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Úvod
Obsahem tohoto dokumentu je doplnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle požadavků zpracovatele posudku,
specifikovaných v dopisu Ministerstva životního prostředí č.j.: 11799/ENV/16 ze dne 16. února 2016 (viz příloha 3 tohoto dokumentu)
následovně:
1. Doplnění dokumentace o Vyhodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
2. Doplnění dokumentace o Rozptylovou studii, ve které budou zohledněny emise (z dopravy, manipulace se skrývkou, sekundární
prašnost, větrná eroze) a ze které bude zřejmé, jaký podíl imisních příspěvků vzhledem ke stávající kvalitě ovzduší záměr
představuje.
Požadované údaje jsou v úplnosti doloženy v přílohové části tohoto dokumentu.
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Příloha 1
(Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000)

NATUROVÉ HODNOCENÍ

ROZŠÍŘENÍ PÍSKOVNY KRČMAŇ – MAJETÍN
IV. ETAPA
Naturové hodnocení podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb.

Zpracováno v Karlových Varech dne 25. 2. 2016
………………………………………………………………..
Mgr. Vladimír Melichar
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1. Úvod
1.1 Zadání
Předmětem naturového hodnocení je záměr „Rozšíření pískovny Krčmaň – Majetín IV. etapa“ (dále
jen záměr). Jde o další těžební prostor společnosti Zepiko na katastrálním území Majetín zvaný IV.
etapa.
Záměr byl vyhodnocen na úrovni koncepce v rámci SEA k návrhu územního plánu Majetín (Löw
2015). V SEA je hodnocen záměr těžby štěrkopísků bez vlivu na soustavu Natura 2000 a chráněná
území.
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska příslušného orgánu státní správy ochrany přírody –
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 5.12.2014 (č.j.
KÚOK/103015/2014/OŽPZ7324) ve kterém je uvedeno, že „Nelze vyloučit, že uvedený záměr může
mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“.
Dále orgán ochrany přírody uvádí: „V blízkosti záměru se nachází EVL CZ0710161 Království, a to
přibližně ve vzdálenosti 200 m od hranic dotčeného území. EVL má rozlohu přibližně 588 ha a jejím
předmětem ochrany jsou dva typy přírodních stanovišť: 9170 – Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum a 91F0 – Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem
ztepilým nebo úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris).
Orgán přírody dospěl k závěru, že záměr má potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na
celistvost a předměty ochrany výše uvedené lokality soustavy Natura, a to zejména na stav lesních
porostů ve vztahu k případným změnám hydrických poměrů na lokalitě v souvislosti s rozšiřováním
těžby k území EVL. V hodnocení provedeném dle § 45i zákona je nutno rovněž zohlednit kumulativní
vliv obdobných stávajících i plánovaných záměrů v tomto území, a tedy i probíhající těžbu štěrkopísků
u severní hranice EVL v katastrálním území Grygov.
Hodnocení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti je
zpracováno na žádost investora a je součástí dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Cíl naturového hodnocení
Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda záměr má nebo nemá významný negativní vliv na
předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 s ohledem na stávající i plánované
záměry těžby štěrkopísků v k. ú. Grygov, Krčmáň a Majetín, s ohledem na posouzení možných změn
hladiny povrchové a podzemní vody v dotčeném území.

1.3 Postup zpracování
Postup prací při zpracování naturového hodnocení byl následující:
Nejprve jsem prostudoval podkladovou dokumentaci záměru poskytnutou investorem (zákres do kat.
mapy, předběžný plán rekultivace, havarijní plán).
Následně jsem provedl rešerši dostupných odborných podkladů (viz. kapitola Literatura). Jedná se
zejména o dokumentaci k relativně blízkým evropsky významným lokalitám.
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Poté jsem provedl vlastní terénní průzkum dotčeného území. Na místě jsem dne 14. 5. 2015 provedl
mapování vegetace (tzv. vegetační screening), botanický a zoologický průzkum. Průzkumy jsou
součástí oznámení záměru. Údaje zjištěné v terénu byly doplněny vyžádanými daty o výskytu druhů
z nálezové databáze AOPK ČR (na základě licenční smlouvy o vytěžování databáze): AOPK ČR (2015):
Nálezová databáze ochrany přírody. (on-line georeferencovaná elektronická databáze;
portal.nature.cz). Verze 2015. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. (Citováno 20-7-2015).
Dále jsem požádal investora o zpracování hydrogeologického posudku s cílem potvrdit nebo vyloučit
ovlivnění hladiny podzemních vod záměrem. Tento posudek je přílohou oznámení záměru.
Předběžné závěry a možnosti úpravy plánu rekultivace jsem konzultoval se zástupcem investora.
Následně bylo naturové hodnocení předloženo jako součást oznámení záměru a po úpravě a
doplnění jako součást dokumentace záměru.
Na základě požadavků RNDr. Stanislava Nováka, zpracovatele posudku dokumentace vlivu na životní
prostředí, formulovaných v žádosti o doplnění dokumentace ze dne 12. 2. 2016, bylo naturové
hodnocení doplněno v následujících částech:
• popis záměru,
• definování potenciálních vlivů záměru,
• zapracování údajů z hlukové a rozptylové studie,
• hodnocení kumulativních vlivů,
• zmírňující opatření,
• doplnění závěru o výrok o přeshraničním vlivu záměru.
Předkládané naturové hodnocení je vypracováno ve struktuře podle Metodiky hodnocení
významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů vydané jako částka č. 15/2007 ve Věstníku MŽP.

1.4 Seznam zkratek
EVL – evropsky významné lokalita
JV – jiho-východ
KÚ – krajský úřad
k.ú. – katastrální území
MŽP – ministerstvo životního prostředí
OP – ochranné pásmo
ORP – Obec s rozšířenou působností
PO – ptačí oblast
PR - přírodní rezervace
SZ – severo-západ
ZCHU – zvláště chráněné území
ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
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2. Charakteristika dotčeného území
Lokalita záměru se nachází na zemědělských pozemcích s ornou půdou. V okolí záměru převažují
intenzivně využívaná pole, zachovány jsou komplexy lužních lesů (les Království), zbytky luk a
rekultivovaná jezera po těžbě štěrkopísku. Posuzované území sousedí s frekventovanou
vysokorychlostní železniční tratí (Přerov – Olomouc) na náspu, za níž se nachází ochranné pásmo
přírodní rezervace Království. Území rezervace je téměř stejné jako území EVL CZ0710161 Království.
Severní hranici tvoří odvodněná nezpevněná polní cesta podél regulovaného potoka Loučka
s vysazenými dřevinami. Na východ od záměru leží stávající pískovna (III. etapa těžby). Zemědělské
pozemky navazují na jižní a jihovýchodní straně posuzovaného území.
Blízké okolí posuzovaného záměru:

2.1 Geologické podloží, reliéf a půdy
Zájmové území spadá dle morfologického členění ČR do provincie Západní Karpaty.
Další členění dle morfologické mapy je následující:
Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny
Oblast: Západní Vněkarpatské sníženiny
Celek: Hornomoravský úval
Podcelek: Středomoravská niva.
Území záměru je tvořeno nivními sedimenty a štěrkovými terasami řeky Moravy. Převažují glejové
fluvizemě.
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Lokalita záměru leží v nadmořské výšce 203 – 206 m n. m. Terén je rovinný, s mírným spádem
směrem k západu až jihozápadu.

2.2 Podnebí
Podle klimatické klasifikace (dle Quitta, 1971) náleží území záměru do teplé klimatické oblasti T2.
Charakteristické je dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně
teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírná, teplá, suchá až velmi suchá s krátkým trváním
sněhové pokrývky.

2.3 Vodstvo
Posuzované území patří dle vodopisného členění do hlavního povodí řeky Dunaje, dílčího povodí
Moravy (4-10-03), do úseku Morava od Bečvy po Hanou.
Severní polovina navrhovaného těžebního prostoru IV. etapy náleží drobnému povodí potoka Loučky.
Jeho tok pramení u Přestavlk, odkud protéká JZ směrem mezi obcemi Krčmaň a Majetín k soutoku
s potokem Olešnicí. Průměrný průtok v Loučce u ústí s Olešnicí (3 km JZ od navrhovaného těžebního
prostoru III. etapy) je 0,39 m3/s. Loučka je levostranným přítokem Moravy, soutok těchto toků se
nachází cca 3 km od zájmového území. Tok Loučky je v okolí zájmového území upraven.
Jižní polovina navrhovaného těžebního prostoru IV. etapy náleží drobnému povodí bezejmenného
levostranného přítoku Loučky 4 – 10 – 03 – 133. Jeho tok pramení SV od obce Majetín v trati „Mezi
lesy“, protéká podél severního okraje obce a vlévá se do potoka Loučky 1 km severně od jejího ústí
do Olešnice.
Výše uvedená drobná povodí nejsou vyjmenována mezi významnými vodními toky podle vyhl.
č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků.
Lokalita záměru spadá částečně do záplavového území při průtoku Q100 řeky Moravy. Záplavové
území významného toku Morava bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 17. 9.
2004 pod čj. KUOK/6388/04/OŽPZ/339. V dotčeném území dochází k rozlivu při Q20 ve stejném
rozsahu jako při Q100, při průtoku Q5 se zájmová lokalita nachází mimo tohoto rozlivu (viz obr. 6a).

2.4 Biota
Fytogeografická charakteristika
Zájmové území se podle fytogeografického členění (Skalický 1988) pro účely Flóry ČR nachází
v Panonském Termofytiku, okrese 21b - Hornomoravský úval.
Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly západní část dotčeného
území luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae), východní část dubohabrové háje (Carpinion betuli).
Podle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) je v dotčeném území
rekonstruována vegetace jilmových doubrav (Querco-Ulmetum). Jedná se o vegetaci třípatrových
fytocenóz s dominantním dubem letním a jasanem ztepilým. Příměs tvoří jilmy jako typické dřeviny
tvrdého luhu a často lípa srdčitá. Ve vlhčí variantě je pak často zastoupena olše lepkavá, v sušší habr
obecný a javor babyka. Keřové patro bývá bohatě vyvinuté. Kromě zmlazujících dřevin stromového
patra se nejčastěji vyskytuje svída krvavá, střemcha obecná a bez černý. Bylinné patro tvoří zpravidla
výrazný jarní aspekt, ve kterém dominuje orsej jarní, sasanka hajní, česnek medvědí, sněženka
podsněžník či bledule jarní. Letní aspekt tvoří především bršlice kozí noha nebo kopřiva dvoudomá.
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Dle biogeografického členění ČR (Culek, 1996) leží zájmová oblast v bioregionu 3.11 Kojetínský
bioregion. Bioregion leží na střední Moravě, zabírá geomorfologický podcelek Středomoravská niva
v rámci celku Hornomoravský úval. Je tvořen širokou nivou s regulovanými řekami a celý náleží do 2.
vegetačního stupně. Biota má azonální charakter katény středoevropských nivních společenstev,
v nichž se mísí vlivy sousedních bioregionů západokarpatské i hercynské provincie, prezentované
výskytem několika mezních prvků. Od jihu sem zasahují též teplomilné druhy.

2.5 Současný stav území
Záměr se nachází v široké nivě řeky Moravy. Oblast patří mezi nejteplejší a nejúrodnější. Z toho
vychází i využití krajiny. Zcela převažují agrocenózy. Zemědělská půda je z 90% zorněna. I lokalita
záměru se nachází výhradně na orné půdě (X2). Na intenzivně obhospodařovaných polích se pěstuje
řepa, obilniny a kukuřice. Trvalé travní porosty nejsou v blízkém okolí záměru zastoupeny.
Přirozená vegetace lužního lesa se dochovala nejblíže v PR Království. Mimo lesní společenstva se
vyskytují porosty náletových dřevin (X12B), mezofilních křovin (K3) a liniové porosty vysazených
dřevin (X13). Bylinná vegetace má ruderální charakter (X7B). Rekultivací po těžbě štěrkopísků vznikla
v etapách I. – III. jezera s ostrůvky, na která osídlují společenstva hygrofytů, ruderálních druhů a
druhů primárních sukcesních stádií.
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3. Údaje o záměru
3.1 Lokalizace záměru
Záměr je umístěn v katastrálním území Majetín v Olomouckém kraji.
Poloha středu záměru je 17°19'23,0001"E 49°30'27,4279"N.
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj
Olomoucký

ORP

Obec

Olomouc

Majetín

Katastrální území
Majetín

3.2 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
3.2.1 Charakter záměru
Pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků.
3.2.1 Možnost kumulace s jinými záměry
Uvažována je možnost kumulace v souvislosti s aktuálně provozovanými nebo připravovanými ložisky
nevyhrazených nerostů v katastrálních územích nacházející o okolí záměru, a to Majetín (III. etapa
těžby), Grygov, Věrovany a Brodek u Přerova. Dále lze předpokládat souběžnou činnost těžby
připravovaného záměru a výstavby rychlostní silnice R55.
Stávající ložisko štěrkopísků Krčmaň - Majetín III. etapa, resp. část nevýhradního ložiska, bude před
uvažovaným zahájením těžby ve IV. etapě vytěženo. Proces těžby by měl na předcházející etapu
plynule navazovat. Souběžně mohou být prováděny pouze závěrečné etapy rekultivačních prací,
nicméně jedná se v této fázi o lokální rekultivaci při finálních úpravách terénu, úpravu svahů
těžebního jezera (modelace mělkého litorálu), příp. dosadbu zeleně.
V případě Grygova, v němž je vymezeno několik na sebe navazujících ložisek nevyhrazených nerostů v
různých fázích přípravy a dobývání, bylo uvažováno o kumulaci vlivů s posuzovaným záměrem
v souvislosti s umístěním obou těžebních prostorů v těsné blízkosti lesního komplexu Království
(potenciální možnost změn vodního režimu území). Posouzení vlivů obou těžebních aktivit1 (doložené
údaji reprezentativního monitorování i hydrogeologickými posudky) neprokázalo ovlivněním
hydrologických a hydrogeologických poměrů jak jednotlivých záměrů, tak při souběžné činnosti.
Kumulace vlivů nebyla prokázána. Bylo konstatováno, že dlouhodobé změny hydrologických
podmínek v EVL Království mohou souviset s jinými příčinami (např. se změnami vodního režimu
v krajině způsobenými absencí podvodní, řízením průtoků v toku Morávka, s výstavbou železničního
náspu a s vybudováním melioračního kanálu podél trati apod.). Těžba ani následná rekultivace nemají
na stav hladiny podzemní vody v lužním lese Království ani širším okolí pozorovatelný vliv.
Ostatní ložiska štěrkopísků (Věrovany, Brodek u Přerova), nacházející ve vzdálenostech více než 1,8
km, nejsou dosud těžena. Lze oprávněně předpokládat, že pokud nebylo prokázáno kvantitativní a
kvalitativní ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí v těsné blízkosti záměru (za hranicemi
těžebního prostoru), nelze uvažovat ani v tomto případě o vzájemné (budoucí) kumulaci.
Souběh posuzovaného záměru s výstavbou rychlostní silnice R55 je očekávaný. Štěrkopísek z IV.
etapy těžby bude dodáván jako materiál vhodný do podzákladí a konstrukčních vrstev komunikace.
Zásobování výstavby z místních zdrojů je v mnoha směrech optimální jak z hlediska ekonomického,
tak i ekologického (snížení dojezdových vzdáleností, snížení množství emisí z dopravy, omezení
dopravního zatížení příjezdových komunikací, zpětné vytěžování vozidel pro odvoz materiálu k

1

zdroj http://portal.cenia.cz - kód záměru MZP343, OLK500, Rozšíření dobývacího prostoru Grygov
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rekultivaci, atd.). S ohledem na nízké nadlimitní zatížení území záměrem nelze očekávat významnou
kumulaci negativních vlivů.
Kumulace vlivů s jinými záměry nebyla v území zjištěna. Záměr může interferovat s dalšími
nespecifikovanými rozvojovými záměry v území (infrastruktura, výroba, bydlení, rekreace resp. další).
Protože rozvoj území bude koordinovaný (v souladu s územně-plánovací dokumentací na různých
stupních), není očekávána významná kumulace vlivů jiných záměrů s předkládaným záměrem.

3.3 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant
Nevýhradní ložisko štěrkopísku Krčmaň - Majetín je součástí rozsáhlé akumulace fluviálních
terasových sedimentů řeky Moravy, uložených v průběhu kvartéru. Těžbu štěrkopísků místního
významu provozovalo původně JZD Majetín (Stará Majetínská pískovna) a statek Velký Týnec (Stará
krčmaňská pískovna).
V roce 2000 vydal stavební úřad Velký Týnec oznamovateli (ZEPIKO spol. s r.o.) rozhodnutí o využití
území pro těžbu štěrkopísku na lokalitě Krčmaň. I. etapa těžby byla zahájena téhož roku. Podstatná
část ložiskové substance byla využita jako podsypový materiál pro výstavbu rychlostní komunikace R
35 stavby 3509 Slavonín - Přáslavice.
Následně byla Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně č.j. 08-2887/05-800.1 ze dne
2.5.2005 povolena těžba II. etapy ve východním předpolí těženého ložiska. V současné době probíhá
exploatace III. etapy podle schváleného "Plánu využívání ložiska". Štěrkopísky z této části ložiska byly
využívány při výstavbě rychlostní komunikace R35 stavba 3508 Křelov - Přáslavice.
Záměrem oznamovatele je pokračování těžby štěrkopísků IV. etapou v těžebním prostoru navazujícím
na těžené ložisko Krčmaň- Majetín III.
Dominantními důvody pro pokračování záměru jsou:
•
•
•
•

plynulá návaznost na současně probíhající těžbu, možnost využití již vybudované infrastruktury,
dostačující množství geologických zásob a jejich dobrá přístupnost,
nezastavěné území,
pokrytí potřeby štěrkopísku v oblasti bez nutnosti dovozu do vzdálenějších lokalit.

Na základě výsledků geologických průzkumných prací, realizovaných v minulosti, bylo ověřeno
pokračování ložiska štěrkopísku Krčmaň západním směrem v k.ú. Majetín. Na celkové ploše cca 32 ha
bylo zjištěno cca 1,6 milionu m3 geologických zásob. Ložiskově využitelná poloha písčitého štěrku má
průměrnou mocnost cca 5,0 m. Ložisko má výhodnou polohu na hranici regionů Olomoucka a
Přerovska. Při realizaci stavby rychlostní komunikace R55 Olomouc - Přerov je s podstatnou částí
vytěženého štěrkopísku uvažováno jako s vhodným násypovým materiálem do tělesa vozovky.
Vhodnost těženého materiálu pro tento účel byla v minulosti pozitivně prověřena.
Provoz je vybaven vhodnými mechanizmy a mobilním technologickým zařízením, které je funkční a
snadno přemístitelné s postupující těžbou. Vybudované provozní a sociální zázemí je umístěno na
severovýchodním okraji těžebního prostoru III. etapy a je uvažováno s jeho využitím pro IV. etapu
těžby.
Záměr není řešen ve více variantách umístění či technického řešení těžby a/nebo úpravy.

3.4 Popis technického a technologického řešení záměru
3.4.1 Provozní a kapacitní údaje
Stávající těžba štěrkopísku v pískovně Krčmaň - Majetín probíhá podle platného "Plánu využívání
ložiska pro III. etapu", schváleného rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně pod č.j.
S0206/2008-12-Ing.Te/Ha ze dne 9.9.2008. Realizací záměru, tj. pokračování těžby IV. etapou se
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technické ani technologické řešení charakteru těžby a úpravy těženého materiálu díky praxí
ověřeným postupům nebude měnit.
Provoz pískovny je/bude celoroční, s pracovní dobou 7.00 - 15.30 hod. Činnost zajišťuje 8
zaměstnanců. V období nepříznivých klimatických podmínek (zpravidla období leden až únor) je těžba
a úprava přerušena, probíhá pouze expedice vyrobeného kameniva z předem připravených zásob.
Toto období je využito pro skrývkové a rekultivační práce.
Průzkumem provedený výpočet mocností jednotlivých skrývaných a těžených vrstev je následující2:
•
•
•
•
•

průměrná mocnost ornice - cca 0,4 m (kolísá v intervalu 0,25 - 0,48 m),
průměrná mocnost technologické (ostatní) skrývky - cca 0,2 m (kolísá v intervalu 0,2 - 0,4 m),
průměrná mocnost využitelných zásob v 1. etáži - cca 1,1 m (kolísá v intervalu 0,4 - 1,9 m),
průměrná mocnost využitelných zásob v 2. etáži - cca 3,9 m (kolísá v intervalu 2,0 - 5,0 m),
průměrná mocnost využitelných zásob (těžené suroviny celkem) - cca 5,0 m (kolísá v intervalu 3,4 - 6,0 m).

Kubatura skrývky humusového horizontu byla výpočtem stanovena na cca 108 000 m3. Kubatura
technologické (ostatní) skrývky pak činí cca 58 000 m3. Plocha bloku zásob ložiska IV. etapy zemníku
byla ložiskovým průzkumem určena v rozsahu cca 320 300 m2, z toho kubatura suroviny využitelných
zásob v 1. etáži je cca 352 400 m3 a ve 2. etáži 1 249 200 m3. Celkem tedy je rozsah zásob stanoven na
cca 1 601 500 m3.
Reálná plocha těžitelných zásob je však limitována ochrannými pásmy železnice, komunikací,
vodotečí a hranicemi sousedních parcel. Plocha ochranného pásma železničního koridoru činí cca 28
000 m2, což vyžaduje odpis cca 140 000 m3 zásob, další zásoby jsou vázány v ochranných pilířích
vodoteče Loučka, k místní komunikaci a sousedním parcelám podél ložiska, celkem tedy cca 36 500
m3. Z celkového rozsahu je nutno rovněž vyčlenit kubaturu vázanou ve svazích se sklonem 1:1, tj. cca
21 240 m3.
Kubatura vytěžitelných zásob tedy činí cca 1 404 000 m3, maximální uvažovaný ročním objem těžby je
200 000 tun.
Průměrný objem těžby ložiska v právě probíhající III. etapě se za posledních 5 let pohybuje od cca 88
000 m3, tj. 147 000 t/rok (2009) do cca 100 000 m3, tj. 167 000 t/rok (2014). Při současném trendu
odbytu je uvažovaná "životnost" těžby pro IV. etapu stanovena na 12 a více let.
3.4.2 Příprava těžby
Přípravné práce nebudou (vyjma geodetického vytyčení území, vč. ochranného pásma železniční trati
a potoku Loučka) prováděny.
Obvykle se před zahájením těžby realizuje výstavba zázemí a s tím spojené napojení na inženýrské
sítě, zabezpečené plochy pro skladování olejů, zpevněná plocha pro parkování vozidel a mechanismů,
případně příjezdová komunikace apod. Vše je již k dispozici z předchozích etap záměru.
Zázemí (administrativa, sociální zařízení, septik, přípojka vody a elektrické energie, mostové váhy pro
expedici suroviny) je umístěno v severozápadní části území využívané v rámci III. etapy těžby, na
pozemcích 816/82, 816/89 a 1210 v k.ú. Majetín. Jeho poloha se nebude měnit.
3.4.3 Těžba suroviny
Předpokládaný postup otvírky a těžby je následující:
•
•
•
•
•

provedení skrývky humusového horizontu (ornice),
provedení skrývky technologicky nevhodné suroviny (ostatní skrývka),
zahájení těžby na 1. (suché) etáži, prováděné klasickým způsobem, tj. nad hladinou podzemní vody,
zahájení těžby na 2. etáži, prováděné z vody, tj. pod hladinou podzemní vody,
rekultivace vytěženého prostoru.

2

Rozčlenění mocnosti využitelných zásob mezi 1. a 2. etáží (tzv. nad vodou a pod vodou) je pouze orientační, rozptyl hladin podzemní vody kolísá v
intervalu 1,0 - 1,5 m, a to v závislosti na množství srážek a výparu během ročního období.
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Jednotlivé etapy se budou s postupující těžbou časově prolínat. Při těžbě nedochází k zásahu do
přirozeného režimu podzemních a povrchových vod, tj. voda v těžebním jezeře není pro účely těžby
uměle snižována (čerpána).
Otvírka bude zahájena na severozápadním okraji těžebního prostoru podél ochranného pilíře potoka
Loučky. Skrývka ornice a ostatní skrývka budou prováděny postupně v rozsahu cca 2,5 až 3 ha za rok.
Ročně bude sejmuto cca 10 000 m3 ornice a cca 5 400 m3 ostatní skrývky. Obě skrývané vrstvy budou
ukládány odděleně. Skrývaná zemina bude ukládána v určeném prostoru podél východní, západní
a severní hranice těžebního prostoru (tvorba nízkých ochranných valů; po ukončení těžby bude
materiál využit k rekultivaci vytěženého prostoru).
Po sejmutí skrývky bude těžba probíhat nejprve na první etáži, nad hladinou podzemní vody, tzv. ze
stěny za sucha. Po dostatečném rozšíření prostoru pískovny bude následovat zahlubování o další etáž
pod hladinu podzemní vody. Těžební báze je limitována subhorizontálně uloženým tuhým až pevným
jílovým podložím, jehož povrch osciluje od cca 195,3 do cca 201,6 m n.m.
Na bázi těžebního prostoru bude ponechána nevytěžená cca 0,3 m mocná štěrkopísková poloha za
účelem ponechání přirozené průlinové propustnosti v podloží rekultivovaného těžebního prostoru.
Při těžební činnosti za sucha se používají kolové nakladače (aktuálně využíván Volvo 150 G), těžba z
vody bude zabezpečena pásovým bagrem s ramenem a výložníkem. Natěžená surovina se v místě
těžby nakládá a dopravuje na třídící a úpravárenskou linku, která bude umístěna v těžebním
prostoru, nákladními automobily.
3.4.4 Úprava suroviny
Část těženého materiálu (frakce 0/32, velikost zrn 0 - 32 mm) je využívána bez úpravy, vhodná je
např. jako násypový nebo zásypový materiál při výstavbě infrastruktury. Ostatní materiál je dále
upravován.
Do násypky linky bude surovina nakládána kolovým nakladačem. Způsob úpravy spočívá v praní a
třídění natěženého štěrkopísku na technologické lince. Technologická linka se skládá ze
sprchovaného třídiče, nožové pračky (slouží k rozplavení jílových hrud ve štěrkových frakcích) a
semimobilního dehydrátoru, používaného k odvodňování štěrkopísků. Třídění je prováděno na frakce
0/4, 4/8, 8/16, které jsou pásovými dopravníky (mobilní haldovací pásy) ukládány odděleně na
jednotlivé haldy.
Separované frakce (souborně označováno jako těžené kamenivo, dále TK) jsou využívány následným
způsobem (zdroj www: zepiko.cz):
• TK 0/4 - písek, velikost zrn 0-4 mm - je vhodné pro výrobu čerstvého betonu, malt, betonových výrobků,
omítek, nestmelených směsí, dále zásypový materiál např. pro inženýrské sítě, široké využití ve stavebnictví,
vhodný pro dětská hřiště.
• TK 4/8 - štěrk, velikost zrn 4-8 mm - je vhodné pro výrobu čerstvého betonu, betonových výrobků,
nestmelených směsí, atp.
• TK 8/16 - štěrk, velikost zrn 8-16 mm - je vhodné pro výrobu čerstvého betonu, betonových výrobků,
nestmelených směsí, dále např. pro dopadovou zónu dětských hřišť nebo pro zahradní architekturu.

(Podle zkoušky akreditované zkušební laboratoře vyhovuje surovina platným ČSN EN 12620 kamenivo do betonu, ČSN EN 13242 - kamenivo pro pozemní komunikace a ČSN EN 13139 kamenivo pro malty.)
3.4.5 Expedice suroviny
Vytříděné frakce těženého kameniva budou kolovým nakladačem nakládány na nákladní vozidla
zákazníků, odváženy k expediční váze a odtud jsou dopravovány k zákazníkům. Odvoz materiálu z
pískovny bude probíhat (stejně jako doposud) po provozovatelem vybudované asfaltové dopravní
komunikaci, která je zaústěna na silnici III/0522 mezi obcemi Krčmaň a Majetín.
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3.4.6 Ukončení těžby, rekultivace
S postupující těžbou bude prováděna technická rekultivace.
Rekultivace bude přizpůsobena charakteru finálního využití území - navrácení do zemědělského
půdního fondu. Vytěžený prostor bude průběžně zavážen do původní konfigurace terénu (203 - 208
m n.m.) zeminou pocházející z výkopových prací v blízkém okolí, dominantní podíl zásypového
materiálu je předpokládán z výkopů při výstavbě rychlostní komunikace R55 Olomouc stavby
Olomouc - Kokory a Kokory - Přerov.
Po petrografické stránce bude zásypový materiál ze zářezu tělesa stavby rychlostní komunikace
zahrnovat širší spektrum horninových typů s odlišnými fyzikálně mechanickými vlastnostmi.
Geologický profil dotčeného území prezentuje výskyt:
•
•
•
•
•

říční sedimenty (písek, štěrk),
splachové sedimenty (hlína, písek, štěrk),
svahové sedimenty (hlína, kameny),
spraše,
vápencová brekcie, vápenec, dolomitický vápenec.

Odtěžené kameny vápenců a vápencové brekcie (pokud nebudou po předrcení uloženy zpět do tělesa
budované rychlostní komunikace) budou ukládány společně s říčními a svahovými sedimenty na bázi
vytěžené pískovny a průběžně hutněny. Do nadloží budou ukládány jemnozrnnější hlinitopísčité
sedimenty, které budou rovněž průběžně hutněny pojezdy těžební techniky. Jakmile se technickou
rekultivací dosáhne původní konfigurace terénu, bude kontinuálně na upravený terén navezena
a rozprostřena vrstva orničního horizontu o průměrné mocnosti 0,3 - 0,4 m.
Stejný postup při plnění vytěženého prostoru bude uplatňován i při návozu zemin z ostatních staveb
v okolí. V předchozích etapách to byl převážně materiál ze základů staveb obchodních domů a
liniových staveb. Petrograficky se převážně jednalo o hlinitopísčititou hlínu až zahliněný štěrk.
Navážená zemina (zatříděná dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. jako 17 05 04 Zemina a kamení) bude
splňovat technické požadavky dané § 12, odstavec 2, vyhlášky č. 294/2005 Sb. na vytěženou zeminu a
kameny využívanou k rekultivaci vytěžených důlních děl. Podmínky pro využívání uvedeného
zásypového materiálu upřesňuje příloha č. 11. k vyhlášce 294/2005 Sb.
Celková bilance zeminy pro technickou rekultivaci s návratem do zemědělského půdního fondu bude
cca 1 570 000 m3, z čehož uložená ornice a ostatní skrývka tvoří objem cca 166 000 m3 (cca 108 000
m3 + 58 000 m3) a zemina z jiných zdrojů cca 1 404 000 m3.
3.4.7 Monitoring provozu pískovny
V území probíhá od roku 2000 měření hladiny podzemní a povrchové vody. Monitoring provádí
oznamovatel, tj. těžební společnost ZEPIKO spol. s r.o. Každý měsíc je měřena hladina podzemní
respektive povrchové vody v těchto objektech:
•
•
•
•
•
•
•

krčmaňská pískovna,
vrt PJ 51,
stará majetínská pískovna,
studna hájovny U lesních víl,
vrt HV 54 situovaný za studnou hájovny,
současná těžebna Krčmaň-Majetín III. etapa,
potok Loučka.

Obě dvě pískovny a vrt PJ 51, nacházející se mezi nimi, jsou situovány do hlavní terasy řeky Moravy.
Studna U lesních víl a hydrogeologický vrt HV-54 jsou hloubeny do údolní terasy, která je v podstatě
součástí nivy Moravy.
Monitorování v rámci IV. etapy bude rozšířeno o 2 nové monitorovací objekty (vystrojené vrty), z
nichž jeden bude umístěn při západním okraji těženého těžebního prostoru III. etapy, a druhý mezi
těžebním prostorem IV. etapy a železniční tratí. Odebírána bude rovněž voda z těžebního jezera IV.
etapy.
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3.4.8 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení těžby se plánuje v roce 2018.
Ukončení těžby a rekultivace se předpokládá v roce 2030.
3.4.9 Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k poloze a charakteru záměru se nepředpokládají žádné přeshraniční vlivy.

3.5 Údaje o vstupech
3.5.1 Půda
Trvalý zábor/odnětí/omezení:

bez nároku

Realizace záměru nevyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) a/nebo pozemků určený k plnění
funkce lesa (PUPFL).

Dočasný zábor/odnětí/omezení: cca 32 ha, z toho:
ZPF:
PUPFL:
ostatní:

cca 32 ha
bez nároku
cca 0,03 ha

Plocha dočasného záboru se týká výhradně pozemků zemědělského půdního fondu, druh orná půda. Evidován
je výskyt čtyř druhů BPEJ (35800 - II. třída ochrany, 35900 - III. třída ochrany, 32210 - IV. třída ochrany, 32213 V. třída ochrany).
Dočasné odnětí/omezení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) není nárokováno.
Zábor kategorie ostatní reprezentují ostatní plochy, využívané jako ostatní komunikace.

Dotčené katastrální území:

k.ú. Majetín (689921)

Předpokládá se, že celá plocha území těžby IV. etapy bude vrácena do ZPF.
Kácení zeleně na nelesní půdě:
Záměrem nebude dotčena mimolesní zeleň.
3.5.2 Voda
cca 0,6 m3/rok

Pitná voda:

Spotřeba pitné vody bude řešena dovozem balené vody.

Důlní voda3:

cca 40 m3/rok

užitková:

Zásobování užitkovou vodou pro potřebu zaměstnanců je zajištěno důlní vodou
odebíranou z kopané studny. Povolení k nakládání s vodami vydal rozhodnutím
Magistrát města Olomouce OŽP dne 4.12.2012 pod č.j. SMOl/ŽP/55/9501,
9500/2011/Sm/137/Sp. Povolení je vydáno pro roční odběr 66 m3. Uvedený objem
není překračován.

cca 140 000 m3/rok

technologická:

Těžba nevykazuje nároky na spotřebu vody. Při úpravě těžené suroviny (proces praní)
je využívána voda z těžebního jezera (uzavřená cirkulace). Stávající průměrný objem
cirkulující vody je cca 138 240 m3/rok, část vody je využívána pro skrápění příjezdové
komunikace.

3

Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to,
zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými
povrchovými nebo podzemními vodami.
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Požární voda:

bez nároků

Příprava a výstavba:

bez nároků
Výstavba nebude prováděna. Provozní a sociální zázemí pískovny je umístěno při
severovýchodním okraji ložiska Krčmaň - Majetín III. etapa a bude sloužit i během
realizace připravované IV. etapy.

3.5.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

nevýznamné
Elektrifikováno je provozní zázemí s expedicí (váha, osvětlení, topení), areál je
podzemním kabelem napojen na veřejnou síť prostřednictvím trafostanice v Majetíně.

Zemní plyn:

bez nároků
Záměr nebude připojen do plynofikační soustavy.

Ostatní:

motorová nafta:

cca 150 000 l/rok

Motorová nafta je využívána pro pohon mechanizmů, úpravárenské linky a dopravních
prostředků. Zásobování naftou je zajišťováno dovozem autocisternou a přečerpáváním
do mechanizmů na vyhrazeném místě mimo prostor pískovny. V současnosti není nafta
v provozovně skladována a tento postup zůstane zachován i v rámci IV. etapy.

motorový a převodový olej:

cca 2 000 l/rok

Pohotovostní zásoba oleje (celkem 3 barely) je/bude umístěna v zastřešeném
uzamykatelném skladu (garáži) v areálu expedice. Plechové barely jsou umístěny v
nepropustné betonové záchytné vaně, o celkovém objemu cca 500 l. Vana je
nadzemní, umístěná na zpevněné betonové ploše s možností vizuální kontroly. Pro
sklad olejů je vypracován havarijní plán vodního hospodářství. Servis mechanizmů je
prováděn externími firmami.

Příprava a výstavba:

bez nároků

3.5.4 Nároky na dopravní infrastrukturu
Doprava:

expedice suroviny:

cca 32 vozidel/den

Uvedená hodnota představuje roční průměr denních intenzit zdrojové dopravy záměru
(počet odjezdů), intenzita cílové dopravy (počet příjezdů) bude shodná. Pro expedici
suroviny budou využívány, obdobně jako za stávajícího stavu, těžké nákladní soupravy
o užitečné hmotnosti (nosnosti) cca 25 tun. Vozidla budou zároveň využívána pro
současný dovoz rekultivačního materiálu (zpětné vytěžování). Doprava je prováděna
pouze v denní době pracovních dní.
Stávající kapacita těžby (dokončovaná III. etapa) je shodná, oproti stávající organizaci
dopravy a stávajícím intenzitám zdrojové/cílové dopravy proto nedochází ke změně.
Dopravní trasa využívá existující zpevněnou účelovou komunikaci z místa těžby na
silnici III/0552 a jejím prostřednictvím na silnici I/55. Záměr bude využívat stávající
komunikace, nevyvolává nároky na realizaci jiných komunikačních staveb.
Údaje o existujících intenzitách dopravy v dotčeném území jsou uvedeny v kapitole
C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura (strana Chyba! Záložka není definována. této
dokumentace).

ostatní nároky:

nevýznamné

Intenzita ostatní obslužné dopravy záměru (zaměstnanci, servis apod.) je nevýznamná
a činí nejvýše několik desítek vozidel, v naprosté většině osobních či lehkých
nákladních.

Ostatní infrastruktura:

bez nároků

Záměr neklade nároky na ostatní infrastrukturu dotčeného území.
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3.6 Údaje o výstupech
3.6.1 Emise do ovzduší
Předpokládané emise znečišťujících látek způsobené záměrem jsou vypočteny v rozptylové studii
(Cetl 2016).
Bodové zdroje:

bez výstupů
V souvislosti se záměrem nevznikne žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Technologická třídící linka není považována za bodový zdroj. Proces třídění a drcení je
prováděn za mokra, únik TZL do ovzduší není tedy předpokládán.

Liniové zdroje:

doprava materiálu:
NOx: 168,8 g/km/den
PM10:
7,6 g/km/den
benzen: 0,46 g/km/den
BaP:
0,43 g/km/den
Liniový zdroj znečišťování ovzduší představuje automobilová doprava, tj. provoz 32
nákladních vozidel na veřejných komunikacích. Uvedené hodnoty vychází
z prognózovaných intenzit dopravy, parametrů komunikace a emisních faktorů dle
MEFA 13.

Plošné zdroje:

provoz a pohyb techniky:
NOx:
480,8 g/den
PM10:
24,3 g/den
benzen: 1,62 g/den
BaP:
0,74 g/den
Zdrojem emisí z dopravy bude provoz mechanismů a dopravní techniky v areálu
těžebny.

manipulace se skrývkou (cca 100m3/den):
TZL:
340 g/den
sekundární prašnost, větrná eroze:
TZL:
3 600 g/den
Vlastní manipulace se skrývkovým materiálem (ornice, ostatní skrývka) bude plošným
zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), tj. prachu. Při konzervativně
stanoveném průměrném objemu skrývky do cca 100 m3/den (postup těžby v ploše
maximálně 3 ha/rok, při průměrné mocnosti 1 m) je emise uvažována v úrovni do 0,34
kg/den. Při výpočtu byl využit emisní faktor US EPA, který činí 0,002528 kg PM10/t
manipulované suroviny. Skrývkové práce v příslušném roce budou prováděny dle plánu
těžby, v době vegetačního klidu.
Sekundární prašnost v ploše otevřené části těžebny a větrná eroze na deponiích
skrývky (významným faktorem je stáří deponie) bude závislá na aktuální vlhkosti a na
momentální velikosti vodní plochy na bázi těžené pískovny. Množství emisí TZL je
konzervativně uvažováno v úrovni cca 3,6 kg/den. Při výpočtu byl využit přepočtový
koeficient 0,85 mg/ha/rok4, plocha cca 3 ha/rok, obsah částic PM10 - 51%. Možná
resuspenze prachu je vypočtena pro 365 dní v roce, reálná je však 2/4 až 2/3 roční
doby. Z deponií praného kameniva úlet TZL není předpokládán.
Emise TZL jsou při těžbě štěrkopísku eliminovány díky přirozené vlhkosti rostlé
suroviny. Převažující objem natěžené suroviny pochází z těžby z vody. Surovina těžená
ze stěny 1. etáže (nad hladinou podzemní vody) má vlhkost vyšší než 4%. Takto vlhká

4.

ENVING, 2015: Rozšíření těžebního prostoru Žabčice - Va. etapa. Odborný posudek č. OP-27/2015 dle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., str. 14.
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surovina je ihned odvezena na technologickou linku, kde je za mokra tříděna na
požadované frakce.

Příprava a výstavba:

bez nároků

3.6.2 Odpadní vody
Splaškové vody:

cca 41 m3/rok

Produkce splaškových vod odpovídá spotřebě pitné vody a ostatní užitkové vody.
Provoz je vybaven sociálním zařízením (splachovací WC a umyvadlo).

nakládání:

vývoz na ČOV

Splaškové odpadní vody ze sociálního zázemí jsou/budou jímány v podzemní
bezodtoké jímce o objemu 10 m3. Jímka je/bude dle potřeby (zpravidla 4x ročně, na
základě dlouhodobé smlouvy s firmou SEBAK s.r.o.) vyvážena autocisternou na
komunální ČOV.

Důlní vody:

cca 845 m3/rok

srážkové

Formálně (pro účely posouzení) lze za odpadní srážkové vody považovat vody z areálu
expedice. Při odvodňované ploše cca 2000 m2, průměrném dlouhodobém srážkovém
úhrnu 0,528 mm a koeficientu odtoku 0,8 činí průměrný odtok z plochy cca 0,03 l/s,
což se rovná produkci cca 845 m3/rok. Tyto vody jsou/budou likvidovány přirozeným
vsakem.

cca 140 000 m3/rok

technologické:

Technologická (důlní) voda je/bude používána v procesu praní a cirkuluje v uzavřeném
okruhu. Z těžebního jezera je/bude čerpána do pracího zařízení a na konci procesu
vypouštěna přes odkalovací rýhu zpět do jezera. Celkové množství technologické vody,
které vstupuje do technologického procesu a z něj také vystupuje, je cca 138 240
m3/rok.

Příprava a výstavba:

bez nároků

3.6.3 Odpady
Provoz, údržba:

ostatní druhy odpadů:

17 05 04

Jde o odpad využívaný k rekultivaci těžební jámy, který bude splňovat požadavky
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, v platném znění. Předpokládá se, že bude využit stejný postup jako v případě
III. etapy, kdy bylo závazným stanoviskem Magistrátu města Olomouce, odboru
životního prostředí (č.j.: SMOL/153940/2012/OZP/OH/Vac ze dne 29.10.2012) udělen
souhlas k provozování zařízení dle §14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

druhy odpadů s nebezpečnými vlastnostmi:
02*,16 01 07*, 16 06 01*

13 02 05*, 15 01 10*, 15 02

Jde o odpady z provozu a údržby mechanizace. Odpady budou tříděny a
shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem odpadu bude provozovatel
zařízení, odpady budou zneškodňovány oprávněnou osobou.
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Tab.: Rekultivace, provoz a údržba - předpokládaná produkce a způsob nakládání s odpady
kód
katalogové
způsobu
číslo
název
kategorie nakládání
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17
17 05 04 05 03
O
D1
13 02 05 Nechlorované minerální motorové,
N
R12
převodové a mazací oleje
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných
N
D1
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

množství
1 404 000 m3
2000 l/rok
10 sudů + 10
kartonů
kartuší/rok
od mazacích
tuků
20 kg/rok

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály
N
R1
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 07* Olejové filtry
N
D1
30 kg/rok
16 06 01* Olověné akumulátory
N
R12
3 ks/rok
Jednotlivé odpady nevznikají pravidelně a jsou závislé na stanoveném plánu těžby.
Tab.: Způsob využívání odpadů (kód způsobu nakládání s odpady)
Kód
R1
R12

Způsob využívání odpadů
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě
energie
Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1
až R11

Tab.: Způsob odstraňování odpadů (kód způsobu nakládání s odpady)
Kód
D1

Způsob odstraňování odpadů
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.)

Příprava a výstavba:

bez nároků

3.6.4 Hluk a vibrace
Předpokládaný vliv příspěvkového hluku záměru na chráněný venkovní prostor je stanoven v hlukové
studii (Lepka, Brzobohatý 2014).
Hluk:

technologie těžby:
nakladač Volvo 150 G:
LAp,10m = 85 dB
pásové rypadlo Komatsu PC 240: LAp,10m = 89 dB
dumper Volvo A 35 D:
LAp,10m = 90 dB
kolový nakladač KNB 250:
LAp,10m = 87 dB
pásový dopravník:
LAp,10m = 84 dB
třídicí linka POWERSCREEN:
LAp,10m = 94 dB
Stávající technologie těžby (dokončovaná III. etapa) je shodná, v akustické emisi
stávajících zdrojů hluku proto nedochází ke změně, bude však změněna jejich poloha.
Podrobnější údaje jsou uvedeny v hlukové studii (příloha 3 dokumentace).

doprava:

64 těžkých nákladních vozidel/den
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Uvedená hodnota představuje součet zdrojové a cílové expediční dopravy záměru.
Pozn.: Hluková emise je výpočtově dána intenzitou dopravního proudu, nikoliv
akustickým výkonem/tlakem produkovaným jednotlivými vozidly. Ten proto není
uveden.
Stávající intenzita a trasa dopravy (dokončovaná III. etapa) je shodná, oproti stávající
emisi dopravního hluku proto nedochází ke změně.
Podrobnější údaje jsou uvedeny v hlukové studii, která je přílohou dokumentace EIA.

Vibrace:

nevýznamné
Těžební práce nebudou prováděny s využitím trhavin.
Potenciální vibrace vznikající při těžbě (provoz těžebních mechanismů) a při provozu
silniční dopravy jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již v bezprostředním
okolí místa jejich vzniku (do vzdálenosti nejvýše v řádu jednotek metrů od zdroje) a
nešíří se do širšího okolí.

Záření:

ionizující záření:
zdroje nejsou používány
neionizující (elektromagnetické) záření:
zdroje nejsou používány
Lze uvažovat pouze s běžnými komunikačními prostředky (vysílačky, mobilní
komunikace), bez vlivů na okolí.

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

3.6.5 Doplňující údaje
Výstavba ani provoz záměru nebudou produkovat žádné další významné výstupy do životního
prostředí. Terénní úpravy budou prováděny na povrchu terénu, případně pod jeho úrovní. Těžba
nebude probíhat v prostorách, které jsou významnou dominantou krajiny z pohledu viditelnosti, v
souvislosti s těžbou nebudou budovány výsypky materiálu.
Jedná se o činnost dočasnou a časově omezenou, území bude po ukončení těžby rekultivováno.
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4. Údaje o Evropsky významných lokalitách a Ptačích oblastech
4.1 Identifikace dotčených Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí
Jako dotčené budou identifikovány zejména ty lokality, které:
• jsou v přímém územním střetu se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
• jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.), a
to ve fázi přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru,
• jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi
přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru.
Přehled lokalit soustavy Natura 2000 v okolí do 5 km od záměru:

Z mapy je patrné, že se posuzovaný záměr nachází v bezprostřední blízkosti EVL Království
(CZ0710161). EVL Království by případně mohla být ovlivněna během těžby. Bylo proto nutné prověřit
zejména možné ovlivnění vodního režimu lokality, ovlivnění emisemi znečišťujících a možné šíření
ruderálních druhů rostlin do předmětů ochrany EVL Království.
V širším okolí záměru leží další evropsky významné lokality, jejichž ovlivnění záměrem se
nepředpokládá. Tyto lokality jsou od místa záměru dostatečně vzdálené.
V blízkosti záměru neleží žádné ptačí oblasti. Záměr není ve střetu s významnými tahovými koridory
mezi ptačími oblastmi.
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Přehled Evropsky významných lokalit do 5 km od záměru:
Název
Předmět ochrany
EVL CZ0710161 Království

EVL CZ0712193 U
strejčkova lomu
EVL CZ0712192 U bílých
hlín
EVL CZ0714085 Morava –
Chropyňský luh

EVL CZ0713008 Deylův
ostrůvek

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým
(U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)
nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek
atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion
minoris)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Vzdálenost od
záměru
200 m

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

1 620 m

3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin a horského až alpínského stupně
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní
a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým
(U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior)
nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek
atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion
minoris)
bobr evropský (Castor fiber)
čolek velký (Triturus cristatus)
hrouzek Kesslerův (Gobio Kessleri)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
ohniváček černočerný (Lycaena dispar)
čolek velký (Triturus cristatus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)

2 800 m

4.2 Popis dotčených lokalit
4.2.1 EVL CZ0710161 Království
Zdroj: http://nature.cz/natura2000
Rozloha:
Nadmořská výška:

1 320 m

587.76 ha
203 - 225 m n. m.

Poloha:
Lesní komplex původních nížinných listnatých lesů asi 8 km jihovýchodně od Olomouce.
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Ekotop:
Geologie: Podloží tvoří kvartérní štěrkopískové náplavy řeky Moravy, které jsou překryty mocnou
vrstvou povodňových hlín, jenž daly vzniknout hlubokým hlinitým až hlinitojílovitým půdám.
Geomorfologie: Území je součástí celku Hornomoravský úval, podcelku Středomoravská niva.
Reliéf: Plochý terén široké nivy řeky Moravy. Nadmořská výška cca 204 m n. m.
Pedologie: Fluvizemě glejové.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlý lesní komplex v intenzivně zemědělsky využívané krajině, tvořený
porosty tvrdého luhu a polonských dubohabřin.
Biota:
Území lze charakterizovat jako mozaiku tvrdých luhů nížinných řek, které nalezneme především na
obvodu navrhovaného území, a polonských dubohabřin s těžištěm výskytu v centrální části lokality.
Většina luhů nese přechodné znaky k polonským dubohabřinám, což je důsledek dlouhodobého
poklesu hladiny podzemní vody. Plošně převládajícím souborem lesních typů je tvrdý „jilmový“ luh –
Ulmi fraxineta carpini.
V terénních depresích a v místech vysýchajících tůní a periodických toků (smuh) se maloplošně
vyskytují ochuzené porosty vysokých ostřic s druhy: ostřice pobřežní (Carex riparia), rukev
obojživelná (Rorippa amphibia), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), zblochan vzplývavý (Glyceria
fluitans). V některých tůních nalezneme žebratku bahenní (Hottonia palustris).
Kvalita a význam:
Tvrdé luhy s výskytem řady diagnostických druhů, vysokou druhovou diverzitou a s vyvinutou
strukturou porostních pater se nachází převážně v severovýchodní a západní části lesního komplexu.
V lužních lesích asociace Querco-Ulmetum dominuje dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), jilm vaz (Ulmus laevis), j. habrolistý (Ulmus minor), topol černý
(Populus nigra), javor babyka (Acer campestre) a třešeň ptačí (Padus avium). V jarním období se
bylinné patro vyznačuje bohatým jarním aspektem, kdy v podrostu převládají mimo jiné sasanka
hajní (Anemone nemorosa), s. pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), dymnivka dutá (Corydalis
cava), křivatec žlutý (Gagea lutea), prvosenka vyšší (Primula elatior), kyčelnice žláznatá (Dentaria
glandulosa) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), později dominuje česnek medvědí (Allium
ursinum).
V mnohých porostech je věková i druhová struktura stromového patra narušena, často zde
nalezneme monokultury dubu letního (Quercus robur) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), které
jsou důsledkem plošné těžby lesních porostů. Západní část území ležící v ochranném pásmu PR je více
fragmentována a jsou zde soustředěny paseky s původním i nitrofilním podrostem.
Výsadby jehličnatých druhů: smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris), modřín
opadavý (Larix decidua) a nepůvodních listnatých dřevin - dub červený (Quercus rubra) se nacházejí v
SZ části.
Díky poklesu spodní vody vykazují porosty tvrdých luhů přechody k jednotkám polonských
dubohabřin.
V periodicky zamokřených terénních depresích se vyskytují porosty vysokých ostřic - svaz Caricion
gracilis. Ze vzácnějších druhů zde byla zjištěna ostřice vyvýšená (Carex elata).
Charakteristickým prvkem území jsou periodické tůně s ohroženým druhem žebratkou bahenní
(Hottonia palustris).
Zajímavý je z fytogeografického hlediska výskyt několika karpatských prvků – kyčelnice žláznatá
(Dentaria glandulosa) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), které zde dosahují západní hranice
svého rozšíření. Dále zde byl při mapování zaznamenán výskyt kruštíku širolistého (Epipactis
helleborine), lilie zlatohlávku (Lilium martagon) a lýkovce jedovatého (Daphne mezereum). V území
jsou uváděny další dle Červeného seznamu ohrožené druhy (C3) – lipnice oddálená (Poa remota),
pryskyřník kašubský (Ranunculus cassubicus), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) a
dále vzácnější taxony vyžadující další pozornost (C4a) – bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum),
lopuch hajní (Arctium nemorosum), zeměžluč spanilá (Centaurium erythraea), hvozdík svazčitý
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(Dianthus armeria), pryšec prutnatý (Euphorbia waldsteinii), zápalice žluťuchovitá (Isopyrum
thalictroides), ochmet evropský (Loranthus europaeus), mochna bílá (Potentilla alba), vikev křovištní
(Vicia dumetorum), violka divotvárná (Viola mirabilis), jmelí bílé (Viscum album), árón východní
(Arum cylindraceum), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a dymnivka plná (Corydalis
solida).
Přítomnost vývojově vyspělých přirozených lesních společenstev a rozmanitost podmínek prostředí
se odráží ve vysoké druhové pestrosti zoocenóz. Na periodické tůně je vázána existence kriticky
ohrožených druhů korýšů žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii) a listonoha jarního (Lepidurus
apus). Byl zjištěn také výskyt ohrožených zástupců čeledi Carabidae střevlíka Carabus arcensis,
střevlíka C. scheidleri a střevlíka Ullrichova (C. ullrichi).
Na území PR je doložen výskyt řady obojživelníků a plazů (Zwach 1999). Celkem bylo zjištěno devět
druhů obojživelníků, z toho pět druhů silně ohrožených - čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek
horský (Triturus alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a skokan
zelený (Rana kl. esculenta) a dva druhy ohrožené ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha zelená (Bufo
viridis). Z kategorie silně ohrožených druhů plazů byly nalezeny ještěrka živorodá (Zootoca vivipara),
ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis) a z kategorie ohrožených užovka
obojková (Natrix natrix).
Navrhované území je také důležitou ornitologickou lokalitou. Svoboda (1993) zde zaznamenal
hnízdění 63 druhů. Tři druhy patří do kategorie silně ohrožených krahujec obecný (Accipiter nisus),
krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva hajní (Oriolus oriolus) a šest druhů do kategorie ohrožených.
Dále zde bylo pozorováno 45 druhů, které sem zalétají za potravou nebo se zastavují na tahu. Z toho
jsou tři druhy na seznamu kriticky ohrožených - sokol stěhovavý (Falco peregrinus), mandelík hajní
(Coracias garrulus) a strnad luční (Miliaria calandra).
Zranitelnost:
Lesní komplex Království u Grygova je historickým majetkem města Olomouc. Vysoká spotřeba
otopového dřeva v minulosti se projevovala intenzivním pařezinovým hospodařením, které silně
ovlivnilo druhovou i věkovou strukturu stromového patra. Hospodaření vedlo i k degradaci půdy a
tím jistě i k druhovým změnám bylinného patra. Na druhé straně tento způsob hospodaření vytvořil
vhodné existenční podmínky pro celou řadu organismů, které dnes v důsledku upuštění od pěstování
nízkého lesa mizí, anebo dokonce již zmizely, např. jako vzácný motýl jasoň dymnivkový (Parnasius
mnemosyne). Převedení nízkého resp. středního lesa na vysoký a změna výběrové těžby na plošnou
má za následek vznik stejnověkých monokultur a v horším případě maloplošných porostů jehličnatých
nebo nepůvodních listnatých dřevin. Recentní změny hydrických poměrů, tj. snižování hladiny spodní
vody regulací toku Moravy a nevhodnou manipulací s vodou v MVE na Tážalském jezu, jsou
komplexnějšího rázu a vycházejí z celkových změn hydrografických poměrů v aluviu řeky Moravy. V
blízkosti navrhované lokality probíhá těžba štěrkopísků. Nevhodné je také šíření invazních a
expanzivních druhů rostlin a intenzivní chov kachen divokých (Anas platyrhynchos), bažantů
obecných (Phasianus colchicus) a krocanů divokých (Meleagris gallopavo ).
V současné době je zpracována revitalizační studie na zvýšení hladiny spodní vody a úpravu
nevyhovujících hydrických poměrů na lokalitě.
Management:
Zachovat, případně obnovit přirozenou dřevinou skladbu porostů. Podporovat zmlazení původních
dřevin a maloplošnou obnovou porostů dosáhnout věkové a prostorové struktury příznivé z hlediska
dalšího samostatného vývoje porostů. Vhodné je zvýšit podíl ponechané dřevní hmoty v porostech.
Obnovit přirozený vodní režim v území, v toku Morávky udržovat celoročně maximálně možné
průtoky. Realizovat nová revitalizační opatření (jarní zavodňování smuh, tůně na zatravněných
účelových plochách).
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4.3 Dotčené předměty ochrany
Na základě terénních průzkumů, výsledků hydrogeologického průzkumu a z informačních zdrojů bylo
vyhodnoceno, které předměty ochrany EVL Království mohou být potenciálně dotčeny záměrem.
Zvažován byl především charakter záměru, jeho vlivy, vstupy a výstupy.
Přehled dotčených předmětů ochrany EVL Království:
Název
CZ0710161
Království

Předmět ochrany
9170 Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum

Přítomnost
předmětu
ochrany

Možnost ovlivnění

ano

ano

ano

ano

L3.2 Polonské dubohabřiny

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním
(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j.
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých
řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)

L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo
ovlivněné porosty
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně
ovlivněné porosty

Odůvodnění
Oba předměty ochrany EVL Království se nacházejí ve vzdálenosti (stovky metrů) kam potenciálně
mohou zasahovat negativní vlivy záměru, z tohoto důvodu jsou vyhodnoceny jako potenciálně
ovlivněné. Může dojít k nepřímému ovlivnění obou předmětů ochrany.
4.3.1 L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek
Zdroj: www.biomonitoring.cz
Popis
Lužní lesy tvořené dubem, jasanem a olší (tvrdé luhy) na vyšších a relativně sušších polohách údolních
niv s méně častými a kratšími povrchovými záplavami. Půdy jsou různé od typologicky nevyvinutých
nivních a oglejených až po hnědé, bohaté na živiny. Keřové patro je dobře vyvinuté a je druhově
bohaté. V bylinném patře jsou přítomné nitrofilní, mezofilní a hygrofilní druhy s výrazným jarním
aspektem.
Ekologické nároky, ohrožení a ochrana předmětu ochrany vzhledem k možným vlivům
Říční úvaly a nížinné pánve v teplé a relativně suché klimatické oblasti, na nivních půdách typu vega
nebo paternia, na glejových půdách a případně také na anmóru. Půdy jsou těžší, jílovitohlinité až
jílovité, bohaté živinami a pravidelně nebo občas zaplavované, místy však pouze při vysokých vodách.
Častější záplavy jsou zejména v moravských úvalech. Na místech vzdálenějších od toků leží průměrná
hladina podzemní vody asi 1 m pod povrchem půdy, u regulovaných toků až 2–3 m hluboko; její
výkyvy během roku často přesahují rozmezí dvou metrů.
Narušování vodního režimu krajiny, zejména odvodňování, výsadba hybridních topolů a jiných
nepůvodních dřevin, přezvěření.
25
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

NATUROVÉ HODNOCENÍ

Zachování přirozené dřevinné skladby, udržování nízkých stavů zvěře, citlivé revitalizace říčních
systémů, umělé povodňování na místech s omezenými přirozenými záplavami.
Kvantitativní údaje
Celková plocha v ČR
Celková plocha ve všech EVL v ČR
Plocha v dotčené EVL

23 067,00 ha
Je předmětem ochrany v 25 EVL. Celková plocha ve všech EVL
je 15 219,1015 ha.
261,911 ha

Kvalita
Zdroj: Zeidler, Banaš a kol. 2012, www.natura2000.cz
V případě EVL Království se jedná o ojedinělý komplex lužního lesa se společenstvy listnatých lesů na
přechodu 1. a 2. vegetačního stupně. Tato lesní společenstva jsou vázáně na stanoviště, která jsou
ovlivňována spodní vodou. Převládá zde zejména tvrdý jilmový luh (1L) – Ulmi fraxineta carpini.
Zachovalejší porosty, které se zachovaly hlavně v severovýchodní a západní části lesního komplexu,
mají charakter středního lesa.
Jedná se o co do rozsahu a zachovalosti jeden z nejvýznamnějších celků lužního lesa v rámci střední
Moravy, významný je i v celostátním měřítku (12. největší EVL s ochranou tvrdého luhu).
Lokalita je fytogeograficky významná výskytem některých karpatských druhů. Roste i řada vzácných a
zvláště chráněných druhů rostlin. Na stanoviště lužního lesa jsou vázány vzácné druhy živočichů,
zejména hmyzu. Významné jsou i drobné vodní plochy a toky a ostřicové mokřady.
Část EVL je negativně ovlivněna výsadbou geograficky a stanovištně nepůvodních dřevin, vysokými
stavy zvěře a zejména eutrofizací a ruderalizací. Z hlediska bioty je negativní i trvalý ústup od
tradičních forem hospodaření (střední les).
4.3.2 L3.2 Polonské dubohabřiny
Zdroj: www.biomonitoring.cz
Popis
Lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus), lípy srdčité (Tilia cordata), dubu letního
(Quercus robur) nebo dubu zimního (Q. petraea s. lat.). V keřovém patře se vyskytují nižší jedinci
dřevin stromového patra a dále např. líska obecná (Corylus avellana) a krušina olšová (Frangula
alnus). V bylinném patře rostou běžné druhy mezofilních listnatých lesů, např.: kopytník evropský
(Asarum europaeum), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), zvonek kopřivolistý (Campanula
trachelium), Galeobdolon luteum s. lat., lipnice hajní (Poa nemoralis), kokořík mnohokvětý
(Polygonatum multiflorum), Pulmonaria officinalis s. lat. a violka lesní (Viola reichenbachiana), hojně
jsou zastoupeny i druhy vlhčích lesních půd, např. bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria),
papratka samičí (Athyrium filix-femina) a ostřice lesní (Carex sylvatica) a druhy boreálních
jehličnatých lesů jako pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) a šťavel kyselý (Oxalis acetosella),
vzácněji i sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Mechové patro má malou pokryvnost nebo i
chybí.
Ekologické nároky, ohrožení a ochrana předmětu ochrany vzhledem k možným vlivům
Dubohabřiny se vyskytují v nadmořských výškách do 450 m, vzácněji až do 550 m. Rozšířeny jsou v
severním podhůří Rychlebských hor a Jeseníků, na Ostravsku, severním podhůří Beskyd, Moravské
bráně a Hornomoravském úvalu.
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Jejich stanovištěm jsou rovinaté terény i svahy s těžšími půdami, které mají nižší obsah skeletu a
zpravidla jsou pseudooglejené, tedy nasáklé srážkovou vodou a hlavně na jaře dlouhodoběji
zamokřené. Zásoba živin je zpravidla dobrá, ale na některých místech mohou být půdy i chudší.
Ohrožuje je převod na jehličnaté i listnaté kultury.
Pro jejich ochranu je zásadní zachování přirozené dřevinné skladby a udržování nízkých stavů zvěře.
Kvantitativní údaje
Celková plocha v ČR
144 553,00 ha* (z toho biotop L3.2: 11 257,76 ha)
Celková plocha ve všech EVL v ČR
Je předmětem ochrany ve 105 EVL.*
Plocha v dotčené EVL
195,42 ha
* Souhrnné údaje pro biotop 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Kvalita
Zdroj: Zeidler, Banaš a kol. 2012, www.natura2000.cz
V případě EVL Království se jedná o ojedinělý komplex lužního lesa se společenstvy listnatých lesů na
přechodu 1. a 2. vegetačního stupně. Přechody tvrdého luhu k dubolipovým a dubohabrovým hájům
jsou naznačeny na střídavě vlhkých stanovištích. Ve stromovém patře dominuje dub (Quercus sp.) a
lípa (Tilia sp.). V bylinném podrostu se vyskytuje ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), svízel lesní
(Galium sylvaticum), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), konvalinka vonná (Convallaria majalis), lilie
zlatohlavá (Lilium martagon) aj. Zachovalejší porosty, které se zachovaly hlavně v severovýchodní a
západní části lesního komplexu, mají charakter středního lesa. Z fytogeografického hlediska zde
dosahují některé karpatské rostlinné druhy západní hranice svého rozšíření, jako např. kyčelnice
žláznatá (Dentaria glandulosa) a hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis). Za velmi významný je
považován výskyt jabloně lesní (Malus sylvestris). Roste i řada vzácných a zvláště chráněných druhů
rostlin. Část EVL je negativně ovlivněna výsadbou geograficky a stanovištně nepůvodních dřevin,
vysokými stavy zvěře a zejména eutrofizací a ruderalizací. Z hlediska bioty je negativní i trvalý ústup
od tradičních forem hospodaření (střední les).
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Mapa výskytu předmětů ochrany v EVL Království (převzato ze Zeidler, Banaš a kol. 2012)
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5. Hodnocení vlivu záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti
5.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Zadavatelem dodané podklady, otevřené datové zdroje, hydrologický posudek, rozptylová studie a
vlastní terénní průzkumy umožňují posouzení záměru na požadované úrovni. Provedené terénní
průzkumy jsou přílohou oznámení a dokumentace záměru.

5.2 Potenciální vlivy záměru
Dle metodiky hodnocení jsou jako relevantní vlivy zvažovány takové přímé a nepřímé vlivy záměru,
které svojí podstatou mohou ovlivnit kvantitativní a kvalitativní charakteristiky předmětů ochrany a
celistvost lokality soustavy Natura 2000. Jako negativní vlivy nemohou být předjímána rizika
protiprávního jednání (např. nedodržování zákona odpadech při zavážení těžebny při rekultivaci,
technologická nekázeň aj.).
1/ Potenciální ovlivnění vodního režimu EVL Království. Zejména biotop lužních lesů (91F0) je
závislý na vodním režimu lokality. V případě snížení vodní hladiny by mohlo dojít k jeho degradaci
a k postupné přeměně na jiné typy přírodních stanovišť (např. na biotop L3.2). Celkově lze již nyní
lokalitu z tohoto pohledu charakterizovat jako narušenou a proto citlivou. V rámci tohoto vlivu je
zvažován i možný vliv mimořádné situace vlivem záplavy (část těžebny leží záplavovém území řeky
Moravy). Dalším mimořádným a v podstatě nevyhodnotitelným vlivem na podzemní vody je riziko
jejich kontaminace v důsledku možných havárií při těžbě, zpracování nebo rekultivaci.
2/ Potenciální ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopů L2.3 a L3.2 na území EVL Království
vlivem vedlejších efektů záměru (např. imise znečišťujících látek – oxidy dusíku a polétavé pevné
částice způsobující eutrofizaci stanovišť).
3/ Potenciálním negativním vlivem může být i šíření ruderálních a invazních druhů rostlin z lokality
těžby a jejího bezprostředního okolí do přírodních stanovišť, která jsou předmětem ochrany v EVL
Království.
4/ Potenciální negativní vliv dopravy realizované v rámci záměru na předměty ochrany EVL
Království.
Pozn. Na základě podnětu zpracovatele posudku dokumentace EIA byl zvažován i negativní vliv
zvýšeného hluku a vibrací vyvolaných záměrem na předměty ochrany EVL Království. Pro úvahu
byla dostatečným podkladem hluková studie (Lepka, Brzobohatý 2014). Předmětem ochrany
hodnocené EVL Království jsou přírodní stanoviště v podobě lesní vegetace (lužní les a
dubohabřina). V odborné literatuře nebyly nalezeny žádné dostupné údaje o potenciálně možném
ovlivnění těchto typů lesní vegetace hlukem nebo vibracemi, nejedná se proto o potenciální vlivy
záměru na hodnocené předměty ochrany, a proto bylo od dalšího vyhodnocování vlivu hluku či
vibrací na lesní vegetaci upuštěno. Obdobně je vzhledem k předmětům ochrany považováno za
irelevantní vyhodnocovat navrhované „rušení pohybem“.

5.3 Hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany
Cílem tohoto naturového hodnocení je popsat vliv záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí. U dotčených lokalit soustavy Natura 2000 a jejich předmětů
ochrany je nutné zachování příznivého stavu z hlediska jejich ochrany.
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Pro hodnocení významnosti vlivů byla využita stupnice převzatá z metodiky naturového posouzení
MŽP ČR z roku 2007.
Vliv

Hodnota

Významný
negativní

-2

Mírně negativní

-1

Nulový

0

Mírně pozitivní

+1

Významný
pozitivní

+2

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Poznámka: Vlivy na prioritní stanoviště či druhy nemohou být hodnoceny stejně jako u ostatních předmětů ochrany (viz §
45i, odst. 10). Platí, že při identifikaci významného negativního vlivu na lokality s prioritními typy přírodních stanovišť a
druhy je vždy třeba prokázat převažující důvody veřejného zájmu týkající se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo
příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. V takovém případě je na Ministerstvu životního prostředí,
aby rozhodlo o odůvodněnosti realizace záměru, případně aby požádalo o stanovisko Evropskou komisi.

5.3.1 Identifikace vlivů na předměty ochrany
Možné ovlivnění vodního režimu lužních lesů v EVL Království
Lužní lesy v EVL i na jejím kraji jsou citlivé na zaznamenaný dlouhodobější pokles hladiny spodní vody.
K vyloučení vlivů těžby ve IV. etapě na změny hydrických poměrů v území EVL Království byl
zpracován odborný hydrogeologický posudek (Envi-Aqua, 2015). Ten dospěl na základě předešlých
průzkumů a dlouhodobého měření hladiny a kvalit podzemní a povrchové vody v monitorovacích
objektech k těmto závěrům:
• Z dlouhodobého sledování hladin povrchové i podzemní vody v pískovnách i vrtu PJ 51 vyplývá, že
těžba ani průběžná rekultivace I., II., a III. etapy (ponechání jezera důlní vody či závoz zeminy do
původní konfigurace terénu) nemá vliv na odvodnění oblasti. Žádné ovlivnění hydrogeologických
charakteristik tedy nenastane ani při pokračování exploatace a následné rekultivaci ve IV. etapě.
Na bázi těžebního prostoru bude ponechána nevytěžená, cca 0,3 m štěrkopísková poloha za
účelem ponechání přirozené průlinové propustnosti v podloží rekultivovaného těžebního
prostoru.
• Proudění podzemní vody v prostoru současné (III. etapa) a navrhované pískovny (IV. etapa)
probíhá jihovýchodním směrem. Těžba štěrkopísku ve IV. etapě tak v nemůže ovlivnit režim
podzemních vod v prostoru lužního lesa Království.
• V dlouhodobě sledovaném objektu studny u chaty „U lesních víl“ v lese Království nebyl
v průběhu předchozích 20 let, zjištěn trvalejší pokles průměrné roční úrovně hladiny podzemní
vody.
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•

•
•

Po dobu monitorování hladiny podzemní vody ve vrtu PJ 51 před těžbou a v průběhu těžby I., II., a
III. etapy nebyla zaregistrována závislost úrovně hladiny v Loučce na rozšiřování těžebního
prostoru, respektive na rozšiřování plochy důlní vody. Z výše uvedeného vyplývá, že ani rozšířením
těžebního prostoru Krčmaň – Majetín IV. etapa nedojde k ovlivnění hladiny v potoku Loučka. Lze
tedy konstatovat, že s pokračující těžbou a následnou rekultivací na ložisku Krčmaň- Majetín IV.
etapa nedojde ke změně hydrologických charakteristik v jeho okolí.
Z rozborů bylo zjištěno, že s rozšiřující se těžbou nedochází k významným změnám ve fyzikálně
chemických parametrech povrchové důlní i podzemní vody, jejich kvalitu tak negativně
neovlivňuje.
Koncentrace nepolárních extrahovatelných látek v povrchové a podzemní vodě odebírané během
15 let z monitorovacích objektů se většinou pohybovala pod 0,1 mg/l. Obsahy NEL v povrchové
vodě těžené pískovny nepřekročily hodnoty pro povrchovou vodu dané Nařízením vlády ČR č.
23/2011 Sb. Z výše uvedeného vyplývá, že při dodržení technologické kázně při veškerém pohybu
a provozu těžební a dopravní techniky v prostoru těžebny by nemělo dojít k podstatnějšímu
ovlivnění kvality povrchové vody ani v průběhu pokračování těžby ve VI. etapě.

Poloha vrtu PJ51:

Riziko zaplavení těžebny umístěné zčásti v záplavovém území je zřejmé. Z tohoto faktu však
nevyplývá žádný hodnotitelný vliv vzhledem k předmětům ochrany EVL Království. Z důvodu
předběžné opatrnosti je navrženo zmírňující opatření eliminující riziko znečištění podzemní vody při
záplavách. Požaduje se umístit technologické zázemí těžebny (včetně manipulační plochy s vozidly a
stroji) mimo záplavové území významného toku Morava při Q100.
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Možné ovlivnění předmětů ochrany (vegetace) emisemi znečišťujících látek
Při hodnocení ovlivnění přírodního stanoviště emisemi znečišťujících látek bylo možné vycházet ze
zpracované rozptylové studie (Cetl 2016). Významný je především výpočet příspěvku ke stávající
imisní zátěži tuhými látkami (PM10) a dále příspěvku ke stávající imisní zátěži oxidy dusíku (NOx).
Výpočet zahrnuje emise z provádění zásahů do terénu, z provozu úpravny, z dopravy suroviny
v areálu těžebny, z nákladní dopravy pro expedici produktu a návozu rekultivačních materiálů. Jako
vstupní údaje používá průměrné hodnoty pro navrhovaný záměr a příslušné emisní faktory.
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem záměru, dosahují nejvýše 4
μg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního záměru. V porovnání s hodnotou
imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 10 % limitu (40 μg.m-3). V ostatních částech
hodnoceného území, mimo území těžebního prostoru, budou hodnoty příspěvku významně nižší – do
1 μg.m-3. Na území EVL Království dle grafického znázornění výpočtu průměrný roční příspěvek
nepřesáhne minimální výpočtovou hodnotu 1 μg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem záměru z výpočtu vycházejí v těsné
blízkosti úpravny a prostoru těžby do 150 μg.m-3, tedy 75% % imisního limitu (200 μg.m-3). Takto
vysoké hodnoty však vychází pouze do prostoru vlastního záměru. Mimo území těžebního prostoru
bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot výrazně nižších ve vzdálenosti nad 200 m od úpravny
a od prostoru těžby a nakládky jsou již dosahovány koncentrace do 50 μg.m-3, tedy 25% % imisního
limitu (200 μg.m-3). V prostoru nejbližší zástavby tato maxima nepřekračují hodnotu 25 μg.m-3.
Obdobná situace je dle grafického znázornění výpočtu situace na území EVL Království, ovlivněn bude
pouze jihovýchodní cíp EVL a nekvalitní porost mimo EVL. Ovlivnění bude na úrovní zvýšení
maximální hodinové koncentrace o 10-20 μg.m-3 v maximu. ¨
Negativní vliv oxidů dusíku (NOx) na vegetaci je dvojího typu. Jednak působí jako hnojivo, jednak má
fytotoxické účinky. Pro fytotoxické účinky nejsou známé limitní hodnoty, uvádí se však, že citlivost
vegetace je odstupňována v pořadí: polopřirozená vegetace > lesy > pole. Pro negativní účinek NOx
jako hnojiva jsou stanoveny limitní hodnoty 30 μg.m-3 (roční průměrná koncentrace) a 95 μg.m-3
(4 hodinová koncentrace) (Usťak a kol 2010). Těchto hodnot na území EVL vliv záměru ani zdaleka
nedosahuje.
Průměrné roční koncentrace polétavého prachu PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem záměru,
dosahuje nejvýše 4 μg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru otvírky a těžby. Příspěvek
průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem mimo těžební prostor dosahuje
hodnoty do cca 0,8 μg.m-3, v porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2% limitu
(40 μg.m-3), ve větší vzdálenosti hodnota příspěvku dále klesá. Zvýšení hodnot by se dle vypočteného
modelu nemělo na území EVL Království vůbec v rámci měřených hodnot projevit.
Příspěvek maximální denní koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje v prostoru
těžby a otvírky hodnoty nad 50 μg.m-3. Mimo území těžebního prostoru bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot výrazně nižších ve vzdálenosti nad 200 m od prostoru těžby a nakládky jsou již
dosahovány koncentrace do 10 μg.m-3, tedy 20% % imisního limitu (50 μg.m-3). V prostoru nejbližší
zástavby tato maxima nepřekračují hodnotu 5 μg.m-3. Zvýšení hodnot by se dle vypočteného modelu
nemělo na území EVL Království vůbec v rámci měřených hodnot projevit.
Negativní vliv polétavého prachu na vegetaci spočívá v jeho roli hlavního dopravce rizikových látek ze
znečištěného ovzduší do půd a rostlin.
Možné ovlivnění předmětů ochrany pronikáním ruderálních druhů rostlin
Z důvodu vyhodnocení možného ovlivnění druhového složení obou typů lesní vegetace - předmětů
ochrany EVL bylo provedeno terénní šetření v kontaktním území (budoucí lomové území – dnes pole
(1), okolí železniční tratě (2), ruderalizovaná vegetace v biokoridoru u potoka Loučka (3), okraj
lesního komplexu Království (4)) a následně i floristický průzkum tohoto území. Kompletní výsledky
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floristického průzkumu jsou součástí oznámení a dokumentace záměru. Ze zjištěných 54 taxonů
cévnatých rostlin, které se již nyní v kontaktním území vyskytují, je 19 druhů možno považovat za
druhy ruderální a expanzní, jejichž pronikání do přírodních biotopů v EVL Království je nežádoucí.
Jejich refugiem je hlavně okolí železniční trati a potoka Loučka. Druhy, které jsou považovány za
invazní (topol x kanadský, trnovník akát), se v místě budoucí těžby nyní nevyskytují. I tyto druhy
rostou jednak podél železniční trati nebo v biokoridoru u potoka Loučka. Jedná se o následující
druhy:

Vědecký název

Český název

Arctium lappa L.
Artemisia campetris L.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth

lopuch plstnatý
pelyněk ladní
třtina křovištní
kokoška pastuší
Capsella bursa - pastoris (L.) Med.
tobolka
Cirsium arvense (L.) Scop.
pcháč oset
Elytrigia repens (L.) Nevski
pýr plazivý
Galeopsis tetrahit L.
konopice polní
Galium aparine L.
svízel přítula
Chelidonium majus L.
vlaštovičník větší
Lamium album L.
hluchavka bílá
Populus x canadensis Moench
topol kanadský
Robinia pseudacacia L.
trnovník akát
Rubus sp. L.
ostružiník
Sambucus nigra L.
bez černý
Sambucus racemosa L.
bez červený
Taraxacum sect. Ruderalia Wigg
pampeliška smetánka
Tripleurospermum inodorum (L.) heřmánkovec
Schultz - Bip.
nevonný
Urtica dioica L.
kopřiva dvoudomá
Veronica persica Poiret
rozrazil perský

Segment veget. screeningu /
biotop
3 / K3,
Poznámka
2/
X12,
4/
1 / X2 X12B,
X13,
L2.3B
X7B
X14,
X7B
X
X
nelesní druh
X
X
X
X
X

nelesní druh
X
X
X
X

nelesní druh
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

invazní druh
invazní druh

nelesní druh
nelesní druh

X
nelesní druh

Část z těchto druhů jsou druhy nelesních stanovišť, které do lesních biotopů pronikat s největší
pravděpodobností nikdy nebudou. Ostatní druhy (a také další druhy, které se mohou do lokality těžby
v budoucnu rozšířit) potenciálně lesní stanoviště obsazovat mohou, ale v případě přilehlé části EVL
Království se tomu zatím ve větší míře neděje. Důvodem je existence lesního pláště, stabilita aktuální
lesní vegetace a částečně silný zástin bylinného patra. Protože hodnocený záměr neobsahuje žádné
činnosti, které by mohly narušit lesní plášť nebo ovlivnit stabilitu lesní vegetace v EVL, nelze
považovat riziko šíření ruderálních druhů z území těžby do lesních porostů, které jsou předmětem
ochrany EVL Království, za významné. Navíc lze toto riziko ovlivnit vhodnou péčí o stávající lesní plášť.
Potenciální negativní vliv dopravy na předměty ochrany EVL Království
Z popisu záměru uvedeného v dokumentaci vlivu záměru (Kolektiv 2015) je zřejmé, že intenzita
dopravní zátěže (expedice suroviny, manipulace a obsluha) bude přibližně shodná se stávající
intenzitou dopravy k obsluze III. etapy těžby. Dopravní trasa využívá již existující zpevněnou účelovou
komunikaci z místa těžby na silnici III/0552 a jejím prostřednictvím na silnici I/55. Záměr bude
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využívat stávající komunikace, nevyvolává nároky na realizaci jiných komunikačních staveb.
Nedochází k žádnému územnímu střetu ani umístění dopravních tras do těsné blízkosti EVL Království
a proto zde nebyl identifikován žádný negativní vliv na předměty ochrany ani celistvost EVL
Království.
5.3.2 Hodnocení významnosti vlivů
Hodnocení významnosti vlivů

Předmět ochrany
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním
9170 Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum

Změna
vodního
režimu
0
0

Hodnocení významnosti vlivu
Emise
znečišťujících Ruderalizace
látek
-1
-1
-1

-1

Doprava
0
0

Odůvodnění
Z výsledků hydrologického posudku (Envi-Aqua 2015) vyplývá, že dlouhodobé změny hydrologických
podmínek v EVL Království mohou souviset s jinými příčinami (např. se změnami vodního režimu
v krajině způsobenými absencí podvodní, řízením průtoků v toku Morávka, s výstavbou železničního
náspu a s vybudováním melioračního kanálu podél trati. Těžba ani následná rekultivace nemají na
stav hladiny spodní vody v lužním lese Království pozorovatelný vliv. Jako nevyhodnocený zůstává
aspekt zvýšeného výparu podzemní vody z důlních jezer v těžebnách. V případě IV. etapy pískovny
Krčmaň-Majetín bude tento aspekt minimalizován navrženým postupem těžby v podobě postupného
zavážení vytěžené jámy.
Již v současné době v prostoru tohoto ložiska těžba přibližně stejného rozsahu probíhá a hodnocený
záměr znamená pouze její přesun. Z výsledků rozptylové studie (Cetl 2016) vyplývá, že významnější
ovlivnění stávající imisní zátěže v širším okolí (včetně území EVL Království) nelze předpokládat. Vliv
znečištění ovzduší na vegetaci proto nelze považovat za významný.
Z důvodu předběžné opatrnosti byl vliv emisí znečišťujících látek vyhodnocen alespoň jako mírný.
Mírně ovlivněno bude přibližně 6 ha stanoviště 91F0 a 7 ha stanoviště 9170. Emise znečišťujících
látek lze při dodržování předepsaných technologických postupů významně snížit, nelze je však zcela
eliminovat.
Vzdálenost mezi SZ okrajem těžební jámy a JV hranici EVL Království činí cca 85 m (je dána
stanoveným 60 m ochranným pilířem ke krajní koleji vysokorychlostní trati). Tato hranice se bude
postupující těžbou vzdalovat až na 800 m. Za okrajem jámové pískovny (závěrným svahem),
zahloubené cca 1,5 m pod úroveň terénu bude po obvodu navršena deponie skrývky cca 2 m nad
terénem, která bude postupně zatravňována. Ovlivnění lineární prašností z nákladních aut při odvozu
materiálu není předpokládáno. Místní komunikace leží cca 400 m východním směrem, při
nepříznivých klimatických podmínkách je pravidelně zkrápěna.
První barierou proti imisím znečišťujících látek ve směru k EVL je pás náletových porostů, výsadeb a
křoviny podél vysokorychlostní trati a podél potoka Loučka. Druhou barierou jsou okrajové, silně
degradované, porosty lesního celku, které nejsou součástí EVL a jejich lesní plášť. Funkci lesního
pláště lze do budoucna vhodnými výsadbami udržovat a posilovat, zvláště po při případných
těžebních zásazích.
Vliv ruderalizace, ve smyslu možné změny druhového složení vegetace EVL Království, nelze zcela
vyloučit. V současnosti zde k významnému pronikání ruderálních druhů do předmětů ochrany
34
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

NATUROVÉ HODNOCENÍ

nedochází. Záměr ale neobsahuje činnosti, které by mohly případné pronikání ruderálních druhů do
lesní vegetace EVL Království významně negativně ovlivnit. Jako zmírňující opatření se navrhuje
každoroční kontrola prostoru těžebny a případná likvidace invazních druhů rostlin.
Vliv dopravy související se záměrem na předměty ochrany EVL Království je vyloučen umístěním
dopravních tras a vzdáleností těžebny od předmětů ochrany.

5.4 Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit
Hodnocené parametry celistvosti
lokality
Změny důležitých ekologických funkcí
Redukce plochy stanovišť
Redukce diverzity lokality
Fragmentace lokality
Ztráta nebo redukce klíčových
charakteristik lokality, na nichž závisí
existence předmětu ochrany
Narušení cílů ochrany lokality

Hodnocení

Odůvodnění

0

Předpokládá se mírné zhoršení míry
eutrofizace části lokality a nelze vyloučit
riziko zvýšené ruderalizace části lokality.
Plocha stanovišť nebude nijak ovlivněna.
Diverzita lokality nebude nijak ovlivněna.
Lokalita nebude fragmentována.
Klíčové charakteristiky nebudou nijak
ovlivněny.

0

Cíle ochrany lokality nebudou narušeny.

-1
0
0
0

Odůvodnění
Dle metodiky hodnocení je v rámci hodnocení celistvosti lokality zvažován negativní vliv záměru na
kvantitativní a kvalitativní parametry ovlivněné EVL Království.
Kvantitativní charakteristiky EVL Království (rozloha, hranice, zastoupení a rozmístění přírodních
stanovišť) záměrem umístěným mimo EVL nijak ovlivněny nebudou.
Kvalitativní charakteristiky EVL Království budou ovlivněny obdobným způsobem jako přírodní
stanoviště, která jsou předmětem ochrany. Působení imisní zátěže způsobené záměrem může zhoršit
stav lokality z hlediska míry eutrofizace. Vyšší eutrofizace může být způsobena efektem hnojení
vzdušným dusíkem v podobě emitovaných oxidů dusíku (NOx). Následkem vyšší eutrofizace může
dojít ke změnám v druhovém složení vegetace. Záměrem vyvolaná zátěž bude ale nízká a
identifikovatelná pouze na úrovni maximálních hodinových koncentrací, nikoliv na úrovni ročního
průměru. Ani v maximálních koncentracích nedosahuje doporučených limitních hodnot pro vegetaci
a proto lze předpokládat jen malý příspěvek k celkové eutrofizaci lokality. Tento vliv byl proto
hodnocen jako mírný.
Dalším vlivem, který může mít vliv na kvalitativní charakteristiky EVL Království je riziko zvýšené
ruderalizace z možných zdrojových populací ruderálních druhů v budoucí těžebně. Míru vlivu nelze
předem stanovit, lze jej však dobře monitorovat následným biologickým monitoringem.
Pro zmírnění negativních vlivů na celistvost EVL Království se navrhují zmírňující opatření spočívající
v údržbě a péči o kompaktní lesní plášť, který lokalitu z hlediska výše jmenovaných vlivů může
částečně odstínit; a dále v provádění biologického monitoringu vegetace navázaného na již
probíhající hydrologický monitoring.
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5.5 Hodnocení možných kumulativních vlivů
V této kapitole jsou dle platné metodiky hodnocení uvedeny již zveřejněné záměry, které mohou mít
negativní vliv na předměty ochrany EVL Království a jejichž negativní vliv může interferovat
s negativními vlivy hodnoceného záměru. Rešerší z dostupných zdrojů (zejména informační systém
EIA/SEA) se podařilo identifikovat následující záměry:
1) Těžba štěrkopísku v trase cvičné veslařské dráhy Grygov – záměr byl hodnocen v roce 2009.
Jako mírně negativně ovlivněné byly vyhodnoceny biotopy 91F0 a 9170. Jako možné
negativní vlivy záměru jsou zvažovány vyšší návštěvnost lokality a šíření ruderálních druhů.
2) Revitalizační studie toku a nivy Morávky (Šindlar 2007). Cílem navržených opatření je pomocí
retenční nádrže zlepšit vodní poměry v EVL Království.
3) Územní studie RC5 Olomoucko jih (Ženčák 2008) – územní studie s pokyny pro území se
zvýšeným rekreačním a návštěvnickým potenciálem, zahrnuje stezky a cyklostezky a řeší i
těžbu štěrkopísků u Grygova. Studie pravděpodobně nebyla vyhodnocena z hlediska vlivu na
soustavu Natura 2000.
4) Rychlostní silnice R55 - stavba 5501 Olomouc – Kokory a stavba 5502 Kokory-Přerov – v rámci
naturového hodnocení (součást dokumentace EIA) nebyl zjištěn významný negativní vliv
záměru na předměty ochrany a celistvost soustavy Natura 2000. Lokalita EVL Království
nebyla v hodnocení zvažována jako potenciálně dotčená.
5) Obnova vybraných lesních porostů v EVL Království a EVL Litovelské Pomoraví poškozených
kalamitním výskytem škod způsobených patogenem Charala fraxinea (nekróza jasanu) – již
realizovaný projekt financovaný z Operačního programu životního prostředí nebyl hodnocen
z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000.
6) Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období
2014-2020 – koncepce jako celek byla vyhodnocena z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000,
ale záměry, které by mohly mít vliv na EVL Království jsou popsány příliš obecně a jejich vliv
není proto vyhodnocen.
7) Územní plán obce Majetín byl vyhodnocen v rámci SEA mj. i z hlediska vlivu na soustavu
Natura 2000 a chráněná území. Územní plán obsahuje i v tomto stanovisku hodnocený záměr
těžby štěrkopísků. V SEA je konstatován nulový vliv záměrů uvedených v územním plánu na
soustavu Natura 2000 a chráněná území.
8) Územní plány obcí Krčmaň a Grygov, zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – obsahují
záměry s možným vlivem na EVL Království jako např. kanál Labe-Odra-Dunaj (územní
rezerva), energetické a dopravní sítě, vodní zdroje. Hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000
k jednotlivým koncepcím se nepodařilo získat.
Jiné záměry s možným vlivem na předměty ochrany EVL Království nebyly dosud zveřejněny.
Z výše jmenovaných záměrů lze identifikovat potenciální kumulaci negativních vlivů na předměty
ochrany EVL Království s vlivy hodnoceného záměru u záměru č. 1 (Těžba štěrkopísků Grygov) a u
záměru č. 3 (Územní studie RC5). Oba záměry obsahují činnosti nebo vlivy, které mohou vést k vyšší
ruderalizaci vegetace EVL Království. V případě těžby štěrku je to přítomnost těžebny na samém
okraji EVL, u územní studie zpřístupňování lokality cestní stezkami. Intenzitu negativního vlivu nelze
objektivně stanovit, dokud nebudou záměry realizovány.
Kumulaci s vlivy dalších záměrů nelze na základě dostupných podkladů identifikovat, důvodem je
především absence naturových hodnocení u těchto záměrů.
Hodnocený záměr podle výsledků hydrologického posudku (Envi-Aqua 2015) nemůže interferovat s
jinými záměry (a ani aktivními či rekultivovanými těžebními) z hlediska vlivu na hydrologické poměry
lokality EVL Království, neboť hydrologické poměry nijak významně neovlivní.
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Přehled stávajících (žlutá barva) a navržených (modrá barva) těžebních prostorů v okolí EVL
Království:

5.6 Hodnocení možných přeshraničních vlivů
Negativní vlivy záměru nemají přeshraniční dálkový charakter nebo nepřekračují stanovené limitní
hodnoty (emise znečišťujících látek do ovzduší). Záměr proto nemůže mít vliv na lokality soustavy
Natura 2000 za hranicemi České republiky.
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6. Závěr a navržená zmírňující opatření
6.1 Závěr
Hodnocený záměr „Rozšíření pískovny Krčmaň – Majetín IV. etapa“
v předložené podobě nemá významný negativní vliv na celistvost ani na předměty ochrany evropsky
významných lokalit ani na ptačích oblastí.
Záměr může mít mírný negativní vliv na celistvost EVL Království a její předměty ochrany:
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým
(U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek
atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) a
9170 Dubohabřiny asociace Galio - Carpinetum.
Záměr nemá významný negativní vliv na přeshraniční lokality soustavy Natura 2000.

6.2 Zmírňující opatření
1. Na přípravě plánu rekultivace a při její realizaci bude být účastna odborně způsobilá osoba
(biolog).
2. Technologické zázemí těžebny (včetně manipulační plochy s vozidly a stroji) ve IV. etapě
těžby je nutné umístit mimo záplavové území významného toku Morava při Q100.
3. Investor se bude po dohodě s vlastníkem lesa podílet na údržbě a v případě potřeby dosadbě
lesního pláště na jižním a jihovýchodním okraji lesního celku Království a také na dosadbách
dřevin v biokoridoru podél potoka Loučka. Cílem je, aby lesní plášť zůstal po celou dobu těžby
kompaktní a plnil ochrannou funkci vzhledem k vegetaci v EVL Království.
4. Investor zajistí každoročně ve vegetačním období kontrolu těžebny a okolních skrývek ornice
z hlediska výskytu invazních druhů rostlin. V případě jejich výskytu budou vhodným
způsobem zlikvidovány.
5. Investor bude se pokračovat ve stávajícím monitoringu hladiny a kvality podzemního vod a
bude výstupy z monitoringu pravidelně vyhodnocovat ve vztahu k předmětům ochrany EVL
Království. Na hydrologický monitoring bude navázán vhodně navržený biologický monitoring
vegetace sledující druhové složení biotopů, které jsou zde předmětem ochrany, s cílem
sledovat případnou eutrofizaci a ruderalizaci vegetace způsobenou záměrem.
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7.1 Legislativa
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. ve znění č. 371/2009 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit.
Nařízení vlády (č. 318/2013) o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.
Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník MŽP, ročník XVII, částka 11, listopad 2007.
Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin.
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákon č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

7.2 Internetové zdroje
Popisy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (www.natura2000.cz).
Popisy biologie evropsky významných druhů (www.biomonitoring.cz, www.zachranneprogramy.cz).
Popis biologie motýlů (www.lepidoptera.cz).
Mapa přírodních stanovišť a mapa aktualizace biotopů (mapomat.nature.cz).
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8. Přílohy
8.1 Fotodokumentace
Popis: Segment č. 1, lokalita záměru. Extenzivně obshospodařované pole oseté kukuřicí. Pohled ze SZ
cípu.

Popis: Segment č. 1, lokalita záměru. Extenzivně obshospodařované pole oseté kukuřicí. Pohled ze JV
cípu.
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Popis: Segment č. 2, železniční trať na násypu s náletovými dřevinami. Západní hranice záměru.

Popis: Segment č. 3, polní cesta, potok Loučka a oplocená výsadba lip a javorů podél severní hranice
záměru.
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Popis: Segment č. 4, degradovaný lesní porost na okraji lesa Království.

Popis: Rekultivované jezero po těžbě I. a II. etapy.
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8.2 Kopie rozhodnutí o autorizaci
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základ objednávky fy. ENVING s.r.o. Rozptylová studie
vyhodnocuje imisní zát ž vyvolanou provozem zám ru "ROZŠÍ ENÍ T ŽEBNÍHO PROSTORU
ZEMNÍKU KR MA - MAJETÍN, IV. ETAPA" a byla vytvo ena jako p íloha odborného posudku.
Výsledkem výpo tu je p ísp vek ke stávající imisní zát ži hodnoceného území. Výpo tov byla
hodnocena imisní zát ž tuhými látkami (PM10) z t žby a plynnými škodlivinami a tuhými látkami z
provozu spalovacích motor vozidel, mechanism a pohon technologie.
Jako zdrojová data pro výpo et byly použity hodnoty p edané projektantem stavby a údaje
hydrometeorologického ústavu Praha ( HMÚ).

eského

Pro výpo et byl použit po íta ový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvo ený spole ností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané HMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona . 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném zn ní,
p ílohy . 15. k vyhlášce k vyhlášce . 415/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpo et zne išt ní ovzduší vychází z nejnov jších dostupných poznatk
získaných domácím i zahrani ním výzkumem, navazuje na d íve používanou metodiku (Metodika
výpo tu zne išt ní ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametr zdroj ) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodá ství SR v roce 1979 a podstatným zp sobem ji rozši uje.
Metodika SYMOS 97 umož uje:
•
•
•
•
•

výpo et zne išt ní ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdroj
výpo et zne išt ní od v tšího po tu zdroj
stanovit charakteristiky zne išt ní v husté geometrické síti referen ních bod a p ipravit tímto
zp sobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledk výpo t
brát v úvahu statistické rozložení sm ru a rychlosti v tru vztažené ke t ídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace zne iš ujících látek p i bezv t í a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referen ní bod umož uje metodika výpo et t chto základních charakteristik
zne išt ní ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne iš ujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech t ídách rychlosti v tru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne iš ujících látek bez ohledu na
t ídu stability a rychlost v tru
ro ní pr m rné koncentrace
dobu trvání koncentrací p evyšujících ur ité, p edem zadané, hodnoty (nap . imisní limity)

Jako dopl kové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•

stanovit podíl zdroj zne išt ní ovzduší na celkovém zne išt ní do vzdálenosti 100 km od zdroj
stanovit doby p ekro ení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónn prom nnou emisí
vypo ítat spad prachu

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpo tu byl použit po íta ový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmín né metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypo tených koncentrací v referen ním bod závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referen ním bodem. Pro výpo et vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti bu ky.
Do výpo tu m že být zahrnut vliv p evýšení v malých vzdálenostech, protože v ad p ípad je nutné
vypo ítat zne ist ní, kdy ješt vle ka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar
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k ivky, po které stoupají exhalace, a tedy po ítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Ve výpo tovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypo te.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdroj na zne išt ní ovzduší na horách, protože v
atmosfé e existují zadržující vrstvy, nad které se zne išt ní z nízkých zdroj nem že dostat. Model
obsahuje vztahy vyjad ující statistickou etnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických m ení teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpo et ro ních pr m r
výkonu.

se pro každý zdroj udává také relativní ro ní využití maximálního

Fyzikální a chemické procesy
Zne is ující látky se v atmosfé e podrobují r zným proces m, jejichž p i in ním jsou z atmosféry
odstra ovány. Jedná se bu o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále d lí na
mokrou a suchou depozici, podle zp sobu jakým jsou p ím si odstra ovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání t chto látek padajícími srážkami.

Kategorie zne iš ujících látek
Model uvažuje pr m rnou dobu setrvání látky v atmosfé e, kterou je možno stanovit pro adu látek.
Pro první p iblížení se látky d lí do t í kategorií a výsledná koncentrace se vypo ítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztah pro danou kategorii zne iš ující látky. Jednotlivé
zne is ující látky jsou rozd leny do kategorií podle pr m rné doby setrvání v atmosfé e.
•
•
•

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpo et pr m rných ro ních koncentrací
Pro výpo et pr m rných ro ních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou v trnou r žici, tj.
stanovit etnosti výskytu sm ru v tru pro každý azimut od 0° do 359° p i všech t ídách stability a
t ídách rychlosti v tru. Vstupní v trná r žice obsahuje relativní etnosti v procentech pro 8 základních
sm r v tru a etnosti bezv t í ve všech t ídách stability.
Program umož uje provád t výpo ty nejen po 1°(p edvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je t eba v novat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpo tu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost zna n komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpo tu, ale i na typu klimatických údaj .
Jako nejd ležit jší klimatický vstupní údaj se zadává v trná r žice rozlišená podle rychlosti v tru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost v tru
se d lí do t í t íd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• st ední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí v tru se rozumí rychlost zjiš ovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
p t t íd stability ovzduší:
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• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - b žné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
vyskytující mírn zhoršené rozptylové podmínky

asto se

• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, b žný p ípad dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl zne iš ujících látek.
Ne všechny t ídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí v tru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací t íd stability a t íd rychlosti v tru. V trná r žice, která je vstupem pro výpo et zne išt ní
ovzduší, tedy obsahuje relativní etnosti sm ru v tru z 8 základních sm r pro t chto 11 r zných
rozptylových podmínek a krom toho etnost bezv t í pro každou t ídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpo et byl proveden pro následující zdroje:
•

terénní zásahy (skrývka, t žba a rekultivace)

•

provoz úpravny v areálu

•

doprava suroviny v areálu t žebny

•

nákladní doprava pro expedici produktu a návoz rekultiva ních materiál

Provoz t ídící linky, t žba i plocha t žebny jsou uvažovány jako plošné zdroje, doprava v areálu i
doprava po ve ejných komunikacích je uvažována jako liniový zdroj.
S ohledem na p edpokládanou dobu t žby (12 let) je pro výpo et proveden pro t žbu v segmentu
t žebního prostoru ležícího nejblíže k obytné zástavb (tedy obci Majetín), tedy v jihovýchodním cípu
t žebního prostoru IV. etapy.
Emise z provád ní zásah do terénu

Surovina (št rkopísek) je t žena u st ny naklada em Volvo 150 G a nakládána na Dumper Volvo A
35D, který ji odváží ke t ídící lince. Z vody je surovina t žena pásovým rypadlem Komatsu PC 290 a
rovn ž je nakládána na Dumper Volvo A 35D. ili vždy je v chodu bu Komatsu - Dumper, nebo
Volvo 150 G- Dumper. Vždy cca 7 – 8 hod denn .
Pro vyhodnocení tedy uvažujeme provoz za ízení s vyšší spot ebou PHM, tedy naklada Volvo 150 G
se spot ebou 13,5 l nafty za hodinu provozu (t.j. 11,34 kg/h)..
Ve výpo tu tedy p edpokládáme následující hodinovou emisi škodlivin (kg/h):
NOx

TZL

benzen

BaP

0.567

0.011

0.0020

0.0000008

Pro výpo et bylo uvažováno provád ní skrývky v plošném rozsahu 3 ha za rok. P edm tem skrývky
bude ornice o pr m rné mocnosti - cca 0,4 m (kolísá v intervalu 0,25 - 0,48 m) a podorni ní vrstvy,
tedy technologické (ostatní) skrývky o pr m rné mocnosti - cca 0,2 m (kolísá v intervalu 0,2 - 0,4 m).
Skrývka bude provád na cca 10 m síc v roce, v pracovní dny v jednosm nném provozu. Pr m rný
objem denní skrývky tedy iní 90 m3 (tedy 11,25 m3 za hodinu). P i použití Dumperu s objemem korby
20 m3 jde tedy asi o 4 až 5 vozidel denn ). Skrývkové zeminy budou deponovány p i obvodu prostoru
t žby (pro budoucí využití p i rekultivaci).

Pro výpo et bylo uvažováno provád ní t žby v plošném rozsahu 3 ha za rok. P edm tem t žby bude
vrstva št rkopísku nad hladinou podzemní vody o pr m rné mocnosti - cca 1,1 m (kolísá v intervalu
0,4 - 1,9 m).
T žba bude provád na cca 10 m síc v roce, v pracovní dny v jednosm nném provozu. Pr m rný
objem denní t žby ("za sucha") tedy iní 165 m3 (tedy 20,6 m3 za hodinu). P i použití Dumperu s
objemem korby 20 m3 jde tedy asi o 8 vozidel denn ). Vyt žený materiál bude odvážen na úpravnu k
dalšímu zpracování.
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Pro výpo et bylo uvažováno provád ní t žby v plošném rozsahu 3 ha za rok. P edm tem t žby bude
vrstva št rkopísku pod hladinou podzemní vody o pr m rné mocnosti - cca 3,9 m (kolísá v intervalu
2,0 - 5,0 m).
T žba bude provád na cca 10 m síc v roce, v pracovní dny v jednosm nném provozu. Pr m rný
objem denní t žby ("za mokra") tedy iní 585 m3 (tedy 73,1 m3 za hodinu). P i použití Dumperu s
objemem korby 20 m3 jde tedy asi o 29 vozidel denn ). Vyt žený materiál bude odvážen na úpravnu k
dalšímu zpracování.

Vyt žený prostor bude pr b žn zavážen do p vodní konfigurace terénu (203 - 208 m n.m.) zeminou
pocházející z výkopových prací v blízkém okolí. V rámci výpo tu byl uvažován návoz rekultiva ních
materiál p ibližn ve stejném množství jako je uvažovaná expedice št rkopísku (tedy do 200 tis. tun
za rok). Jakmile se technickou rekultivací dosáhne p vodní konfigurace terénu, bude kontinuáln na
upravený terén navezena a rozprost ena vrstva orni ního horizontu o pr m rné mocnosti 0,3 - 0,4 m
(budou využity skrývkové zeminy z deponií v areálu t žby).

•

provád ní skrývky v plošném rozsahu 3 ha za rok

•

provád ní t žba nad hladinou podzemní vody (za "sucha") v plošném rozsahu 3 ha za rok

•

provád ní t žba pod hladinou podzemní vody (za "mokra") v plošném rozsahu 3 ha za rok

•

provád ní navážky podorni ní vrstvy, ornice a finální rekultivace na ploše 3 ha za rok

•

sekundární prašnost plochy 3 ha

T žba za sucha a t žba za mokra neprobíhají soub žn
provoz každé z t chto technologií po dobu 4 hodin za den.

(z d vodu dopravy), proto byl uvažován

Ve výpo tu tedy p edpokládáme následující emisi škodlivin:
PM10: skrývka 0,34 kg za den,
tedy 42,5 g/h
t žba za sucha
0,0 kg (surovina je vlhká a není zdrojem prachu)
t žba za sucha
0,0 kg (surovina je vlhká a není zdrojem prachu)
rekultivace
0,34 kg za den,
tedy 42,5 g/h
sekundární prašnost
3,6 kg za den,
tedy 150,0 g/h
Plynné škodliviny z motor technologie a mechanism jsou popsány níže.
Emise z provozu úpravny v areálu
Dieselové motory jsou na t ídící lince zabudovány v t chto komponentech
•

T ídi Finlay 312 : motor diesel DEUTZ F3L 912 o výkonu 38 kW

•

T ídi Finlay 310 : motor diesel DEUTZ F3L o výkonu 27,5 kW

•

Drti Tesab ROTOCRUSHER RK 623 : motor diesel Caterpillar 200 HP 3306T

Vodní erpadlo pro dodávku vody do t ídící linky
•

Motor vodního erpadla: F4L912

Linka je v chodu cca 7 - 8 hod denn v pracovní dny.
Celková ro ní spot eba výše uvedených stroj dosahuje p ibližn 66,5 m3 motorové nafty, tedy cca
40 l za hodinu provozu (t.j. 33,6 kg/h).
Ve výpo tu tedy p edpokládáme následující emisi škodlivin (kg/h):
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NOx

TZL

benzen

BaP

1.680

0.034

0.0069

0.0000026

Úprava probíhá za mokra, emise TZL tedy není uvažována.
Emise z dopravy suroviny v areálu t žebny
P i t žební innosti za sucha se používají kolové naklada e (aktuáln využíván Volvo 150 G), t žba z
vody bude zabezpe ena pásovým bagrem s ramenem a výložníkem. Nat žená surovina se v míst
t žby nakládá a dopravuje na t ídící a úpravárenskou linku, která bude umíst na v t žebním prostoru,
nákladním automobem Dumper Volvo A 35D.
V rámci výpo tu byl uvažován pr m rný denní pojezd 29 jízd/den (a stejný po et v opa ném sm ru).
Emisní faktory vytvo ené programem MEFA13 pro tuto intenzitu jsou uvedeny v následující tabulce
(g/s):
rychlost

NOx

PM10

benzen

BaP

PM2,5

10

0.00000337

0.00000047

0.00000002

0.00001355

0.00000037

Pro pojezd v prostoru t žby mimo zpevn né komunikace uvažujeme emisi PM10 0,84 kg na
vozokilometr.
Ve výpo tu tedy p edpokládáme emisi PM10 z pojezdu 29 vozidel za den (s maximální délkou pojezdu
1,2 km/vozidlo), tedy do 29,23 kg/den.

Emise z nákladní dopravy pro expedici produktu a návoz rekultiva ních materiál
V rámci výpo tu byl uvažován pr m rný denní p íjezd 32 t žkých nákladních vozidel/den (a stejný
po et odjezd . Emisní faktory vytvo ené programem MEFA13 pro tuto intenzitu jsou uvedeny v
následující tabulce (g/s/km):
emise
rychlost

NOx

PM10

benzen

resuspenze
BaP

PM2,5

PM10

BaP

PM25

10

0.00000337 0.00000047

0.00000002 0.00001355 0.00000037

0.00001276 0.00015285 0.00000309

50

0.00000175 0.00000023

0.00000001 0.00001246 0.00000017

0.00001276 0.00015285 0.00000309

80

0.00000137 0.00000017

0.00000001 0.00001267 0.00000013

0.00001276 0.00015285 0.00000309

Emisní faktory
Pro výpo et emisí ze spalování nafty v pohonných jednotkách technologického vybavení lomu byly
využity emisní faktory ze sd lení MŽP k vyhlášce 415/2012 Sb.
P i výpo tu emise z provád ní skrývek a manipulaci se zeminami byl využit emisní faktor US EPA,
který iní 0,002528 kg PM10/t manipulované suroviny.
Sekundární prašnost v ploše otev ené ásti t žebny a v trná eroze na deponiích skrývky bude závislá
na aktuální vlhkosti a na momentální velikosti vodní plochy na bázi t žené pískovny. Množství emisí
TZL je uvažováno v úrovni cca 3,6 kg/den. P i výpo tu byl využit p epo tový koeficient 0,85 mg/ha/rok,
plocha cca 3 ha/rok, obsah ástic PM10 - 51%. Možná resuspenze prachu je vypo tena pro 365 dní v
roce, reálná je však 2/4 až 2/3 ro ní doby. Z deponií praného kameniva úlet TZL není p edpokládán.
Pro výpo et emisí z provozu automobilové dopravy byly využity emisní faktory vytvo ené programem
MEFA 13 (jednotlivé faktory viz výše).

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpo et byl využit odborný odhad v trné r žice, zpracovanou
v trné r žice je uveden v následující tabulce:

HMÚ Praha. Souhrn použité

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

12.26

11.69

4.69

6.59

17.42

13.27

10.61

18.05

5.42
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referen ních bod
Pro výpo et imisní zát že byla vytvo ena pravidelná sí referen ních bod o rozm rech 2400x2800 m
s krokem sít 50 m, orientovaní rovnob žn se sou adnou sítí JTSK. Dále byl výpo et proveden pro 3
vybrané výpo tové body umíst né do prostoru oken v nejvyšším podlaží nejbližších obytných budov v
okolí zám ru.
objekt íslo
RB 1
RB 2
RB 3

popis
Majetín .p. 76
Kr ma .p.62
Kr ma .p.139

Rozmíst ní jednotlivých bod je z ejmé z grafické p ílohy této studie. Pro všechny referen ní body byl
výpo tovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a p ípustných koncentracích zne iš ujících látek
Pro vyhodnocení výsledk
201/2012 Sb.:

výpo tu byly použity imisní limity uvedené v p íloze

zne iš ující látka

doba pr m rování

imisní limit

1 hodina

200 µg.m

-3

oxid dusi itý (NO2)
1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok
1 rok
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4. Výsledky výpo tu
4.1. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži NO2
Pr m rné ro ní koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem zám ru, dosahuje
nejvýše 4 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního zám ru. V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 10 % limitu (40 µg.m-3). V ostatních ástech
hodnoceného území, mimo území t žebního prostoru, budou hodnoty p ísp vku významn nižší - do
1 µg.m-3.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem zám ru z výpo tu vycházejí v t sné
blízkosti úpravny a prostoru t žby do 150 µg.m-3, tedy 75% % imisního limitu (200 µg.m-3). Takto
vysoké hodnoty však vychází pouze do prostoru vlastního zám ru. Mimo území t žebního prostoru
bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot výrazn nižších ve vzdálenosti nad 200 m od úpravny
-3
a od prostoru t žby a nakládky jsou již dosahovány koncentrace do 50 µg.m , tedy 25% % imisního
-3
limitu (200 µg.m ). V prostoru nejbližší zástavby tato maxima nep ekra ují hodnotu 25 µg.m-3.
Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.2. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži PM10
Pr m rné ro ní koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem zám ru, dosahuje
nejvýše 4 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru otvírky a t žby. P ísp vek pr m rné
ro ní koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným zám rem mimo t žební prostor dosahuje hodnoty do
cca 0,8 µg.m-3, v porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2% limitu (40 µg.m-3), ve
v tší vzdálenosti hodnota p ísp vku dále klesá.
P ísp vek maximální denní koncentrace vyvolaný hodnoceným zám rem dosahuje v prostoru t žby
a otvírky hodnoty nad 50 µg.m-3. Mimo území t žebního prostoru bude p ísp vek imisní zát že
dosahovat hodnot výrazn nižších ve vzdálenosti nad 200 m od prostoru t žby a nakládky jsou již
dosahovány koncentrace do 10 µg.m-3, tedy 20% % imisního limitu (50 µg.m-3). V prostoru nejbližší
zástavby tato maxima nep ekra ují hodnotu 5 µg.m-3.
V sou asné dob již v prostoru tohoto ložiska t žba p ibližn stejného rozsahu probíhá a hodnocený
zám r znamená pouze její p esun. Proto významn jší ovlivn ní stávající imisní zát že ani etnosti
dosažení imisního limitu v širším okolí nep edpokládáme.
Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.3. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži benzenu
Pr m rné ro ní koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného
zám ru, dosahuje nejvýše 0,2 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do
4% limitu (5 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního zám ru (t žby a úpravy).
V ostatních ástech hodnoceného území, mimo relativn malé území s maximem, budou hodnoty
p ísp vku významn nižší - mimo areál cca do 0,02 µg.m-3.
Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace benzenu

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.4. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ž BaP
Pr m rné ro ní koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného zám ru,
dosahuje v prostoru t žby a úpravy nejvýše 0,12 ng.m-3.
Mimo území t žebního prostoru bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot výrazn nižších ve
vzdálenosti nad 100 m od úpravny a prostoru t žby a nakládky jsou již dosahovány koncentrace do
0,02 ng.m-3, tedy 2% % imisního limitu (1 ng.m-3). V prostoru nejbližší zástavby jsou tyto p ísp vky
nižší než 0,01 ng.m-3.
V sou asné dob již v prostoru tohoto ložiska t žba p ibližn stejného rozsahu probíhá a hodnocený
zám r znamená pouze její p esun. Proto významn jší ovlivn ní stávající imisní zát že ani etnosti
dosažení imisního limitu v širším okolí nep edpokládáme.
Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace BaP

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.

4.5. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži ve vybraných
bodech
Nár st koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
objekt íslo
Majetín .p. 76
Kr ma .p.62
Kr ma .p.139
limit

ro ní
pr m r
0.077
0.024
0.018
40,000

PM 10
hodinové
maximum
11.4
5.6
4.0
200,0

ro ní
pr m r
0.881
0.116
0.120
40,000

24hodinové
maximum
8.3
4.1
4.0
50,0

benzen

BaP

ro ní
pr m r
0.004
0.001
0.001
5,0000

ro ní
pr m r
0.004
0.008
0.003
1,000

S ohledem na p edpokládanou úrove stávající imisní zát že (viz kap. 5) tedy v sou tu se stávající
imisní zát ží neo ekáváme významnou zm nu imisní zát že ani vznik nových p eslimitních stav v
prostoru s obytnou zástavbou.
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5. Stávající a celková úrove imisní zát že zájmového území
Nejbližší stanice1 imisního monitoringu je stanice HMÚ . 1197 Olomouc-Šmeralova (MOLS),
vzdálená od lokality zám ru 10,2 km. Dále jsou v blízkosti zám ru také stanice . 1076 P erov
(MPRR), vzdálená od lokality zám ru 11,3 km a . 1075 Olomouc Hej ín (MOLJA), vzdálená od
lokality zám ru 12 km.

V roce 2014 byla pr m rná ro ní koncentrace NO2 na stanici Hej ín do 22,7 µg.m-3. Což iní cca
57% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního
limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 se na této stanici dosáhla 123,2 µg.m-3 což iní cca 62%
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). P edpokládáme tedy, že
imisní limit této škodliviny je dodržován.
Dle údaj o pr m rných ro ních koncentracích za období 2010 až 2014 (dle údaj
prostoru zám ru dosahovány následující koncentrace NO2:

HMÚ) jsou v

V blízkosti navrhovaného zám ru tedy dosahuje stávající imisní zát ž oxidu dusi itého pr m rné ro ní
koncentrace do 13,8 µg.m-3, tedy do 35% limitu (LVr=40 µg.m-3). V p ípad maximálních hodinových
koncentrací pak odhadujeme imisní zát ž maximáln do 120 µg.m-3 (LV1h=200 µg.m-3).
P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným zám rem mimo prostor t žby
-3
dosahuje hodnoty do 2 µg.m . P ísp vek maximální hodinové koncentrace iní 50 µg.m-3. Nejvyšší
p ísp vky vycházejí do pracovního prostoru vlastní t žebny. Ve v tší vzdálenosti od zdroj hodnota
p ísp vku klesá.
V sou tu se stávající imisní zát ží tedy (mimo prostor t žby) nedojde k dosažení i p ekro ení imisní
zát že.

-3

V roce 2014 byla pr m rná ro ní koncentrace PM10 na stanici Hej ín 32,1 µg.m . Což iní 80%
-3
imisního limitu (40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

1

Nejbližší stanice jejíž uvád ná representativnost zahrnuje i hodnocené území
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Maximální denní koncentrace PM10 se na stanici Hej ín pohybovaly do 226 µg.m-3 což je nad
hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3), etnost p ekro ení limitní hodnoty zde byla 54 p ípad za
rok, což je více než limitem tolerovaná etnost (35 p ípad za rok). Na stanici v P erov byly sice
dosahovány vyšší denní maxima ale s nižší etností. P edpokládáme tedy, že imisní limit této škodliviny
není dodržován.
Dle údaj o pr m rných ro ních koncentracích za období 2010 až 2014 (dle údaj
prostoru zám ru dosahovány následující koncentrace PM10:

HMÚ) jsou v

V blízkosti navrhovaného zám ru tedy dosahuje stávající imisní zát ž PM10 pr m rné ro ní
koncentrace do 28,1 µg.m-3, tedy asi 70% limitu (LVr=40 µg.m-3).
V p ípad maximálních denních koncentrací za období 2010 až 2014 (dle údaj
HMÚ) jsou v
prostoru zám ru uvád ny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po ode tení
35 p ípad ve kterých je limitem tolerováno p ekro ení limitu):

V blízkosti navrhovaného zám ru tedy dosahuje stávající imisní zát ž PM10 pr m rné denní
koncentrace do 53,5 µg.m-3, tedy nad hranicí limitu (LV24h=50 µg.m-3).
Nejvyšší p ísp vky vycházejí do pracovního prostoru vlastní t žebny. P ísp vek pr m rné ro ní
koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným zám rem mimo prostor vlastní t žby dosahuje hodnoty do
0,8 µg.m-3, ve v tší vzdálenosti hodnota p ísp vku klesá.
P ísp vek maximální denní koncentrace vyvolaný hodnoceným zám rem mimo prostor vlastní t žby
dosahuje hodnoty do 10 µg.m-3, ve v tší vzdálenosti hodnota p ísp vku klesá.
Ve v tší vzdálenosti od areálu hodnota p ísp vku klesá.
V sou tu se stávající imisní zát ží tedy nedojde k významn jší zm n
vzniku nových p eslimitních stav .

stávající imisní zát že ani

V roce 2014 byla pr m rná ro ní koncentrace PM10 na stanici Hej ín 24,1 µg.m-3. Což iní 96%
imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.
Dle údaj o pr m rných ro ních koncentracích za období 2010 až 2014 (dle údaj
prostoru zám ru dosahovány následující koncentrace PM2,5:
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V blízkosti navrhovaného zám ru tedy dosahuje stávající imisní zát ž PM10 pr m rné ro ní
koncentrace cca 21,6 µg.m-3, tedy 86% limitu (LVr=25 µg.m-3).
P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM2,5 vyvolaný hodnoceným zám rem mimo areál
t žbydosahuje hodnoty do 0,5 µg.m-3 (63% hodnoty PM10), ve v tší vzdálenosti hodnota p ísp vku
dále klesá.

V roce 2014 byla pr m rná ro ní koncentrace benzenu na stanici Hej ín 1,8 µg.m-3. Což iní 36%
imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.
Dle údaj o pr m rných ro ních koncentracích za období 2010 až 2014 (dle údaj
prostoru zám ru dosahovány následující koncentrace benzenu:

HMÚ) jsou v

P tiletý pr m r pr m rné ro ní koncentrace škodliviny benzenu se v p edm tné lokalit dosahuje do
-3
-3
1,9 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není p ekro en.
P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzenu vyvolaný hodnoceným zám rem mimo vlastní
-3
prostor t žby dosahuje hodnoty do 0,02 µg.m , ve v tší vzdálenosti od t žebny hodnota p ísp vku
klesá.
Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký. Vzhledem k výše
uvád ným hodnotám stávající imisní zát že tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem
neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního
limitu.

V roce 2014 byla pr m rná ro ní koncentrace benzenu na stanici Hej ín 1,7 ng.m-3. Což je nad
-3
úrovní imisního limitu (1 ng.m ). Stávající hodnoty tedy p esahují hranici platného imisního limitu.
Dle údaj o pr m rných ro ních koncentracích za období 2010 až 2014 (dle údaj
prostoru zám ru dosahovány následující koncentrace BaP:
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P tiletý pr m r pr m rné ro ní koncentrace škodliviny BaP se v p edm tné lokalit
1,19 ng.m-3, imisní limit (1 ng.m-3) tedy je p ekro en.

dosahuje do

Nejvyšší p ísp vky vycházejí do pracovního prostoru vlastní t žebny. P ísp vek pr m rné ro ní
koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný hodnoceným zám rem mimo prostor vlastní t žby dosahuje
hodnoty do 0,02 ng.m-3, ve v tší vzdálenosti hodnota p ísp vku klesá, v prostoru obytné zástavby je
nižší než 0,01 ng.m-3.
V sou asné dob již v prostoru tohoto ložiska t žba p ibližn stejného rozsahu probíhá a hodnocený
zám r znamená pouze její p esun. Proto významn jší ovlivn ní stávající imisní zát že ani etnosti
dosažení imisního limitu v širším okolí nep edpokládáme.
Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký. Vzhledem k výše
uvád ným hodnotám stávající imisní zát že tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem
neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp sobuje vznik nových nadlimitních stav .

6. Kompenza ní opat ení
V sou asné dob již v prostoru tohoto ložiska t žba p ibližn stejného rozsahu probíhá a hodnocený
zám r znamená pouze její p esun. Proto významn jší ovlivn ní stávající imisní zát že ani etnosti
dosažení imisního limitu v širším okolí nep edpokládáme.
Povinnost uložení kompenza ních opat ení vyplývá z §11, odst. 5 zákona . 201/2012 Sb. Jak je
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota pr m rné ro ní imisní zát že pro
PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována.
O ekávaný (pr m rný ro ní) imisní p ísp vek PM10 mimo vlastní areál je velmi nízký, proto
p edpokládáme nutnost p ípadného uložení kompenza ních opat ení.
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7. Záv ry
V sou asné dob již v prostoru tohoto ložiska t žba p ibližn stejného rozsahu probíhá a hodnocený
zám r znamená pouze její p esun. Proto významn jší ovlivn ní stávající imisní zát že ani etnosti
dosažení imisního limitu v širším okolí nep edpokládáme.
S ohledem na výše uvád né výsledky výpo tu, je možno p edpokládat, že ani po zahájení provozu
p edm tného zdroje nedojde, v d sledku jejich innosti, k nep ípustné zát ži obyvatel.

V Brn 14.1.2016

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpo et rozptylových studií
íslo autorizace 3151/740/03
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8. P ílohy
8.1. Grafické znázorn ní polohy výpo tových bod

Poznámka:
•

vzdálenost referen ních bod pravidelné sít
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8.2. Výpo tové body mimo pravidelnou sí
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8.3. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2
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8.4. P ísp vek maximální hodinové koncentrace NO2

text-RS_Št rkopísek_Majetín.doc

23(27)

ROZŠÍ ENÍ T ŽEBNÍHO PROSTORU ZEMNÍKU KR MA - MAJETÍN, IV. ETAPA

8.5. P ísp vek maximální denní koncentrace PM10
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8.6. P ísp vek maximální denní koncentrace PM10
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8.7. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzenu
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8.8. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace BaP
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