materiálu) je 
t�eba zamezit poškození cenn�jších lokalit v blízkosti t�žebny (prvky ÚSES, lesní porosty, 
remízky aj.). V t�chto místech se nesmí umís�ovat ani do�asné deponie, výstavby zázemí, 
parkovat stroje a vozidla apod.    

Vyt�žené plochy musí být d�sledn� rekultivovány a deponie zemin zajišt�ny proti 
zaplevelování. Významným biologickým vlivem by mohla být p�i ned�sledn� vedené 
biorekultvivaci následná ruderalizace území. Otev�ené plochy jsou výrazn� vystavovány 
nástupu ruderálních rostlin a plevel�. 

V rámci biorekultivace zpracovatelé biologického posudku (viz. p�íloha oznámení �. 7) 
navrhují ponechání �ásti vyt�žené plochy samovolnému vývoji. Jednalo by se o plochu o 
minimální velkosti 500 m2 v severní �ásti vyt�ženého území v blízkosti lesa. Návrh je 
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zd�vodn�n pot�ebou zvýšit biologickou hodnotu území a zajistit vhodné podmínky pro druhy 
rostlin a živo�ich� otev�ené krajiny, v�etn� zvlášt� chrán�ných a ohrožených druh� (nap�. 
ješt�rka obecná).  

Ke snížení nep�íznivých vliv� p�sobících na prvky ÚSES a složky ekosystém� je t�eba 
postup a zp�sob prací b�hem etapy p�ípravy a vlastního t�žebního procesu, tak i b�hem 
fáze rekultiva�ních prací konzultovat s p�íslušným orgánem ochrany životního prost�edí. 
 
 
D. I. 8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz 
 

Širší území tvo�í zkulturn�ná, �lov�kem p�em�n�ná krajina s rozptýlenou zelení, lesními 
komplexy a hustou zástavbou malých sídel.  

Plocha, na které bude provád�na t�žba št�rkopísku je zem�d�lsky využívána, na pozemcích 
s p�dami s p�evážn� podpr�m�rnou produk�ní schopností (dle BPEJ 32212, 32213, 32312). 
Sou�ástí zám�ru je provedení záv�re�ných rekultiva�ních prací v takovém rozsahu, aby 
mohly být pozemky navráceny zp�t do ZPF.  

V pr�b�hu t�žby suroviny budou kontinuáln� s t�žbou vznikat deponie skrývkových vrstev. 
Tento vliv je do�asný, po ukon�ení t�žby bude na celé ploše provedena biorekultivace a 
z�ízená obslužná pracovišt�, zázemí a zpevn�né plochy budou odstran�ny.  

Zám�r znamená realizaci terénních úprav - t�žbu suroviny, p�i které dojde ke snížení 
p�vodního terénu o mocnost odt�ženého št�rkopísku – tj. cca o 5,17 m (ve variant� 
technické rekultivace A). P�i realizaci rekultivace v druhé variant� (varianta B) by byla 
vyt�žená surovina z �ásti nahrazena p�ebyte�nými zemními hmotami (v množství cca        
500 000 m3) získanými v rámci výstavby dálnice D-11).   

Dot�ená lokalita bude zám�rem stanovení dobývacího prostoru a t�žbou suroviny dle 
posudku zpracovaného Agenturou ochrany p�írody a krajiny �R (viz. p�íloha oznámení �. 6) 
vizuáln� minimáln� dot�ena. Ze západu a severu je místo dobývacího prostoru kryté 
souvislým lesním porostem. K jihu a východu se území svažuje k hlavní silnici, z kterého je 
rovinatá plocha uvažovaného dobývacího prostoru pohledov� málo dostupná. Estetické a 
p�írodní hodnoty krajiny nebudou zamýšlenou t�žbou negativn� ovlivn�ny, zám�r nep�isp�je 
ke zhoršení dochované p�írodní složky krajinného rázu. 
 

 
D. I. 9. Vlivy spojené s funk�ním  a rekrea�ním využitím krajiny 
 

V dob� realizace zám�ru dojde k do�asné zm�n� funk�ního využití krajiny – tj. dot�ené 
pozemky po dobu p�ípravných prací, vlastní t�žby a rekultivace nebudou zem�d�lsky 
využívány (cca po dobu 3 let). Po provedení  biologické rekultivace budou krajinné složky 
plnit stejnou funkci - p�da bude navracena zp�t do ZPF. Rekultivace odt�žených ploch bude 
provád�na kontinuáln� s postupující t�žbou.  
 

Nelze vylou�it, že zám�r bude vzhledem k vyvolané dopravní zát�ži, ke zvýšení hlukového 
pozadí v dot�ené lokalit� a k emitování prachu a škodlivin z t�žby a dopravy nep�ízniv� 
ovliv�ovat rekrea�ní využití širšího území. Jedná se o vliv p�sobící do�asn�, zejména v dob� 
vlastních t�žebních prací. 
 
 
D. I. 10. Vlivy spojené s dopravní obslužností území 
 

T�žba bude realizována pro pot�eby výstavby dálnice D11. Vyt�žená surovina bude 
p�epravována po stávajících komunikacích - po zpevn�né polní cest� (p.�. 2062) s napojení 
se na státní komunikaci II/323 ve sm�ru na obec Roudnice a následn� po komunikaci I/11 (E 
– 67) ve sm�ru na Hradec Králové. 
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Hustota dopravy na dot�ených komunikacích dle údaj� z celostátního s�ítání v roce 2000 je: 
s�ítací místo �. 5 – 4496 mezi obcemi Roudnice a Nechanice – komunikace �.323 – celkem 
1 342 vozidel (24 hod.), s�ítací místo �. 5 – 0050 u obce Urbanice – komunikace E 67-  
celkem 13 291 vozidel (24 hod.). 
 

P�i maximálním využití t�žebny bude denn� (p�i 16 pracovních hodinách) odvezeno 3 750 
tun suroviny, dojde k navýšení pohybu nákladních vozidel na dot�ených komunikacích o cca 
75 souprav a 43 náv�s� za 1 pracovní den (tj. o 236 pr�jezd� nákladních vozidel – po�ítáno 
pro oba sm�ry). Odvoz št�rkopískové suroviny bude z 60% realizován pomocí souprav 
s p�epravní kapacitou 30 t na jednu soupravu a z 40% pomocí náv�s� s p�epravní kapacitou 
35 t.  
 

T�žební �innosti pro pot�eby výstavby t�lesa dálnice D 11 budou realizovány v období cca 
24 m�síc� (p�i uvažované max. t�žb� 550 000 m3/rok).  
 
V p�ípad� nevyt�žení veškeré suroviny na výstavbu dálnice, budou zbývající zásoby 
suroviny v rámci vymezené plochy dot�ženy pro pot�eby stavebnictví - t�žební �innost by 
pokra�ovala s objemem t�žby do 100 000 m3/ro�n� a z toho vyplývající i p�tinásobn� nižší 
dopravní zatížení. 
 
Plánovaná výstavba dálnice D 11 (na úseku Osi�ky – Hradec Králové), na n�mž se tento 
zám�r také podílí, sníží p�ekra�ované dopravní zatížení silnice I/11 Praha – Hradec Králové, 
jež je sou�ástí mezinárodního tahu E 67. 
 
 
 

 
D. I. 11.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 

Na ploše plánované t�žby se nenalézá žádná stavba. V jižním cípu dobývacího prostoru (u 
jeho hranice) za polní cestou stojí „myslivna“ (využívaná pouze p�íležitostn�). V souvislosti 
s uvažovaným zám�rem je tedy t�eba zajistit ochranu tohoto objektu. Realizace zám�ru 
nevyžaduje demolice žádných objekt�. 
 
 

Katastr obce Roudnice je považován za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
�. 20/1987 Sb. v platném zn�ní. 
 

Z vyjád�ení archeologického odd�lení Muzea Východních �ech ve v�ci archeologické 
památkové pé�e (viz. p�íloha oznámení �. 9) vyplývá, že na plánované ploše t�žby není 
známa žádná nemovitá kulturní památka takového významu, aby její existence bránila t�žb�.  
 

Provozovatel zám�ru je povinen provést p�edstihový záchranný archeologický výzkum, jehož 
podobu a dobu trvání ur�í dohoda mezi provozovatelem a n�kterou z institucí oprávn�ných 
k provád�ní záchranných prací v regionu Hradce Králové. Soupis institucí oprávn�ných 
k výkonu archeologické památkové pé�e na k.ú. Roudnice je uveden v p�íloze �. 9. Bude 
nutné po�ítat s �asovou prodlevou mezi zahájením zemních prací a vlastní skrývkou. 
Rozsah a doba trvání záchranných prací jsou odvislé od typu, po�tu a velikosti zjišt�ných 
objekt� a nelze je proto p�ed provedením skrývky pevn� stanovit. 
 
 
 
D. II. Komplexní charakteristika vliv� zám�ru na životní prost�edí  
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti p�eshrani�ních 
vliv� 
 

Realizace zám�ru si vyžádá do�asný zábor p�dy - pro vlastní t�žbu bude �init maximáln� 
30,16 ha, navržený dobývací prostor má rozlohu celkem 50,61 ha. V�tšina pozemk� 
dobývacího prostoru Roudnice - sever  je zem�d�lsky využívaná (95% - tj. 48,06 ha). Náleží 
do IV. t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy, tzn. p�dy s p�evážn� podpr�m�rnou produk�ní 



Stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever a t�žba písk� až št�rkových písk� 

 - 81 - 

schopností. Zám�r vyžaduje do�asné odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu. �ást 
plochy dobývacího prostoru (2, 6 %  - tj. cca 1,3   ha) je zábor PUPFL. Tyto pozemky 
nebudou vlastní t�žbou št�rkopísku ani z�izováním technického zázemí t�žebny dot�eny. P�i 
vhodném zp�sobu t�žby a dodržování opat�ení zabra�ující erozi p�dy se neo�ekávají 
erozivní projevy, splachy p�dy a narušení stability terénu.  
 
       

T�žbou �ásti výhradního ložiska št�rkopísku (v rámci navrženého dobývacího prostoru 
Roudnice – sever), za�azeného v seznamu státních ložisek jako Radostov pod �íslem 3 219 
501 dojde k zásahu do geologických vrstev a vyt�žení zásob št�rkopískového ložiska 
(maximáln� 1 524 742 m3 této suroviny). Tento vliv lze ozna�it za trvalý – nevratný. 
 
Navržený zp�sob t�žby nevyžaduje technologickou vodu, zám�r nebude napojen na ve�ejný 
vodovod. Pitná voda i užitková voda pro pot�eby pracovník� bude v pot�ebném množství 
p�ivážena.   

Nep�edpokládá se, že zám�rem bude ovlivn�n povrchový tok. Dle odborného 
hydrogeologického posudku by se realizace zám�ru v p�edloženém rozsahu nem�la 
negativn� projevit na stávající hydrogeologické situaci. 

Vzhledem k charakteru lokality (polní kultura) nebude mít realizace zám�ru podstatný vliv na 
místní flóru a faunu. Ve st�etu s plochou navrženého dobývacího prostoru je �ást ovocného 
sadu. Vzhledem k tomu, že se jedná o udržovaný t�eš�ový sad doporu�ujeme jeho 
zachování a zajišt�ní dostate�né ochrany t�chto d�evin b�hem t�žby.  

Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa nebudou vlastní t�žbou št�rkopísku dot�eny, zám�r si 
nevyžádá likvidaci lesních porost�. Je však nutné dodržet dostate�ný odstup t�žby a pojezd� 
obslužné dopravy a zajistit ochranu t�chto ploch. 

V blízkém okolí �ešeného zám�ru se nachází  n�kolik lokálních biocenter (LBC) a lokálních 
biokoridor�  a biologicky cenných lokalit. Mohlo by docházet k do�asnému omezení 
propustnosti biokoridoru, který je protnut polní cestou napojující se na komunikaci �. II/323. 
Tato polní cesta je uvažována jako p�epravní trasa.  

Zám�r si vyžádá realizaci terénních úprav. P�i realizaci varianty A t�žbou suroviny dojde ke 
snížení p�vodního terénu o mocnost odt�ženého št�rkopísku – tj. cca o 5,15 m. Dle varianty 
B technické rekultivace by byla vyt�žená surovina z�ásti nahrazena p�ebyte�nými zemními 
hmotami (získanými v rámci výstavby dálnice D-11). Po provedení rekultiva�ních prací 
budou pozemky navráceny zp�t do ZPF, ob� navržené varianty rekultivace lze považovat z 
biologického hlediska za rovnocenné, ke zm�n� funk�ního využití území dojde tedy jen po 
dobu provozu t�žebny. 

Dot�ená lokalita bude stanovením dobývacího prostoru a t�žbou vizuáln� minimáln� 
dot�ena. Realizace zám�ru podstatn� nep�isp�je ke zhoršení dochované p�írodní složky 
krajinného rázu, ani nenaruší estetické a p�írodní hodnoty krajiny. 

Vypo�tené hodnoty imisních koncentrací NO2 a PM10 v obytné zástavb� jsou b�hem t�žby 
suroviny pro výstavbu dálnice i b�hem dot�žování zásob ložiska pro ob�  uvažované emisní 
úrovn� nákladních automobil� nižší než stanovené hodnoty imisních limit�. Rozsah imisní 
zát�že  je podrobn�ji �ešen v rozptylové studii (viz. p�íloha �. 10), kde byly provedeny 
výpo�ty imisních koncentrací NO2 i PM10 v síti referen�ních bod�. Výsledky výpo�t� 
koncentrací vzhledem k potenciáln� ovlivn�nému území jsou grafickou p�ílohou rozptylové 
studie. 

Vypo�tená hodnota prašného spadu je podstatn� nižší než stanovený depozi�ní limit. 
 

Z modelového výpo�tu hlukové studie vyplývá, že b�hem provád�né t�žby lze o�ekávat 
významn�jší nár�st hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdroj� hluku vypo�teného pro 
nejbližší ob�anskou zástavbu od dobývacího prostoru v obci Roudnice o + 5,1 dB v období 
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t�žby pro pot�ebu dálnice D11 a o + 3,2 dB pro etapu dot�žení zásob ložiska. V této lokalit� 
dominantn� dot�ené stacionárními zdroji hluku nebude p�ekro�en platný hygienický limit  
(LAeq,8h = 50 dB). 
 

U obytné zástavby u p�epravní trasy – komunikace �. 323 lze p�edpokládat nár�st hladiny 
akustického tlaku vyvolaný dopravním hlukem o + 1,7 dB v období t�žby pro pot�ebu dálnice 
D11 a o + 0,4 dB pro etapu dot�žení zásob ložiska. V této lokalit� nebude b�hem provozu 
zám�ru p�ekro�en hygienický limit LAeq,16h = 60 dB (zapo�tena korekce + 10 dB pro hluk 
v okolí hlavních pozemních komunikacích (silnice I. a II. t�ídy), kde hluk z dopravy na t�chto 
komunikacích je p�evažující). 
 

V blízkosti komunikace �. I/11 (E67) lze u obytné zástavby o�ekávat nár�st hladiny 
akustického tlaku vyvolaný dopravním hlukem o + 0,2 dB v období t�žby pro pot�ebu dálnice 
D11 a o + 0,0 dB pro etapu dot�žení zásob ložiska. Stávající hlukové pozadí u obytné 
zástavby v blízkosti komunikace �. I/11 (E67) dosahuje (dle modelového bodu �. 3) hladinu 
akustického tlaku 67,6 dB, tj. již v sou�asné dob� je p�ekro�en hygienický limit LAeq,16h = 60 
dB (zapo�tena korekce + 10 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích (silnice I. 
a II. t�ídy), kde hluk z dopravy na t�chto komunikacích je p�evažující). Nár�st hladiny 
akustického tlaku A oproti stávajícímu stavu o + 0,2 dB lze ozna�it jako zanedbatelný a 
z pohledu obyvatelstva zasaženého dopravním hlukem subjektivn� nezaznamenatelný. 
 

Na základ� provedeného hodnocení p�edpokládaného vlivu na zdraví obyvatel lze 
konstatovat, že p�ísp�vek míry rizika ú�inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi�itého (NO2), 
benzenu a suspendovaných �ástic frakce PM10) vyvolaný b�žným provozem zám�ru je pro 
ob� posuzované etapy t�žby nep�íliš významný a to v p�ípad� výpo�t� vycházejících 
z konven�ní emisní úrovn� nákladních automobil�  i emisní úrovn� Euro 1. 
 
U obslužných komunikací lze již v sou�asné dob� ve venkovním prostoru o�ekávat hladiny 
hluku, p�i kterých m�že docházet k projev�m nespokojenosti, obt�žování obyvatelstva a 
zhoršené komunikaci �e�i (p�i dlouholeté expozici ekvivalentní hladin� hluku LAeq,24h 
v rozmezí 65 – 70 dB pop�. k ovlivn�ní kardiovaskulárního systému).  

Hladiny hluku o�ekávané v dob� zprovozn�ní zám�ru jsou vyvolány stávající dopravou na 
t�chto p�etížených komunikacích, samotný p�ísp�vek provozu t�žebny a obslužné dopravy je 
nevýznamný (nár�st hladin hluku u dot�ených komunikací vlivem provozu zám�ru se 
p�edpokládá + 0,2 až + 1,7 dB v dob� t�žby suroviny pro pot�ebu dálnice D11 a + 0,0 až + 
0,4 dB b�hem dot�žování zásob ložiska). P�enosem venkovního hluku do obytných místností 
bude docházet k poklesu hladiny hluku vlivem stavební vzduchové nepr�zvu�nosti 
obvodového plášt� budov. 

P�edpokládané zm�ny hlukové zát�že okolní obytné zástavby z hlediska zdravotního rizika 
jsou nevýznamné a stávající situaci prakticky neovlivní. 
 
 

P�sobení zdroj� hluku i emisí je �asov� omezené. Vlastní t�žební �innost pro pot�eby 
výstavby dálnice D11 a s tím spojený provoz obslužné dopravy bude realizován po dobu cca 
24 m�síc�. Pokud by zásoby ložiska nebyly vyt�ženy pro pot�eby dálnice, bude realizováno 
dot�žení t�chto zásob s 5 x nižší ro�ní kapacitou t�žby i provozem obslužné dopravy. Doba 
této etapy t�žby je závislá na množství zbylých zásob (max. doba dot�žování ložiska je 
odhadována na cca 24 m�síc�). 

Vyt�žená surovina bude sloužit pro stavbu dálnice D-11. Po realizaci výstavby dálnice se 
o�ekává významné snížení imisní i hlukové zát�že v obcích v okolí dot�ených komunikací 
(p�edevším komunikace I/11) vzhledem ke snížení intenzity dopravy. 
 

Realizace zám�ru nevyžaduje demolice žádných objekt�, nep�edpokládá se ani jejich 
poškození.  
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Katastr obce Roudnice je považován za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
�. 20/1987 Sb. v platném zn�ní. Provozovatel zám�ru je povinen provést p�edstihový 
záchranný archeologický výzkum, jehož podobu a dobu trvání ur�í dohoda mezi 
provozovatelem a n�kterou z institucí oprávn�ných k provád�ní záchranných prací v regionu 
Hradce Králové. 

V pr�b�hu vlastní t�žby v souvislosti s p�epravou vyt�žené suroviny se o�ekává ovlivn�ní 
dopravní obslužnosti území. Po zprovozn�ní dálnice se sníží p�ekra�ované dopravní zatížení 
silnice I/11 Praha – Hradec Králové, jež je sou�ástí mezinárodního tahu E 67. 
 

Navrhovaný zám�r nebude mít žádné nep�íznivé vlivy za státními hranicemi. 

 

 

D. III. Charakteristika environmentálních rizik p�i možných haváriích 
a nestandardních stavech 
 

Z b�žného provozu zám�ru (provád�né t�žby i z transportu vyt�ženého št�rkopísku) p�i 
dodržování legislativních p�edpis� a navržených opat�ení nevyplývají pro pracovníky, 
obyvatele a životní prost�edí v okolí areálu žádná významná rizika.  

Používané nakládací stroje, rypadla a nákladní vozidla nejsou význa�ným zdrojem látek 
nebezpe�ných pro životní prost�edí, ohrožení lidského zdraví �i života ani životního prost�edí 
se nep�edpokládá.  

Riziko bezpe�nosti provozu a lokálního zne�išt�ní životního prost�edí by tedy p�edstavoval 
pouze p�ípad mimo�ádné události (v d�sledku technické závady �i selhání lidského faktoru, 
p�i nevhodné organizaci, nekázni).  

Za nejzávažn�jší mimo�ádné události z hlediska negativního vlivu na životní prost�edí a 
zdraví obyvatel lze považovat únik závadných látek. 
 

Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek 

Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a p�dy (pop�. 
geologického podloží) by se mohly stát nebezpe�né látky používané k pohonu a k údržb� 
nákladních automobil� a nakládacích stroj� (motorová nafta, oleje, mazadla atd.), n�které z 
produkovaných odpad� (zejména odpady obsahujících papírové filtry nasycené olejem, 
obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly t�mito látkami zne�išt�né) a odpadní 
vody.   

P�i doprav� a b�hem provád�ní t�žby by mohlo dojít k náhodnému úniku nafty z nedokonale 
t�snících nádrží, úniku olejovitých tekutin a mazadel z net�snících �ástí motorových 
automobil� a stroj� na nezpevn�né plochy v míst� t�žby i na zpevn�né plochy používané 
p�epravní trasy. Z jímky na odpadní splaškové vody  a z chemického WC by k náhodnému 
úniku došlo pouze v p�ípad� porušení nepropustného materiálu jímky. 

P�ípravné i t�žební práce budou zabezpe�eny tak, aby se riziko nestandardního stavu a 
havárií minimalizovalo.  

Dle p�edloženého projektu se neplánuje na ploše zám�ru žádné skladování škodlivých látek 
(oleje, mazadla, nafta, benzín, atd.), provád�ní vým�ny olej�, oprav stroj�, mytí nákladních 
voz� a stroj�.  

Dopl�ování pohonných hmot do zemních stroj� bude provád�no pomocí pojízdné �erpací 
cisterny - výhradn� na zpevn�né ploše. Na této ploše budou t�žební a nakládací stroje také 
parkovat. Plocha musí zabezpe�ena tak, aby v p�ípad� náhodného úniku závadných látek p�i 
parkování mechanism� �i �erpání pohonných hmot nemohlo dojít ke kontaminaci okolních 
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nezpevn�ných ploch. P�i odstavení vozidel a stroj� na nezpevn�né ploše musí být tyto 
mechanismy podloženy záchytnými plechovými vanami. Nákladní automobily budou 
dopl�ovat pohonné hmoty na �erpacích stanicích. 

Pro p�ípady zne�išt�ní p�dy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vozidel 
b�hem provozu zám�ru bude v prostoru technického zázemí z�ízen tzv. havarijní bod, objekt 
bude také vybaven hasícími prost�edky, lékárni�kou pro první p�edléka�skou pomoc a 
ochrannými  pom�ckami pro pracovníka (pracovní a gumové rukavice, ochranný štít �i brýle, 
gumová ochranná obuv). 

 Prost�edky pro zdolání náhodného úniku závadných látek budou uloženy na p�ístupném 
míst�. Havarijní bod bude obsahovat havarijní sudovou hydrofóbní soupravou na ropné 
kapaliny (obsahuje: sb�rnou pevnou nádobu (nap�. sud s víkem), sorp�ní rohože, ut�s�ovací 
pastu, úložné sá�ky a PE pytle na použité sorp�ní prost�edky, plastová fólie, rukavice), sypký 
sorbent vhodný pro záchyt ropných látek, (pop�. piliny), smeták, lopatku, kbelík, lopatu.  

V p�ípad� úniku závadných látek na nezpevn�nou plochu postupujeme následovn�: 

1. ihned p�erušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,  

2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,  

3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu. 
 

Je nutné ihned p�erušit nebo alespo� omezit únik závadných látek – dle charakteru 
mimo�ádné události (do�asn� ut�snit poškozená místa, otvory �i praskliny (nap�. ut�s�ovací 
pastou �i tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je d�ležité z místa odstranit 
možné zdroje vznícení (vypnout chod autocisterny apod.). P�i úniku závadných látek na 
nezpevn�nou plochu je nutné zabránit dle možností rozši�ování látek do míst dosud 
nezamo�ených a závadnou látku urychlen� zachytit - uniklou kapalinu p�emístit do náhradní 
nádoby, zbytek zachytit pomocí savého materiálu (sypký sorbent, piliny, sorp�ní rohože atp.). 
Zne�išt�né sorbenty se shromáždí do ozna�ených PE pytl� nebo ozna�ených a uzav�ených 
sud� s víkem a poté je t�eba zajistit jejich odstran�ní. Kontaminovanou zeminu je nutné 
urychlen� odstranit z terénu ru�n� (pomocí lopaty a krumpá�e), nebo v p�ípad� v�tšího 
rozsahu úniku vyt�žit pomocí strojní mechanizace a odvézt na zabezpe�enou skládku 
nebezpe�ných odpad�. 

 

S používanými p�ípravky, surovinami a odpady musí být nakládáno v souladu se Zákonem �. 
254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� v platném zn�ní, dále se Zákonem 
185/2001 Sb., o odpadech a se Zákonem 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
p�ípravcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p�ípravky, které lze dle zákona �. 254/01 Sb. 
o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� v platném zn�ní ozna�it jako nebezpe�né závadné 
látky, je provozovatel povinen u�init odpovídající opat�ení, aby závadné látky nevnikly do 
povrchových �i podzemních vod nebo do kanalizace. 

Pro p�ípad havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude vypracován plán 
opat�ení plán opat�ení pro p�ípad havarijního úniku závadných látek. V p�ípad� havárie se 
bude postupovat podle zpracovaného plánu. 

S postupem p�i odstran�ní náhodného úniku závadných látek a také s provozním �ádem a 
požárními p�edpisy budou pravideln� seznamováni všichni dot�ení pracovníci. Pracovníci 
budou také d�kladn� proškoleni v oblasti bezpe�nosti práce na pracovišti.  
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D. IV.  Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, 
pop�ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv� na životní prost�edí 
 
D. IV.1. Základní opat�ení 
 

Zám�r je ve smyslu zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní 
zákon) v platném zn�ní hornická �innost, veškerá povolovací �innost podléhá p�íslušnému 
Obvodnímu bá�skému ú�adu v Trutnov�.  

Investor vypracuje k povolení vlastní otvírky a dobývání ložiska plán p�ípravy, otvírky a 
dobývání ložiska (POPD). V tomto plánu bude podrobn� �ešen zp�sob a harmonogram 
t�žby. 

Navrhovaný dobývací prostor Roudnice – sever je umíst�n v jižní �ásti ložiska Radostov, 
v ploše stanoveného Chrán�ného ložiskového území Roudnice. Plocha dobývacího prostoru 
byla volena tak, aby dobývací prostor pokryl veškeré zásoby jižní �ásti ložiska Radostov 
(bloky �. 3, 7 a 8) v rámci katastrálního území Roudnice a vzhledem k tomu, že kontury 
ložiska Radostov, jsou velice nepravidelné, také tak, aby byla zajišt�na i plocha nutného a 
pot�ebného zázemí k plánované t�žb�, plocha dobývacího prostoru byla tvarov� ucelen�jší a 
p�itom bylo zabráno co nejmén� plochy z CHLÚ Roudnice, které bylo stanoveno svým 
rozsahem na ploše t�ikrát v�tší, než je plocha vlastního ložiska. 
 

Plánovaný dobývací prostor byl navržen na území o rozloze cca 50,61418 ha., plocha blok� 
zásob ložiska Radostov v rámci navrženého dobývacího prostoru Roudnice – sever �iní 
30,1645 ha. 
 

Plocha t�žby bude omezena: 
- v severozápadní �ásti dobývacího prostoru (u vrcholu I) – udržovaný ovocný sad  v této 

�ásti území bude zachován a zárove� bude k ochran� t�chto d�evin respektován 
dostate�ný odstupu t�žby, 

 

- v severovýchodní �ásti území (u vrcholu L) a v jihozápadní �ásti území (u vrcholu E) se 
nachází lesní porosty - z d�vod� prevence poškození t�chto porost� bude z t�žby 
vylou�ena �ást území tak, aby bylo vytvo�eno dostate�né ochranné pásmo. 

 

 
D.IV.2. Technická opat�ení 
 

D. IV.2. 2. 1. Odpadové hospodá�ství 
Oznamovatel bude p�vodcem odpad� ve smyslu zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
zm�n� n�kterých dalších zákon� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a bude povinen plnit 
povinnosti p�vodce odpadu, stanovené tímto zákonem a souvisejícími legislativními 
p�edpisy.  
 

V provád�cích projektech (v dokumentaci POPD): 
 

- budou up�esn�ny jednotlivé druhy odpad� vznikající v etap� p�ípravy i provozu zám�ru,  
 

- bude stanoveno množství a p�edpokládaný zp�sob shromaž
ování, t�íd�ní a 
odstra�ování odpad� v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., 

 

- budou podrobn�ji specifikovány všechny prostory a prost�edky pro shromaž
ování 
nebezpe�ných odpad�, zabezpe�ení nebezpe�ných odpad� a maximáln� 
shromaž
ovaná množství t�chto odpad�. 

 
D. IV.2. 2. 2. Ochrana vod 
 

Zám�r musí být �ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne�išt�ní podzemních ani povrchových vod 
jeho provozem. Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod 
b�hem p�ípravy i provozu zám�ru musí respektovat ochranu jakosti povrchových a 
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podzemních vod v souladu se Zákonem �. 254/2001 Sb. o vodách a o zm�n� n�kterých 
zákon� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
  

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p�ípravky, které lze dle zákona �. 254/01 Sb. 
o vodách v platném zn�ní ozna�it jako nebezpe�né závadné látky, je provozovatel povinen 
u�init odpovídající opat�ení, aby závadné látky nevnikly do povrchových �i podzemních vod 
nebo do kanalizace. Pro p�ípad havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) 
bude vypracován plán opat�ení pro p�ípad havarijního úniku závadných látek.  
 

Nejv�tší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska zne�išt�ní p�dy p�edstavují p�ípadné 
úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používané p�i 
provozu stavební a t�žební mechanizace a nákladní dopravy. Z hlediska ochrany vod a p�dy 
jsou proto formulovány následující podmínky: 
• pro parkování t�žebních mechanism�, �erpání pohonných hmot do t�žebních a 

nakládacích mechanism� a jinou manipulaci s ropnými látkami a látkami nebezpe�nými 
vodám musí být  z�ízena zpevn�ná zabezpe�ená plocha,  

• t�žební mechanismy a nákladní doprava, která se bude v dot�ené lokalit� pohybovat, 
musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z 
hlediska možných úkap� ropných  látek - kontrola bude provád�na pravideln�, p�ed  
zahájením prací v t�chto prostorech, 

• v p�ípad� úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodlen� odstran�na, odvezena  a uložena na lokalit� ur�ené k t�mto ú�el�m. 

  

Pro p�ípady zne�išt�ní p�dy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vozidel 
bude v prostoru technického zázemí z�ízen tzv. havarijní bod, objekt bude také vybaven 
hasícími prost�edky, lékárni�kou pro první p�edléka�skou pomoc a ochrannými  pom�ckami 
pro pracovníka. 

Dot�ení pracovníci budou d�kladn� proškoleni z p�edpis� z oblasti bezpe�nosti práce na 
pracovišti, dále budou seznámeni s provozním �ádem, požárními p�edpisy a s postupem p�i 
odstran�ní náhodného úniku závadných látek. B�hem pracovní doby se mohou na ploše 
zám�ru pohybovat a vykonávat práci pouze pracovníci pro tyto �innosti pov��ení. 

P�i provozu zám�ru bude provád�na pravidelná kontrola a údržba instalací a 
technologických za�ízení v rozsahu dle požadavk� dodavatele a platné legislativy a kontrola 
dodržováním provozních a pracovních postup� a pracovní kázn�. Pr�b�žn� bude provád�na 
kontrola t�snosti a stavu napln�ní jímky na odpadní vody. 
 
V  plánu p�ípravy, otvírky a dobývání ložiska musí být �ešeno: 
 

- skrývkování a do�asné uložení deponií,   
 

- odvodn�ní t�žebny, jímání d�lních vod a jejich další využití,  
 

- zp�sob a postup dopl�ování pohonných hmot, vým�ny olej�,  
 
 

- ochrana vod p�ed zne�išt�ním látkami škodlivými vodám (zejména ropnými látkami). 
 
 

V provád�cích projektech (v dokumentaci POPD) budou také podrobn�ji specifikovány 
všechny prostory pro shromaž
ování nebezpe�ných odpad� a ostatních látek škodlivých 
vodám v�etn� maximálních pr�b�žn� shromaž
ovaných množství. Závadné látky a 
nebezpe�né odpady budou shromaž
ovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve 
vybraných a ozna�ených prostorách v souladu s platnou legislativou odpadového 
hospodá�ství a vodohospodá�skými p�edpisy. 
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D. IV.2. 2. 3. Ochrana p�d 
 

Zám�r vyžaduje do�asné odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu, v rámci provád�cích 
projekt� musí být vypracován samostatný dokument záboru zem�d�lského p�dního fondu 
(ZPF). V tomto dokumentu bude popsán a vyzna�en postup t�žby a záboru p�dy po 
jednotlivých etapách.  

V dalším stupni projektové dokumentace dále bude: 
- vypracován dokument o rozsahu, bilancích a etapách skrývkových prací, 
 

- �ešena vhodná sanace pozemk� dot�ených t�žbou a jejich rekultivace (Plán rekultivace), 
 

- zpracován návrh na vytvo�ení zákonné finan�ní rezervy pro pot�eby sana�ních a 
rekultiva�ních prací na dot�ených pozemcích.  

 
Vlivem vodní a v�trné eroze by mohlo docházet ke snížení mocnosti kulturní vrstvy. Pro 
snížení t�chto nep�íznivých vliv� je t�eba u�init dostate�ná opat�ení: 
 

- Skrývkování bude provád�no postupn� s t�žbou a deponie musí být zajišt�ny proti erozi, 
prašnosti, zaplevelování a zcizení, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Bude zajišt�no 
odd�lené ukládání kulturní vrstvy a deponie zemin na ploše t�žebního areálu.  

 

- Rekultivace odt�žených ploch bude provád�na kontinuáln� s postupující t�žbou.  
 

- Budou vytvo�eny kvalitní záv�rné svahy v dostate�ném svahu tak, aby byla plocha 
snížená odt�žením materiálu dostupná zem�d�lské technice a aby p�i obhospoda�ování 
dot�ených pozemk� zem�d�lskou technikou nedocházelo k sesuv�m p�dy a k její erozi. 

 

- Po vyt�žení ložiska bude realizováno odvodn�ní báze zp�tných zásyp�, tak aby lokalita 
mohla být dále zem�d�lsky obhospoda�ována a nedocházelo k rozbah�ování pozemk�. 

 

- Po rekultivaci musí být provedena úplná likvidace pracovišt� zahrnující odklizení 
technického zázemí v�etn� zpevn�né plochy a �ásti zpevn�né komunikace tak, aby 
dot�ené pozemky mohly být navráceny k zem�d�lské výrob� v kvalit� odpovídající dob� 
p�ed realizací zám�ru. 

 

 

Opat�ení pro prevenci zne�išt�ní p�dy b�hem realizace zám�ru jsou stejné jako shodné 
s opat�eními na ochranu vod (viz. p�edchozí kapitola D. IV.2. 2. 2. Ochrana vod). V p�ípad� 
náhodných úkap� pohonných hmot a jiných závadných látek p�i provozu mechanism� musí 
být kontaminovaná zemina ihned odstran�na z terénu, shromážd�na v uzav�ené 
nepropustné nádob� a odvezena na zabezpe�enou skládku nebezpe�ných odpad�. 

Pokud bude realizována varianta rekultivace s návozem nepot�ebné zemní hmoty z prostoru 
výstavby dálnice D11 na vyt�ženou plochu (varianta B), bude tato zemina d�sledn� 
posouzena s ohledem na její p�vod a složení. Musí se jednat pouze o zeminu, u které lze 
jednozna�n� vylou�it kontaminaci zne�iš�ujícími látkami. 

 
D. IV.2. 2. 4. Ochrana ovzduší 
 
 

Provozovatel musí plnit povinnosti  stanovené zákonem �. 86/2002 Sb. o ochran� ovzduší a 
o zm�n� n�kterých dalších zákon� (zákon o ochran� ovzduší) ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
P�i  skrývkových pracích, p�i manipulaci se suchou surovinou a doprav� by se mohly 
uvol�ovat emise poletavého prachu - tuhé zne�iš�ující látky. P�i t�chto �innostech bude 
minimalizována sekundární prašnost vhodnými technickými opat�eními: 
 

- Budou omezeny plochy deponie skrývek tím, že skrývkování bude provád�no postupn� 
s t�žbou. Deponie skrývek budou do�asné (po dobu cca 3 m�síce) a budou zajišt�ny 
proti nadm�rnému vzniku emisí prachu (nap�. zatravn�ním deponií; v p�ípad� suchého a 
v�trného po�así budou skráp�ny, apod.). 

 

- Odt�žená surovina pro pot�eby výstavby dálnice bude naložena bez dalších úprav p�ímo 
na expedi�ní automobily (bez dalšího skladování a nakládky v rámci plochy t�žebny. 
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- P�ed výjezdem z areálu t�žebny budou vozidla �ádn� o�išt�na a náklad na automobilech 
bude zajišt�n proti úsyp�m.  

 

- V dob� nep�íznivých pov�trnostních podmínek bude v areálu t�žebny a na využívaných 
komunikacích a cestách minimalizována prašnost pravidelným, dostate�ným skráp�ním 
�i mlžením a vhodnou manipulací se sypkými materiály. 

 

- V p�ípad� realizace dot�žování ložiska bude surovina p�ed expedicí t�íd�na. (Dle 
na�ízení �. 353/2002 Sb. se jedná se o ostatní vyjmenovaný stacionární zdroj 
zne�iš�ování ovzduší st�ední kategorie (Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá 
kamenická výroba, t�žba, úprava a zpracování kameniva)). P�ed instalací t�ídící linky 
bude up�esn�n typ této linky a budou formulována konkrétní opat�ení ke snižování emisí 
tuhých zne�iš�ujících látek. Návrh t�chto opat�ení bude p�edložen k odsouhlasení 
p�íslušnému oblastnímu inspektorátu �IŽP. 

 
P�ed realizací zám�ru a b�hem t�žby suroviny bude provedeno autorizované m��ení 
prašného spadu na hranicích pozemku dle na�ízení vlády �. 353/2002 Sb., kterým se stanoví 
emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj� zne�iš�ování 
ovzduší.  
 

P�i nasazování stavebních mechanism� a nákladních vozidel budou preferovány stroje a 
vozidla s nízkými hodnotami emisí zne�iš�ujících látek. P�i obm�n� manipula�ních a 
p�epravních prost�edk� investor up�ednostní mechanismy spl�ující emisní úrovn� EURO 4 
nebo EURO 3. 
 
D. IV.2. 2. 5. Ochrana ekosystém�, p�írody, krajiny 
 

B�hem p�ípravných prací i realizace zám�ru se musí postupovat tak, aby se neohrozila ani 
neoslabila ekologicko-stabiliza�ní funkce biokoridor� a biocenter (tzn. nap�. aby nedošlo k 
poškození porost� a zne�išt�ní p�dy, nesmí být negativn� ovlivn�na stabilita p�dy, je t�eba 
zabránit odnosu a splachu p�dy a používaných materiál�, odpad� a látek škodlivým vodám).  
 

Negativní vlivy p�sobící na ekosystémy a prvky ÚSES lze omezovat snižováním emisí 
prachu a hluku p�i samotné t�žb� i p�i transportu surovin v blízkosti citlivých lokalit.  Také je 
rozhodující správné navržení postupu a zp�sobu t�žby, skrývkových a rekultiva�ních prací 
(nap�. typy nakládacích stroj� a rypadel, zp�sob zpev�ování a rozsah využívání polních cest, 
postupné provád�ní skrývkových prací i t�žby, realizace rekultivace odt�žených ploch 
kontinuáln� s postupující t�žbou, zahájení skrývkových prací ke konci vegeta�ního období 
atd.). 
 

P�i realizaci p�ípravných a t�žebních prací je t�eba zamezit poškození cenn�jších lokalit v 
blízkosti dobývacího prostoru (prvky ÚSES, lesní porosty, remízky aj.). V t�chto místech se 
nesmí umís�ovat ani do�asné deponie, technické zázemí, apod.  Zejména v severovýchodní 
�ásti (u vrcholu L) a v jihozápadní �ásti území dobývacího prostoru (u vrcholu E)  je t�eba 
zabezpe�it v dostate�né ší�i ochranné pásmo pro prevenci poškození lesního porostu vlastní 
t�žbou. 
 

Ve st�etu s plochou navrženého dobývacího prostoru je �ást ovocného sadu, který se 
nachází v severozápadní �ásti dobývacího prostoru (u vrcholu I). Vzhledem k tomu, že se 
jedná o udržovaný ovocný sad doporu�ujeme jeho zachování a zárove� respektování 
dostate�ného odstupu t�žebních �inností k ochran� t�chto d�evin. 
 

Deponie kulturní vrstvy a zemin budou usklad�ovány odd�len� a musí být zajišt�ny proti 
zaplevelování, proti dalším zp�sob�m jejího znehodnocování (eroze) a proti zcizení. 
Významným biologickým vlivem by mohla být p�i ned�sledn� vedené biorekultvivaci 
následná ruderalizace území.  
 

Ke snížení nep�íznivých vliv� na živé složky ekosystému lze po dohod� s p�íslušným 
orgánem ochrany životního prost�edí navrhnout další vhodná opat�ení (nap�. p�ed zahájením 
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vlastních t�žebních prací provést aktuální biologický pr�zkum celého dobývacího prostoru, 
p�enos exemplá�� do jiné lokality, náhradní výsadbu apod.). V p�ípad� narušení kvality 
cenných lokalit, biocenter, biokoridor� �i interak�ních prvk� lze za�adit do rekultiva�ních 
prací vysázení nových d�evin vhodných pro ozelen�ní této lokality (viz p�íloha �. 3) nebo 
jiným vhodným zp�sobem zvýšit biologickou hodnotu území. 

Vyt�žené plochy a plochy využívané ke skladování deponií kulturní vrstvy a zemin musí být 
d�sledn� rekultivovány dle schváleného Plánu rekultivace. P�i realizaci druhé varianty 
technické rekultivace (varianta B), kdy by docházelo k navezení p�ebyte�ných zemních hmot 
(nap�. ze stavby dálnice D – 11) na vyt�žené plochy, bude navážená zemina  vyžadovat 
d�sledné posouzení s ohledem na její p�vod a složení. Musí se jednat pouze o zeminu, u 
které lze jednozna�n� vylou�it kontaminaci zne�iš�ujícími látkami. 
 
D. IV.2. 2. 6. Ochrana obyvatel 
 

Vlastní t�žební práce a odvoz suroviny bude organiza�n� zabezpe�en zp�sobem, který  
maximáln� omezí možnost narušení faktor� pohody, a to  zejména v no�ních hodinách a ve 
dnech pracovního klidu. Veškeré t�žební práce a p�eprava surovin budou uskute��ovány 
pouze v denní dob� od 7.00 – 21.00 hod.. 
 

P�i dodržení vstupních akustických parametr� pro výpo�et hlukového zatížení dané lokality 
nejsou nutná žádná protihluková opat�ení. Je však nezbytné dodržovat po�ty a �asové 
vytížení jednak stacionárních zdroj� hluku umíst�ných v prostorách t�žby a také frekvenci 
pr�jezd� nákladních vozidel na stanovených p�íjezdových komunikacích. P�esné podmínky 
provozu mechanism� a obslužné dopravy budou zpracovány formou Dopravního �ádu 
v rámci p�ípravy dokumentace POPD. B�hem zkušebního provozu zám�ru bude provedeno 
v obytné zástavb� v Roudnici akreditované m��ení vlivu hluku na okolí pro ov��ení záv�r� 
hlukové studie.  
 

P�i zprovozn�ní zám�ru bude proveden kontrolní týdenní imisní monitoring vybraných 
škodlivin (NOX,  PM10 a benzenu) v obytné zástavb� v obci Roudnice. 
 

Na využívaných komunikacích a cestách (pop�. v  prostorách  t�žby) bude minimalizována 
nadm�rná sekundární prašnost pravidelným, dostate�ným skráp�ním �i mlžením �i jiným 
vhodným opat�ením. Investor (nebo jiná osoba k tomuto úkolu pov��ená) zajistí sjízdnost a 
zpevn�ní cest, používaných b�hem p�epravy vyt�žených surovin, pro ostatní uživatele, po 
ukon�ení výstavby uvede p�íjezdové cesty a manipula�ní plochy do p�vodního stavu.  
 
D. IV.2. 2. 7. Ochrana kulturního d�dictví a hmotného majetku 
 

 

V dob� p�ípravy tohoto zám�ru bylo zjišt�no, že p�edm�tná lokalita je považován za území 
s archeologickými nálezy ve smyslu zákona �. 20/1987 Sb. v platném zn�ní.  
 

V zájmu ochrany archeologických památek, bude p�ed zapo�etím veškerých prací s institucí 
oprávn�nou k výkonu archeologické památkové pé�e sepsána smlouva o provád�ní 
archeologického dozoru a smlouva o provád�ní záchranného archeologického výzkumu. P�i 
skrývání orni�ní a podorni�ní vrstvy bude probíhat archeologický pr�zkum, který ozna�í 
lokality nutné pro archeologický výzkum. Tento pak bude realizován bezprost�edn� po 
provedení pr�zkumu a bude kontinuáln� postupovat spolu se skrývkovou �inností.  
 

V jižním cípu dobývacího prostoru (u jeho hranice) za polní cestou stojí p�íležitostn� 
využívaný objekt mysliveckého sdružení. V souvislosti s uvažovaným zám�rem je t�eba 
zajistit ochranu tohoto objektu. 
 
D. IV. 3. Kompenza�ní opat�ení 
 

Za kompenza�ní opat�ení lze ozna�it opravu penetrace a poškození p�íjezdové obecní 
komunikace Roudnice.  Oprava bude provedena po ukon�ení vlastní t�žby a po té bude 
komunikace p�edána obci.  
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D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
p�edpoklad� p�i hodnocení vliv� 
 
Modelové prognostické výpo�ty 
 

Matematické výpo�ty: 
 

1.  Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj� dle metodiky SYMOS´97 - Systém 
modelování stacionárních zdroj�, �HMÚ Praha 1998. 

 

2.  Software – výpo�tový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování 
stacionárních zdroj�, verze 2001, 2003 

 

3.  Hluková studie ze stacionárních zdroj� a dopravních prost�edk�  
 

4.  Výpo�tový software pro vyhodnocování vliv� zdroj� hluku Hluk +, Verze 5.03 
 

Vyhodnocení literárních pramen�, studií a p�edpis� vztahujících se k posuzované lokalit�  

Vyhodnocení terénního pr�zkumu�
 

 

Hlavní výchozí teze, prameny, literatura: 
 
 

CULEK, M.: Biogeografické �len�ní �eské republiky. Enigma, Praha 1996. 

EMPLA: Studie �. E423/2003. Hradec Králové 2003. 

FALTYS V.: P�ehled vyhynulých, nezv�stných a ohrožených taxon� cévnatých rostlin na 
území východních �ech. – 24 p., AOPK Pardubice 1995. 

GEOINDUSTRIA: Záv�re�ná zpráva úkolu RADOSTOV 01 85 1145. Praha, 1988. 

HAVEL, B.: Metodický návod k hodnocení zdravotního rizika hluku v mimopracovním 
prost�edí. (Pracovní návrh). KHS Pardubice. Svitavy, 2004. 

HOLUB J. et al.: �ervený seznam ohrožené kv�teny �R - návrh 2. verze. - Ms., [materiál 
prac. konference �BS 1995], 13 p., Praha 1995. 

MÍCHAL, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat�ování ve ve�ejné správ�, 
Metodické doporu�ení Agentury pro ochranu p�írody a krajiny �R, Praha 1999. 

MÍCHAL, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st�edisko �SOP, Ministerstvo 
životního prost�edí �eské republiky. Print, Brno 1994.  

MIKYŠKA R. et al.: Geobotanická mapa �SSR 1: 200 000. M - 33 - XVI. Hradec Králové. – 
Praha 1969. 

MORAV�ÍK, P.: DP ROUDNICE – sever. Žádost o vydání p�edchozího souhlasu se 
stanovením DP. MEASURER d�lní projektant a m��i� Ing. P. Morav�ík. Hradec Králové, 
únor 2004. 

NEUHÄUSLOVÁ Z. et al.: Mapa potenciální p�irozené vegetace �eské republiky. – 341 p., 
Academia, Praha 1998. 

PROVAZNÍK, K. a kol.: Manuál prevence v léka�ské praxi, VII Základy hodnocení 
zdravotních rizik. SZÚ, Praha 2000. 

SKALICKÝ V.: Regionáln� fytogeografické �len�ní. -In: Hejný S. et Slavík B. [red.], Kv�tena 
�SR I: 103 -121, Praha 1988. 

STRAKA J.: Kvartér v jihovýchodním okolí Nechanic. PFKU Praha, Geofond (P 22 780). 
Praha, 1972. 

URBAPLAN: Generel místních SES – k. ú. Roudnice – návrh. Hradec Králové, 1992. 
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WHO: Guidelines for Air Quality, Geneva 1999 (Sm�rnice WHO pro kvalitu ovzduší 
v Evrop�) 

ŽEBERA K.: Fluviální št�rkopísky na území speciální mapy, list Pardubice – Hradec Králové 
/3 955/. Antropozoikum 5. Praha, 1956. 
 
Legislativní p�edpisy.  
 

 

Databáze – Internetové stránky 
www stránky obce Roudnice 
www stránky obce Lib�any 
www.rsd.cz 
www.kr-kralovehradecky.cz 
 

 

Ústní a faxové informace 
 

Informace od Ing. Petra Morav�íka – projektant, d�lní m��i� 
 

Informace a podklady od pracovník� Magistrátu Hradce Králové (odd. životního prost�edí) 
           
  
D. VI. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které 
se vyskytly p�i zpracování dokumentace 
 
Není známa sou�asná úrove� zatížení lokality pozadí imisemi, proto byl proveden 
krátkodobý imisní monitoring v dot�ené lokalit� (NO2, PM10). Imisní pozadí benzenu nebylo 
hodnoceno.  
 

Hluková zát�ž je vypo�tena uznávanými prognostickými postupy na základ� znalosti 
dopravního zatížení. 
 

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku a hodnocení zdravotních rizik 
nejsou a nemohou být absolutn� p�esnou prognózou  - jsou postaveny na základ� 
sou�asného poznání, vycházejí z experimentáln� získaných dat. 
�

P�esná bilance surovin b�hem provozu zám�ru, jakož i druh� a množství odpadu bude 
up�esn�no v dalším stupni projektové p�ípravy.  
 

Tyto skute�nosti by však zásadn� nem�ly ovlivnit �ešení stavby ve vztahu k životnímu 
prost�edí a zdraví obyvatelstva.  
 
 

 
 
E. POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU 
 
 

	ešení zám�ru z hlediska jeho umíst�ní je p�edloženo v jedné variant�. P�i plánování 
lokalizace zám�ru byla jako jediná reálná varianta �ešení nalezeno umíst�ní do lokality Na 
horkách v k. ú. Roudnice, která je �ástí státního ložiska Radostov. Po projednání 
s p�íslušnými orgány (odbor geologie MPO a MŽP �R v Praze) byla zvolena pouze 1 
varianta rozlohy dobývacího prostoru a tato byla posouzena v  rámci zpracovaného 
oznámení – tj. dobývací prostor byl navržen v rámci katastrálního území Roudnice s 
rozlohou cca 50,61 ha (plocha blok� zásob �iní cca 30,16 ha). 
 

Variantn� bylo provedeno hodnocení technických rekultiva�ních prací a s tím související 
zp�sob dot�žování okraj� t�žebního prostoru.  
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Varianta A spo�ívá pouze v následné rekultivaci po odt�žení naakumulované št�rkopískové 
hmoty a to formou navezení a rozprost�ení skrývkové zeminy. Záv�rný svah bude proveden 
tak, aby spodní �ást shrnutého svahu byla z rostlého materiálu a nedocházelo k erozním 
trhlinám – tj. vlastní t�žba bude ukon�ena ve vzdálenosti cca 10 – 12 m od hranice kraje 
záboru a povolené �innosti vymezené územním rozhodnutím a povolením k t�žb�. 
 

Varianta B p�edpokládá vyt�žení št�rkopískové hmoty a p�ed rozprost�ením skrývkových 
hmot by došlo k navezení p�ebyte�ného zemního materiálu získaného p�i výstavb� jízdního 
t�lesa dálnice D-11 (cca 500 000 m3). V rámci této varianty by byla t�žba ukon�ována cca 3 
m od hranice kraje záboru, postupn� navážena a hutn�na p�ebyte�ná zemina z výstavby 
dálnice D11 a na ní poté rozprost�ena kulturní vrstva.  
 
 

	ešení varianty A je kompromisem na úkor dot�žování ložiska v rámci záv�rných svah�, ale 
ve prosp�ch kvalitní rekultivace a znemožn�ní erozního narušení záv�rných svah�.  
 

Po provedení rekultiva�ních prací se uvažuje o navrácení do ZPF, ob� navržené varianty 
rekultivace lze z biologického hlediska tedy považovat za rovnocenné.  
 

Zám�r si dle obou navržených variant (A i B) vyžádá terénní úpravy. P�i realizaci varianty A 
dojde ke snížení p�vodního terénu o mocnost odt�ženého št�rkopísku – tj. cca o 5,17 m. Dle 
varianty B technické rekultivace by byla vyt�žená surovina z �ásti nahrazena p�ebyte�nými 
zemními hmotami (získanými v rámci výstavby dálnice D11).  
 

V ostatních vlivech na obyvatelstvo a životní prost�edí se varianty významn� neliší. 
 
 

Z hlediska vlivu obou navržených variant A i B na morfologii terénu, další zem�d�lské 
využívání pozemk� i dot�žování zásob ložiska se jako p�ízniv�jší jeví varianta B – tj. 
�áste�né nahrazení vyt�žené suroviny p�ebyte�nými zemními hmotami (získanými 
v rámci výstavby dálnice D11).  
 

 

Nulová varianta �ešení bez �innosti znamená zachování stávajícího stavu bez stanovení 
dobývacího prostoru, následné otvírky a využívání zásob št�rkopísku, bez p�epravy vyt�žené 
suroviny a s nimi spojenými vlivy na obyvatelstvo a životní prost�edí. Nedošlo by 
k do�asnému záboru zem�d�lské p�dy v rozsahu 20 ha, pozemky na ploše navrhovaného 
t�žebního prostoru by byly dále využívány k zem�d�lské výrob�.  

 

Vyt�žená surovina má sloužit pro stavbu dálnice D11 na úseku Osi�ky – Hradec Králové. 
Dálnice D11 je dlouhodob� p�ipravovanou stavbou dopravní infrastruktury – je sou�ástí 
„Návrhu rozvoje dopravních sítí v �eské republice do r. 2010“. Výstavba dálnice výrazn� 
p�isp�je ke zlepšení dopravní situace ve východních �echách, ke snížení intenzity dopravy 
na komunikaci I/11, k nár�stu bezpe�nosti obyvatelstva a snížení zát�že dopravním hlukem 
v obcích v okolí této komunikace. 

V p�ípad� realizace nulové varianty by byla využívána jiná ložiska št�rkopísku a sou�asn� by 
se úm�rn� zvýšilo zatížení jiných úsek� komunikací v  regionu, vyvolané pot�ebou zajistit 
suroviny z jiných zdroj�. Nelze vylou�it ani možnost využití dálkového transportu  surovin a 
s tím související emisní i hlukové zatížení rozsáhlejšího území.  

Nulová varianta odpovídá popisu stávajícího stavu území (kapitola C Oznámení). 
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F. ZÁV�R 
 

Oznámení na zám�r „Stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever a t�žba písk� až 
št�rkopísk�“ bylo zpracováno podle p�ílohy �. 4 zákona �. 100/2001 Sb. o posuzování vliv� 
na životní prost�edí ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a dle metodického pokynu odboru 
posuzování vliv� na životní prost�edí MŽP. 
 

Zám�r se nachází v lokalit� Na horkách, severn� od obce Roudnice ve vzdálenosti cca 800 
m. Byly posouzeny o�ekávané vlivy b�hem p�ípravy a provozu na zdraví obyvatel a na 
složky životního prost�edí, a to komplexn�. P�edkládané oznámení prokázalo, že provoz 
zám�ru nebude významn� nep�ízniv� ovliv�ovat životní prost�edí ani obyvatelstvo. 
 
S realizací zám�ru dle obou navržených �ešení (varianta A, B) lze souhlasit a to za 
podmínek respektování legislativních p�edpis� a všech navržených opat�ení.  
 
 

  
G. VŠEOBECN� SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 

Je posuzován zám�r stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever a t�žby št�rkopískové 
suroviny vhodné k provedení zemních stavebních prací b�hem výstavby dálnice D-11 na 
úseku Kolín - Hradec Králové. Území plánovaného dobývacího prostoru je situováno v jižní 
�ásti ložiska vedeném v Geofondu �R pod �íslem 3 219 501 s názvem Radostov.  Nachází 
se mezi obcemi Roudnice a Homyle, východn� od silnice �. 323, která tyto obce spojuje. 
Vzdálenost navrženého dobývacího prostoru od obou obcí a od nejbližší ob�anské zástavby 
je cca 600 - 800 m.  
 

Dobývací prostor je navržen  na ploše 50,61418 ha, má tvar nepravidelného 14-ti úhelníku o 
14 vrcholech, s p�ímými stranami. Plocha blok� zásob ložiska v rámci navrženého 
dobývacího prostoru Roudnice – sever �iní 30,1645 ha.  
 

Podle výsledk� provedeného geologického pr�zkumu v rámci lokality Radostov je surovina 
vhodná do násyp� a zásyp�, vyhovuje tak požadavk�m projektu výstavby dálnice D11. 
Jedná se o odlišný typ št�rkopísku, než je t�žen v rámci této oblasti. Materiál, který je t�žen 
a zpracováván v rámci okolních zprovozn�ných lokalit, je surovina t�žená strojní metodou 
z vody, což znamená, že práv� pot�ebné odplavitelné �ástice a jemné podíly frakcí, jsou 
v procesu t�žby a úpravy odstra�ovány a tudíž je tento materiál nevhodný k hutn�ní. Materiál 
vhodný k hutn�ní je nutný t�žit strojní metodou ze sucha, tak aby nedocházelo k odplavování 
výše zmín�ných �ástic. To v rámci otev�ených t�žeben není možné, nebo� hladina spodních 
vod v rámci plochy t�žby neumož�uje t�žbu za sucha. Práv� vyšší položení ložiska 
Radostov nad hladinu spodní vody je zárukou t�žby za sucha a získání materiálu vhodného 
k hutn�ní a použití do násyp� plánovaných t�les dálnice. 
  
Plánovanou t�žební �innost lze rozd�lit do následujících fází: 

- P�ípravné práce, skrývkování 
- T�žební �innost a odvoz št�rkopísku 
- Technická rekultivace 
- Biologická rekultivace 
- Kone�ná likvidace pracovišt� 

 

P�ípravné práce zahrnují zpevn�ní a zpr�jezdn�ní p�íjezdové cesty, p�íprava provozu 
technického a sociálního zázemí (pro zhruba 5 pracovník�) v jižní �ásti dobývacího prostoru, 
zahájení skrývkových prací. V rámci p�ípravných prací p�jde o skrytí cca 0,5 ha pro 
vybudování sociálního a technického zázemí a cca 4 ha pro t�žební práce. Další skrývkové 
práce budou provád�ny postupn� s t�žbou a skrývka bude ukládána na do�asn� 
vytvo�ených deponiích, ze kterých bude následn� použita k rekultivacím. (Mocnost skrývky 



Stanovení dobývacího prostoru Roudnice – sever a t�žba písk� až št�rkových písk� 

 - 94 - 

dle pr�zkumu je 0,9 m, kubatura skrývky v rámci dobývacího prostoru Roudnice – sever je 
266 600 m3). 
 

T�žba bude provád�na strojní metodou, za sucha (ložisko se nachází nad hladinou 
podzemní vody) pomocí �elních kolových naklada��, pásových �i kolových lopatkových 
rypadel.  Mocnost suroviny dle pr�zkumu a pasportu ložiska je pr�m�rn� 5,17 m, celková 
kubatura suroviny v rámci navrhovaného DP Roudnice – sever je 1 524 742 m3. Vlastní 
�innost se plánuje v souvislosti s pot�ebou hmot v rámci výstavby dálnice D11 a možnostmi 
realizace s ohledem na technické a technologické vybavení t�žebny s maximálním ro�ním 
objemem t�žby v rozmezí cca 500 000 - 550 000 m

3 
za rok. Z toho vyplývající množství 

odvezeného št�rkopískového materiálu za 1 pracovní den (max. 16 pracovních hodin) je 
3750 tun za použití max. 75 souprav a 43 náv�s�. 
 

 

Odvoz vyt�žené suroviny nákladními automobily do místa budování dálnice D-11 bude 
realizován po zpevn�né polní cest� (p.�. 2062) s napojení se na státní komunikaci II/323 ve 
sm�ru na obec Roudnice a následn� po komunikaci I/11 (E – 67). P�edpokládá se, že 
p�eprava št�rkopísku bude realizována po komunikaci I/11 ve sm�ru na Hradec Králové až 
k místu protnutí této komunikace s trasou plánované dálnice D11. Odtud budou postupn� 
v pr�b�hu výstavby naváženy hmoty po trase t�lesa dálnice sm�rem k obci Osi�ky. 
 

 
Rekultivace dot�ených pozemk� bude probíhat kontinuáln� s t�žbou št�rkopísku. Byly 
vypracovány dv� varianty pr�b�hu technických rekultiva�ních prací.  
 

Varianta A spo�ívá pouze v následné rekultivaci po odt�žení naakumulované št�rkopískové 
hmoty a to formou navezení a rozprost�ení skrývkové zeminy. Záv�rný svah bude proveden 
tak, aby spodní �ást shrnutého svahu byla z rostlého materiálu a nedocházelo k erozním 
trhlinám. 
 

Varianta B p�edpokládá vyt�žení št�rkopískové hmoty a p�ed rozprost�ením skrývkových 
hmot by došlo k navezení p�ebyte�ného zemního materiálu získaného p�i výstavb� jízdního 
t�lesa dálnice D-11 (cca 500 000 m3). V rámci této varianty by byla postupn� navážena a 
hutn�na p�ebyte�ná zemina z výstavby dálnice D11 a na ní poté rozprost�ena kulturní vrstva.  
 

Na rekultivaci technickou bude navazovat biologické rekultivace pro zachování biologické 
hodnoty p�edm�tné lokality (biologické osázení ploch a jejich op�tné za�azení do ZPF). Po 
provedené rekultivaci bude následovat úplná likvidace pracovišt� – technického zázemí a 
oprava penetrace a poškození p�íjezdové obecní komunikace Roudnice. 
 
P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru - p�ípravných prací v rámci ložiska je v 1. 
�tvrtletí 2005. P�ípravné práce (skrývková �innost, pr�zkumy, vybudování pomocných ploch 
a technického zázemí t�žebny) budou probíhat po dobu cca 3 m�síce. Vlastní t�žební 
�innost pro pot�eby výstavby dálnice D11 bude realizována po dobu cca 24 m�síc�. V 
p�ípad� nevyužití celkové kapacity zásob na stavbu dálnice bude zbývající surovina v rámci 
plánované plochy dot�žena pro pot�eby stavebního pr�myslu. T�žební �innost by 
pokra�ovala v rámci vydaných povolení z cca p�tinovým objemem t�žby - tj. do 100 000 
m3/ro�n�. Termín ukon�ení �innosti nelze v sou�asné dob� p�esn� ur�it – je odvislý od 
pr�b�hu prací na dálnici D11 - lze p�edpokládat do 6 m�síc� od vyt�žení naplánovaných 
zásob. Pokud vycházíme z maximální ro�ní kapacity t�žby a pot�eb pro výstavbu dálnice 
bude celková doba realizace zám�ru cca 3 roky (p�i využití veškerých zásob suroviny 5 let). 
 
Obyvatelstvo, imisní a hluková zát�ž 
Z  provozu zám�ru nevyplývají pro obyvatele a životní prost�edí v okolí areálu žádná 
významná rizika - za podmínek dodržení platných legislativních p�edpis� a respektování 
navržených opat�ení. 

V období t�žebních �inností lze o�ekávat nár�st imisní a hlukové zát�že oproti sou�asnému 
stavu zp�sobený provozem mechanism� a obslužné dopravy.  
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Hodnoty imisních koncentrací NO2 a PM10 v obytné zástavb� na základ� výpo�tu rozptylové 
studie se b�hem t�žby suroviny pro výstavbu dálnice i b�hem dot�žování zásob ložiska pro 
ob�  uvažované emisní úrovn� nákladních automobil� p�edpokládají nižší než stanovené 
hodnoty imisních limit�. Vypo�tená hodnota prašného spadu je podstatn� nižší než 
stanovený depozi�ní limit. 

Z modelového výpo�tu hlukové studie vyplývá, že b�hem provád�né t�žby lze o�ekávat 
významn�jší nár�st hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdroj� hluku vypo�teného pro 
nejbližší ob�anskou zástavbu od dobývacího prostoru v obci Roudnice o + 5,1 dB v období 
t�žby pro pot�ebu dálnice D11 a o + 3,2 dB pro etapu dot�žení zásob ložiska. V této lokalit� 
dominantn� dot�ené stacionárními zdroji hluku nebude p�ekro�en platný hygienický limit  
(LAeq,8h = 50 dB). 
 

U obytné zástavby u p�epravní trasy – komunikace �. 323 lze p�edpokládat nár�st hladiny 
akustického tlaku vyvolaný dopravním hlukem o + 1,7 dB v období t�žby pro pot�ebu dálnice 
D11 a o + 0,4 dB pro etapu dot�žení zásob ložiska. V této lokalit� nebude b�hem provozu 
zám�ru p�ekro�en hygienický limit LAeq,16h = 60 dB (zapo�tena korekce + 10 dB pro hluk 
v okolí hlavních pozemních komunikacích (silnice I. a II. t�ídy), kde hluk z dopravy na t�chto 
komunikacích je p�evažující). 
 

V blízkosti komunikace �. I/11 (E67) lze u obytné zástavby o�ekávat nár�st hladiny 
akustického tlaku vyvolaný dopravním hlukem o + 0,2 dB v období t�žby pro pot�ebu dálnice 
D11 a o + 0,0 dB pro etapu dot�žení zásob ložiska. Stávající hlukové pozadí u obytné 
zástavby v blízkosti komunikace �. I/11 (E67) dosahuje hladiny akustického tlaku 67,6 dB, tj. 
již v sou�asné dob� je p�ekro�en hygienický limit LAeq,16h = 60 dB (zapo�tena korekce + 10 dB 
pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikacích (silnice I. a II. t�ídy), kde hluk z dopravy 
na t�chto komunikacích je p�evažující). Nár�st hladiny akustického tlaku A oproti stávajícímu 
stavu o + 0,2 dB lze ozna�it jako zanedbatelný a z pohledu obyvatelstva zasaženého 
dopravním hlukem subjektivn� nezaznamenatelný. 
 

Na základ� provedeného hodnocení p�edpokládaného vlivu na zdraví obyvatel lze 
konstatovat, že p�ísp�vek míry rizika ú�inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi�itého (NO2), 
benzenu a suspendovaných �ástic frakce PM10) vyvolaný b�žným provozem zám�ru je pro 
ob� posuzované etapy t�žby nep�íliš významný a to v p�ípad� výpo�t� vycházejících 
z konven�ní emisní úrovn� nákladních automobil�  i emisní úrovn� Euro 1. 
 

U obslužných komunikací lze v sou�asné dob� i b�hem t�žby a odvozu surovin o�ekávat ve 
venkovním prostoru hladiny hluku, p�i kterých m�že docházet k projev�m nespokojenosti, 
obt�žování obyvatelstva a zhoršené komunikaci �e�i. (p�i dlouholeté expozici ekvivalentní 
hladin� hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB m�že dojít k ovlivn�ní kardiovaskulárního 
systému (tato hladina hluku se již dnes vyskytuje v denní dob� v blízkosti komunikace I/11)).  

Z hlediska vlastního vlivu posuzovaného zám�ru je  z modelových výpo�t� hlukové studie 
z�ejmé, že zám�r by nem�l vést k podstatn�jším zm�nám oproti stavu bez realizace zám�ru 
- nár�st hladin hluku u dot�ených komunikací vlivem provozu zám�ru se p�edpokládá + 0,2 
až + 1,7 dB v dob� t�žby suroviny pro pot�ebu dálnice D11 a + 0,0 až +0,4 dB b�hem 
dot�žování zásob ložiska. P�enosem venkovního hluku do obytných místností bude docházet 
k poklesu hladiny hluku vlivem stavební vzduchové nepr�zvu�nosti obvodového plášt� 
budov. 

P�edpokládané zm�ny hlukové zát�že okolní obytné zástavby z hlediska zdravotního rizika 
jsou nevýznamné a stávající situaci prakticky neovlivní. 
 
 

P�sobení zdroj� hluku i emisí je �asov� omezené. Vlastní t�žební �innost pro pot�eby 
výstavby dálnice D11 a s tím spojený provoz obslužné dopravy bude realizován po dobu cca 
24 m�síc�. Pokud by zásoby ložiska nebyly vyt�ženy pro pot�eby dálnice, bude realizováno 
dot�žení t�chto zásob s 5 x nižší ro�ní kapacitou t�žby i provozem obslužné dopravy. Doba 
této etapy t�žby je závislá na množství zbylých zásob (max. doba dot�žování ložiska je 
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odhadována na cca 24 m�síc�). T�žba a odvoz suroviny bude provád�n pouze b�hem 
pracovních dn�  v dob� od 7.00 do 21.00 hod.. 
 

Vyt�žená surovina bude sloužit pro stavbu dálnice D-11. Po realizaci výstavby dálnice se 
o�ekává významné snížení imisní i hlukové zát�že v obcích v okolí dot�ených komunikací 
(p�edevším komunikace I/11) vzhledem ke snížení intenzity dopravy. 

V pr�b�hu vlastní t�žby v souvislosti s p�epravou vyt�žené suroviny se o�ekává ovlivn�ní 
dopravní obslužnosti území.  
 

P�da 
 

Zám�r si vyžádá do�asný zábor p�dy – plocha pro vlastní t�žbu bude �init maximáln� 30,16 
ha, navržený dobývací prostor má rozlohu celkem 50,61 ha. V�tšina pozemk� dobývacího 
prostoru Roudnice - sever  je zem�d�lsky využívaná (95% - tj. 48,06 ha). Náleží do IV. t�ídy 
ochrany zem�d�lské p�dy, tzn. p�dy s p�evážn� podpr�m�rnou produk�ní schopností. 
Zám�r vyžaduje do�asné odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu. �ást plochy 
dobývacího prostoru (2,6 %  - tj. cca 1,3 ha) je zábor lesních p�d (resp. p�dy ur�ené k pln�ní 
funkce lesa). Tyto pozemky nebudou vlastní t�žbou št�rkopísku ani z�izováním technického 
zázemí t�žebny dot�eny. Po ukon�ení t�žby a provedení technické a biologické rekultivace 
budou pozemky navráceny zp�t k použití v zem�d�lské výrob�. 
 

P�i vhodném zp�sobu t�žby a dodržování opat�ení zabra�ující erozi p�dy se neo�ekávají 
erozivní projevy, splachy p�dy a narušení stability terénu.  
 
Horninové prost�edí a p�írodní zdroje 
 

�innost, která se plánuje v rámci tohoto zám�ru spo�ívá ve stanovení dobývacího prostoru 
Roudnice – sever a t�žb� �ásti výhradního ložiska št�rkopísku  - tj. dojde k zásahu do 
geologických vrstev a vyt�žení zásob št�rkopískového ložiska. Tento vliv lze ozna�it za 
trvalý. 
 
Voda 
Navržený zp�sob t�žby nevyžaduje technologickou vodu, zám�r nebude napojen na ve�ejný 
vodovod. Pitná voda i užitková voda pro pot�eby pracovník� bude v pot�ebném množství 
p�ivážena. Odpadní vody ze sociálního zázemí budou svád�ny do pevné, nepropustné jímky 
a pravideln� vyváženy na �isti�ku odpadních vod (�OV). 
 

T�žební báze (262 – 272 m n.m.) je nad úrovní hladiny podzemních vod a nad úrovní hladiny 
potoka Roudnice (232 – 234 m n. m.). Zdrojem d�lních vod budou p�evážn� srážkové vody, 
jejich zachycování a využití bude �ešeno v dalším stupni projektové dokumentace, otvírky a 
dobývání ložiska (lze je využít nap�íklad pro závlahy na okolních zem�d�lsky využívaných 
pozemcích, pro snižování prašnosti aj.).  
 

V prostoru ložiska nejsou známé zvodn�lé tektonické linie, minerální vody ani prameništ� 
pitné vody. V blízkosti ložiska nejsou nádrže povrchových vod. Zám�rem nebude ovlivn�n 
povrchový tok. 
 

Pro posouzení vlivu zám�ru na vodohospodá�ské zájmy v dot�ené lokalit� „Na horkách“ byl 
zpracován samostatný znalecký posudek. Dle posudku by se realizace zám�ru 
v p�edloženém rozsahu nem�la negativn� projevit na stávající hydrogeologické situaci. 
 

Zám�r bude �ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne�išt�ní okolního prost�edí jeho provozem. 
V rámci zázemí t�žebny nebudou skladovány žádné závadné látky (látky škodlivé vodám), 
pohonné hmoty ani mazadla a oleje, nebudou zde provád�ny vým�ny olej� a opravy stroj�. 
Zásobování zemních stroj� pohonnými hmotami bude provád�no pojízdnou �erpací 
cisternou výhradn� na zpevn�né ploše, kde budou t�žební a nakládací stroje i parkovat. P�i 
b�žném provozu dle požadavk� platné legislativy a dodržování všech navržených opat�ení 
se nep�edpokládá ohrožení vod a p�dy.  
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Flóra, fauna, ekosystémy 
Posuzované území leží v intenzívn� obhospoda�ované zem�d�lské krajin� a je tvo�eno polní 
kulturou.  

K t�žebním �innostem a k vybudování pomocných ploch a technického zázemí budou 
využity pouze parcely za�azené jako ostatní plochy a parcely vedené v zem�d�lském 
p�dním fondu (ZPF). Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou vlastní t�žbou 
št�rkopísku dot�eny. 

S ohledem na charakter lokality nebude mít realizace zám�ru podstatný vliv na místní flóru a 
faunu. Vzhledem k tomu, že po provedení rekultiva�ních prací se uvažuje o navrácení do 
ZPF, ob� navržené varianty rekultivace lze považovat z biologického hlediska za 
rovnocenné.  

Na ploše navrženého dobývacího prostoru Roudnice – sever se nenachází žádné prvky 
územního systému ekologické stability (ÚSES), ani významné krajinné prvky (VKP). V 
blízkém okolí �ešeného zám�ru je situováno n�kolik lokálních biocenter, biokoridor�. Vlivem 
plánovaného zám�ru by mohly být nep�ízniv� ovlivn�ny cenn�jší lokality (prvky ÚSES, lesní 
porosty, remízky aj.), které jsou situovány v blízkosti zám�ru �i p�epravní trasy, proto byly 
v p�íslušné kapitole formulována opat�ení k omezení nep�íznivých vliv�. 

 
Krajina, krajinný ráz 
 

Širší území tvo�í zkulturn�ná, �lov�kem p�em�n�ná krajina s rozptýlenou zelení, lesními 
komplexy a hustou zástavbou malých sídel. Pozemky, na kterých je uvažována t�žba 
št�rkopísku, jsou zem�d�lsky využívány. 

Zám�r znamená realizaci terénních úprav - t�žbu suroviny, p�i které dojde ke snížení 
p�vodního terénu o mocnost odt�ženého št�rkopísku.   

Dot�ená lokalita bude zám�rem vizuáln� minimáln� dot�ena. Estetické a p�írodní hodnoty 
krajiny nebudou zamýšlenou t�žbou negativn� ovlivn�ny, zám�r nep�isp�je ke zhoršení 
dochované p�írodní složky krajinného rázu. 
 

Kulturní památky, hmotný majetek 
 

Dot�ená lokalita je považován za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona �. 
20/1987 Sb. v platném zn�ní. V zájmu ochrany archeologických památek, bude p�ed 
zapo�etím veškerých prací s institucí oprávn�nou k výkonu archeologické památkové pé�e 
sepsána smlouva o provád�ní archeologického dozoru a smlouva o provád�ní záchranného 
archeologického výzkumu. P�i skrývání orni�ní a podorni�ní vrstvy bude probíhat 
archeologický pr�zkum, který ozna�í lokality nutné pro archeologický výzkum. Tento pak 
bude realizován bezprost�edn� po provedení pr�zkumu a bude kontinuáln� postupovat spolu 
se skrývkovou �inností.  
 

V jižním cípu dobývacího prostoru (u jeho hranice) za polní cestou stojí p�íležitostn� 
využívaný objekt mysliveckého sdružení. V souvislosti s uvažovaným zám�rem je t�eba 
zajistit ochranu tohoto objektu. 
 
Struktura a  využití území 
Zám�r je v souladu s územním plánem obce Roudnice.  
 

V souvislosti s p�ípravou a provozem zám�ru dojde ke zm�n� funk�ního využití území. 
Vzhledem k tomu, že po ukon�ení t�žby a provedení technické a biologické rekultivace 
budou pozemky navráceny zp�t k použití v zem�d�lské výrob�, jedná se o do�asný 
negativní vliv.  

Zám�r by mohl vzhledem k vyvolané dopravní zát�ži, ke zvýšení hlukového a imisního  
pozadí v dot�ené lokalit� do�asn� nep�ízniv� ovliv�ovat rekrea�ní využití širšího území.  
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