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Seznam použitých zkratek
ČIŽP

` Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

` Český hydrometeorologický ústav

ČOV

` čistírna odpadních vod

ČSN

` Česká státní norma

EF

` emisní faktor

EIA

` Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces);
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)

EL

` emisní limit

KHS

` Krajská hygienická stanice

KO

` katalog odpadů

k.ú.

` katastrální území

KÚ

` Krajský úřad

KÚ KHK

` Krajský úřad Královéhradeckého kraje

LPF

` lesní půdní fond

MŽP ČR

` Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

` odpady kategorie nebezpečné

NO

` nebezpečný odpad

NV

` nařízení vlády

O

` odpady kategorie ostatní

OA

` osobní automobily

OI

` občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

` obecní úřad

OZKO

` oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

` projektová dokumentace

PHO

` pásmo hygienické ochrany

PUPFL

` plochy určené k plnění funkcí lesa

TNA

` těžké nákladní automobily

TZL

` tuhé znečišťující látky

ÚPD

` územně-plánovací dokumentace

ÚSES

` územní systém ekologické stability

ÚP

` územní plán

VKP

` významný krajinný prvek

ZCHÚ

` zvláště chráněné území

ZPF

` zemědělský půdní fond

ŽP

` životní prostředí
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Úvod
Dokumentace o vlivech záměru na životní prostředí byla vypracována dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v členění a rozsahu přílohy č. 4. Posuzovaným záměrem je

„ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY ŠTĚRKOPÍSKU NA LOŽISKU PLAČICE“.

Záměr lze dle přílohy č. 1 zákona k č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném
znění) zařadit do následujícího bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
2.5
Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do
150 ha
B

Posuzovaným záměrem je pokračování stávající těžební aktivity na ložisku Plačice jihozápadně od města
Hradec Králové. Záměr je situován na dosud netěžených pozemcích s návazností na stávající těžebnu.
Oznamovatelem záměru je společnost Hradecký písek a.s., která je přímým investorem a provozovatelem
záměru.
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. (v platném znění) lze záměr charakterizovat jako těžbu ostatních surovin
(nevýhradních), která nepodléhá stanovení dobývacího prostoru (kategorie II, bod 2.5). Záměr spadá dle §4
uvedeného zákona pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování dle zákona pokud se ve zjišťovacím
řízení stanoví, že může mít významný vliv na životní prostředí.
Zpracování dokumentace navazuje na zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Závěr zjišťovacího
řízení (spolu s dříve zpracovaným oznámením) jsou jedním ze základních podkladů a dokumentace na ně
navazuje jak procedurálně, tak věcně. Příslušným úřadem je u posuzovaného záměru Krajský úřad
Královéhradeckého kraje.
Cílem dokumentace je poskytnout základní údaje o záměru a dále provést zjištění, popis, posouzení a
vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní
prostředí tak, jak je požadováno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., a č. 163/2006 Sb.

Zjišťovací řízení
V červnu 2007 bylo zpracováno oznámení záměru dle § 6 zákona a předáno na KÚ KHK k provedení
zjišťovacího řízení. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 4.7.2007 a ukončeno dne 7.8.2007 vydáním závěru
zjišťovacího řízení, č.j.: 10899/ZP/2007-Dr.
V tomto závěru zjišťovacího řízení je uvedeno (citace):

„Záměr „Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice“ naplňuje dikci bodu 2.5, kategorie II,
přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Rozšíření těžby
štěrkopísku na ložisku Plačice“ má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví
a bude posuzován podle zákona.
Dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na
následující oblasti: 1) ochrana přírody a krajiny, 2) ochrana zemědělského půdního fondu
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1) Ochrana přírody a krajiny
• dopracovat konkrétní posouzení vlivu navrhovaného rozšíření těžby
štěrkopísku na krajinný ráz ve smyslu ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
• rozpracovat rekultivaci zasažených parcel (časový postup rekultivace vzhledem
k těžbě, způsob rekultivace apod.)
• zohlednit kumulativní vliv s jinými záměry plánovanými v dané lokalitě.
2) Ochrana zemědělského půdního fondu
• lokalizovat jednotlivé pozemky,
• sjednotit údaje v dokumentaci podle přílohy č. 4 zákona s údaji obsaženými v
žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
- dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění,
připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz přílohy).
Odůvodnění:
V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených orgánů státní správy (Magistrát města
Hradec Králové, Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a krajský úřad) vzneseny zásadní
námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru. S přihlédnutím k těmto
požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.“
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Vypořádání připomínek
Součástí dokumentace je souhrnné vypořádání připomínek uvedených v závěru zjišťovacího řízení a
jednotlivých vyjádření k oznámení, které jsme obdrželi od příslušných správních úřadů, dotčených územně
samosprávných celků a od veřejnosti.
Závěr zjišťovacího řízení včetně všech vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení je v plném znění
součástí příloh dokumentace (viz příloha 4. Doklady).
Závěr zjišťovacího řízení, KÚ Královéhradeckého kraje, č.j. 10899/ZP/2007-Dr
Dokumentaci je nutné zpracovat dle přílohy č. 4 k zákonu především s důrazem na ochranu
přírody a krajiny a ochranu zemědělského půdního fondu.
1) Ochrana přírody a krajiny
•

dopracovat konkrétní posouzení vlivu navrhovaného rozšíření těžby štěrkopísku na krajinný ráz ve
smyslu ust. § 12 zákona č. 114 /1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů;

•

rozpracovat rekultivaci zasažených parcel (časový postup rekultivace vzhledem k těžbě, způsob
rekultivace apod.);

•

zohlednit kumulativní vliv s jinými záměry plánovanými v dané lokalitě.

2) Ochrana zemědělského půdního fondu
•

lokalizovat jednotlivé pozemky;

•

sjednotit údaje v dokumentaci podle přílohy č. 4 zákona s údaji obsaženými v žádosti o odnětí
půdy ze ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené požadavky jsou součástí dokumentace a jejích příloh. Pro podrobnější informace odkazujeme na
text dokumentace a přílohy.
1. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska ochrany ovzduší - bez připomínek.
Z hlediska odpadového hospodářství - bez připomínek.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny
Ve smyslu působnosti vymezené ust. § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
nejsou k oznámení zásadní námitky.
Záměr svým umístěním a charakterem může dočasně negativně ovlivnit stávající biotopy zvláště
chráněných druhů živočichů či rostlin (dle kapitoly C.II.5). Z tohoto důvodu bude nezbytné v další etapě
přípravy záměru respektovat opatření uvedená v kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Zejména je důležité rekultivovat zájmové území na trvale
funkční prvek územního systému ekologické stability - tomu by měl být podřízen projekt rekultivace
těžebny. Pro další fázi přípravy záměru bude nezbytné získat mj. i výjimku k zásahu do biotopů zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin dle § 56 zákona, kterou může udělit krajský úřad - pro ohrožené
druhy a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Kokořínsko - pro silně a kriticky ohrožené
druhy.
Uvedené požadavky jsou zohledněny v textu a přílohách dokumentace, zejména pak v návrhu doporučených
opatření. Opatření ke snížení negativních vlivů na životní prostředí by měla být taková, aby umožnila
zachování chráněných druhů živočichů v území a to zejména koroptve polní (travnaté porosty), břehule říční
(vhodné odtěžení hnízdní stěny), plazů (zachování alespoň části dřevinných porostů ve východní části lokality
a travobylinných porostů s keři podél železniční vlečky), rozmnožování obojživelníků v celém průběhu těžby
(porosty ve východní části lokality) a úpravy břehů nově vytvářené nádrže.
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Z hlediska ochrany ZPF
Záměr je nutno dopracovat - lokalizovat jednotlivé pozemky. Údaj o záboru zemědělské půdy, cca 9 ha,
je třeba upřesnit. Výměru a zákres do mapových podkladů je nutno sjednotit s údaji obsaženými v žádosti
o odnětí půdy ze ZPF dle § 9 zákona č. 334/ 1992 Sb.
Uvedené požadavky jsou zapracovány do dokumentace. V textu dokumentace je uveden výčet pozemků
dotčených záměrem a samostatně pak výčet pozemků zemědělské půdy, které jsou navrženy k trvalému a
dočasnému odnětí. V přílohách dokumentace je situace pozemkové mapy s hranicemi a označením pozemků.

Z hlediska ochrany vod - bez připomínek.
2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

S předloženým oznámením záměru souhlasí bez připomínek. Z hlediska ochrany veřejného zdraví není
nutné záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Bez komentáře.
3. Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
−

Vodní hospodářství
Těžba podstatně neovlivní odtokové poměry území a nebude mít výrazně negativní vliv na hladinu a
směry proudění podzemních vod. S realizací lze souhlasit za předpokladu striktního dodržování
stanovených hranic a limitů těžby.

Bez komentáře.
−

Ochrana přírody a krajiny
Do části C.II.5 požaduje dopracovat konkrétní posouzení vlivu navrhovaného rozšíření těžby štěrkopísku
na krajinný ráz ve smyslu ust. §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(doporučená metodika Ing. Míchala, AOPK ČR 2000). Toto posouzení bude následně jedním z podkladů
pro orgán ochrany přírody k vydání závazného stanoviska.

Jako součást dokumentace byla vypracována studie o vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, která je v plném
znění uvedena v příloze č. 4 dokumentace.
−

Ochrana ZPF
V případě záboru pozemků je nutno požádat samostatnou žádostí o vydání souhlasu s vynětím ze ZPF v
souladu s platnou legislativou (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně půdního fondu).

−

Odpadové hospodářství
Při provozu strojů a zařízení bude nakládáno s odpady kategorie nebezpečný. Pro nakládání s těmito
odpady je nezbytný souhlas věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy. Dále je zapotřebí, aby
byly připraveny prostředky, které by v případě úniku odpadů do ŽP byly použity k odstranění havarijního
stavu a jeho následků - pro tyto účely musí být vyškoleni zaměstnanci.

-

Z hlediska ochrany ovzduší
Je třeba snižovat a vyloučit v maximální dosažitelné míře vnášení TZL do ovzduší. Doporučuje proto na
všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší používat s ohledem na technické
možnosti a povahu procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

Všechny uvedené podmínky vyplývající z platné legislativy jsou zahrnuty do návrhu opatření a budou
respektovány i v navazujících dokumentech v dalších fázích přípravy záměru (stanovisko KÚ KHK, návazná
správní rozhodnutí).
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4. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

Oddělení ochrany ovzduší
Za předpokladu minimalizace sekundární prašnosti - bez dalších připomínek. Upozornění: pro období
výstavby jsou platné zvláštní právní předpisy.
Oddělení ochrany vod
Veškeré nakládání s vodami je navrženo beze změn oproti stávajícímu stavu (odběr užitkové vody z
vlastní studny, odvoz odpadních vod z provozního zázemí na ČOV, zasakování dešťových vod ze
zpevněných ploch aj.). Dílčí nakládání s vodami musí být smluvně zajištěno popř. povoleno vodoprávním
úřadem. Nakládání s pohonnými hmotami a mazadly v provozu těžebny musí být zabezpečeno tak, aby
nedošlo k ohrožení vod daného prostředí. Provoz těžby musí být v souladu s platnými právními předpisy v
oblasti ochrany vod. Při respektování výše uvedeného nemá oddělení k záměru dalších připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství
V dalších stupních PD bude problematika nakládání s odpady vznikajícími při provozu zpracována
podrobněji (způsob shromažďování, skladování, jejich třídění, využívání či odstraňování, shromažďovací a
skladovací prostředky). Shromažďovací a skladovací místa musí být v souladu s §§ 5,6,7 vyhl. č. 383/01
Sb.
V odpadářské legislativě se nezahrnuje pod pojem nakládání uváděné "ukládání".
Pokud dojde k úkapům ropných látek z mechanizmů, je třeba nakládat se znečištěnou zeminou jako s
nebezpečným odpadem (zařazování odpadů dle §6 zákona č. 185/2001 Sb o odpadech, v platném znění.
K předloženému záměru nejsou zásadní připomínky.
Oddělení ochrany přírody
V případě realizace záměru se doporučuje (s ohledem na omezení vlivu na krajinný ráz) stanovení
plošného limitu skrývky.
Dále upozorňuje na to, že v průběhu těžby nesmí dojít ke škodlivému zásahu do biotopu zvláště
chráněných druhů živočichů (zde zejména koroptve polní a několika druhů plazů, v době hnízdění i
břehule říční). Další správní řízení by měla vycházet ze zpracovaného biologického hodnocení předmětné
lokality.
Požadavky z hlediska ochrany přírody jsou zohledněny v textu a přílohách dokumentace, zejména pak
v návrhu doporučených opatření. Opatření ke snížení negativních vlivů na životní prostředí by měla být
taková, aby umožnila zachování chráněných druhů živočichů v území a to zejména koroptve polní (travnaté
porosty), břehule říční (vhodné odtěžení hnízdní stěny), plazů (zachování alespoň části dřevinných porostů
ve východní části lokality a travobylinných porostů s keři podél železniční vlečky), rozmnožování obojživelníků
v celém průběhu těžby (porosty ve východní části lokality) a úpravy břehů nově vytvářené nádrže.
Roční limit skrývek je stanoven v rozsahu 0,5-1 ha ornice (viz návrh opatření).

Oddělení ochrany lesa
V předložených dokladech není zmíněn zásah do ochranného pásma lesa a není vyhodnocen vliv na lesní
porosty.
Hranice uvažovaného dobývacího prostoru je zakreslena přesně ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa pokud bude tato hranice snížena a bude tak dotčeno ochranné pásmo lesa, je pro realizaci záměru nutný
souhlas příslušného orgánu státní správy lesů (zde Magistrát města Hradec Králové).
Hranice těžebního prostoru je stanovena na min. 15 m od hranice lesních pozemků. V dokumentaci je tato
skutečnost doplněna (včetně dotčení ochranného pásma lesa) a je vyhodnocen vliv na lesní porosty.
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5. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa CHKO Kokořínsko

Uskutečněním záměru dojde (dle dostupných informací) k významnému ovlivnění biotopu zvláště
chráněných živočichů (výčet je součástí oznámení). Před uskutečněním záměru je proto nutno požádat
Správu o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.
Správa proto požaduje posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění.
•

V dokumentaci by měla být podrobněji rozpracována především rekultivace zasažených parcel
(časový postup rekultivace vzhledem k těžbě, způsob rekultivace apod.).

•

V Oznámení není rozpracován vliv záměru na životní prostředí po ukončení záměru, tedy
následná rekultivace. Pouze je zmiňováno, že "cílenou rekultivací, lze dosáhnout náhrady
ekologicky nestabilní orné půdy stabilnějšími vodními, mokřadními a lužními společenstvy" - toto
však není v souladu se záměrem žadatele "připravit v lokalitě podmínky pro budoucí využití
vzniklé vodní plochy k rekreačním a sportovním účelům" (viz dopis KÚ Královéhradeckého kraje
ze dne 17.5. 2007 pod zn. 7702/ZP/2007-NA). Výsledek rekultivace je totiž velmi důležitý z
hlediska vlivu na zvláště chráněné druhy živočichů žijících na lokalitě.

•

V oznámení není rozpracován kumulativní vliv s jinými záměry v lokalitě. Správě je známo, že v
sousedství těžebního prostoru se připravuje např. výstavba "TRUCK CENTRA Hradec Králové",
které navýší významně pohyb těžkých nákladních automobilů v lokalitě a tím i emise hluku a
znečištění ovzduší.

•

V oznámení je chybně uvedeno, že zásah nekoliduje s významnými krajinnými prvky, neboť
podle §3 odst. 1) písm. b) zákona je významným krajinným prvkem každý les, tedy i ten, který
roste východně od lokality, jehož část je zahrnuta do těžebního prostoru.

Součástí dokumentace je Projekt biologické rekultivace (viz příloha č. 5), která je základním vstupním
podkladem pro další diskuzi o podobě navržené rekultivace. Tento projekt bude na základě požadavků
dotčených úřadů upraven či doplněn a po schválení se stane závazným podkladem pro postup těžby a
rekultivačních prací.
Problematika kumulace vlivů s jinými záměry v zájmovém území je v dokumentaci komentována a
vyhodnocena. V principu je však třeba zdůraznit, že záměr na pokračování těžby v lokalitě Plačice není
v otázce kumulace vlivů s jinými plánovanými záměry v rozporu. Vliv těžby je s ohledem na probíhající
těžební činnost v základních ukazatelích z hlediska kapacity již promítnut do současného stavu kvality
životního prostředí (ovzduší, hluk, vody, …), která byla uvažována při posuzování jiných záměrů (např. Truck
centra Hradec Králové, dále TC HK). Proto nelze v základních ukazatelích vázaných na kapacitu těžby a
používané technologie (doprava, hluk) uvažovat o reálném navýšení možných dopadů. Tato kumulace byla
promítnuta do posouzení citovaného záměru TC HK.
Jak vyplývá z výčtu dotčených pozemků a pozemkové mapy nebudou plochy lesa záměrem dotčeny. Dotčena
bude zeleň rostoucí mimo les, která bude částečně vykácena. Tento vliv je v dokumentaci vyhodnocen.
6. Muzeum Východních Čech v Hradci Králové

Archeologické oddělení žádá splnění těchto podmínek:
1. Těžební organizace (dále TO) zkontaktuje již v době přípravy některé z archeologických
pracovišť oprávněné k provádění záchranných archeologických výzkumů v daném regionu (dále
ZAV), s nímž nejpozději před zahájením těžby (lépe ještě před vydáním povolení) uzavře dohodu
o podmínkách provedení ZAV;
2. TO poskytne zhotoviteli ZAV dokumentaci k těžbě (v měřítku 1:1000, popř. 1:2880 nebo
dohodou);
3. TO je povinna (přímo či prostřednictvím přísl. obec. úřadu) oznámit každé náhodné porušení
archeologických situací i nálezy movité povahy neprodleně zhotoviteli, Arch. ústavu v Praze či
nejbližšímu muzeu, ponechat nálezy v místě až do ohledání a zdokumentování, nejméně 5
pracovních dnů po oznámení;
4. TO předloží na požádání oprávněných orgánů (zástupcům státní správy či báňského úřadu)
archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu jako doklad o provedeném záchranném výzkumu.
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Všechny uvedené podmínky jsou zahrnuty do návrhu opatření a budou respektovány i v navazujících
dokumentech v dalších fázích přípravy záměru (stanovisko KÚ KHK, návazná správní rozhodnutí).
Oznamovatel má již uzavřenu smlouvu na provádění archeologického dozoru s oprávněnou organizací.
7. Obvodní báňský úřad v Trutnově

K oznámení záměru nemá zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování.
Bez komentáře.
8. Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové

Ve vyjádření se uvádí:
a) z hlediska plánování v oblasti vod je záměr možný;
b z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasí bez připomínek.
Bez komentáře.
9. LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., Lesní správa Choceň

Souhlasí s dotčením ochranného pásma lesa v k.ú. Plačice, p.p.č. 645/1 a 645/2.
Realizací těžby nesmí dojít k dotčení pozemků s právem hospodařit pro LČR ani k dotčení pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), na kterých LČR vykonává činnost OLH.
Souhlasí s dotčením ochranného pásma lesa v severním směru k p.p.č. 643/3 na hranici 13 m a ve
směru západním k p.p.č. 643/2 na hranici 15 m od hranice PUPFL.
Lesní pozemky nebudou záměrem dotčeny. Hranice těžebního prostoru je stanovena na min. 15 m od
hranice lesních pozemků a tedy i PUPFL a uvedených parcel.
Všechny uvedené podmínky jsou v dokumentaci zohledněny, jsou zahrnuty do návrhu opatření a budou
respektovány i navazujících dokumentech v dalších fázích přípravy záměru (stanovisko KÚ KHK, návazná
správní rozhodnutí).
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Hradecký písek, a.s.

A.2. IČ
2558 7854

A.3. Sídlo
Žižkova 63, 616 00 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Jiří Müller, člen představenstva společnosti
Za kostelem 286, Opatovice
tel: 777 943 224
JUDr. Josef Matyáš
tel: 602 368 197
zastupuje oznamovatele na základě plné moci
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY ŠTĚRKOPÍSKU NA LOŽISKU PLAČICE

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
2.5
Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do
150 ha
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 k
tomuto zákonu, kategorii II, a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem
dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Záměr byl podroben zjišťovacímu řízení, ve kterém bylo stanoveno, že záměr bude dále posuzován ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění).
Příslušným úřadem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Pro účely zjišťovacího řízení a procesu posuzování vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován
následujícími údaji:
plocha těžby

118.980 m2

- navržený trvalý zábor
z toho plocha dotčená těžbou

74.580 m2

z toho plocha v ochranném pásmu drah

44.400 m2

- navržený dočasný zábor (cesty a manipulační plochy)

9.626 m2
180.000 m2 (18 ha)

plocha těžebního jezera - stávající

270.000 m2 (27 ha)

- cílová
hranice navržené těžby

viz situace na obrázku č. 1 až 3 (přílohy č. 1 a 2)

kapacita těžby

90 000 t/rok – max.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn jižně od obce Plačice, která je součástí města Hradec Králové a leží jihozápadně od jeho
centra.
kraj:

Královéhradecký (86)

okres:

Hradec Králové (3602)

obec:

Hradec Králové (569810)

katastrální území: Plačice (721212)
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku č. 1 (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaným záměrem je návrh na pokračování těžby na ložisku štěrkopísku Plačice (číslo ložiska 004800).
Rozsah celého záměru je vymezen v grafických přílohách oznámení (viz obrázek č. 3 a příloha č. 1.3., příloha
č. 2 Situace záměru).
Název a číslo ložiska:

PLAČICE 004800

Obec/katastr:

PLAČICE

Okres, kód:

CZ3602 Hradec Králové

Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí je těžba štěrkopísku na ložisku Plačice
v rozsahu 118 980 m2 (cca 12 ha) a v množství 90.000 t/rok.
Předpokládané vytěžitelné zásoby na ložisku Plačice v navrženém rozsahu těžby činí cca 936 000 t
štěrkopísků. S ohledem na výše uvedenou plánovanou roční hrubou těžbu může být ložisko využíváno
v navrženém rozsahu cca 12 let.
Protože ložisko je v celém rozsahu zvodněné, bude těžba prováděna z vody. Surovina je upravována pouze
roztříděním na zrnitostní frakce podle požadavků odběratelů.
Využíváním ložiska štěrkopísku Plačice nebude dotčeno žádné jiné chráněné ložiskové území nebo dobývací
prostor. Těžba štěrkopísku na ložisku Plačice není v kolizi s jinými rozvojovými aktivitami nebo plánovanými
stavbami technické infrastruktury.
Cílenou rekultivací vytěžených ploch lze na části dotčeného území dosáhnout náhrady ekologicky nestabilní
orné půdy stabilnějšími vodními, mokřadními a lužními společenstvy včetně návazností na lokální ÚSES. Část
území bude v souladu s územním plánem využita pro rekreační aktivity, které musí respektovat přírodní
zázemí lokality a zachovávané (stávající) nebo nově vytvořené (v rámci rekultivace) prvky přírody.

STRANA 14 z 79

ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY ŠTĚRKOPÍSKU NA LOŽISKU PLAČICE
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozšíření těžby nevyžaduje žádné nové komunikace nebo jinou infrastrukturu.
Území těžby je od okolních ploch odděleno železniční tratí a vlečkou (S+Z), a vodním tokem Labského
náhonu (J). Proto i kumulace vlivů s ostatními záměry v zájmovém území je poměrně omezená. Současně
vlastní těžba není významným zdrojem, který by při spolupůsobení s ostatními zdroji vedl ke znečišťování či
poškozování životního prostředí. Nejvýznamnější kumulace se bude tedy týkat jednak záboru zemědělské
půdy (z hlediska územního) a jednak dopravy a s ní spojenými vlivy (z hlediska provozního).
Kumulace se současnými provozy je zahrnuta v popisu stávajícího stavu území a jeho jednotlivých složek.
Kumulace s výhledovými záměry se nejvíce týká uvažovaného areálu Truck centra Hradec Králové, které je
navrženo severně od těžební lokality. Kumulace vlivů s tímto záměrem je vyhodnocena v rámci popisu vlivů
záměru těžby v této dokumentaci.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Provozovatelem těžby je v současné době společnost Hradecký písek a.s., která je předkladatelem záměru
na rozšíření těžby.
Ložisko štěrkopísku v k.ú. Plačice je součástí rozsáhlé akumulace fluviálních štěrkopísků a písků pravého
břehu Labe. Ložisková výplň je řazena k terase W1 (nejstarší würm), jejíž báze je v nadmořské výšce 218 223 m n.m.l Mocnost štěrkopískové vrstvy se pohybuje od 7 do 10 m. Podloží je budováno jílovitými prachy
(modrošedé tence deskovitě vrstevnaté vápnité jílovce až slínovce) coniaku, příp. svrchního turonu. Pokryv
ložiska tvoři písčito-jílovitá hlína a vátý prachovitý písek v mocnosti od 0,3 do 3,0 m, průměrná mocnost je
0,7 m. Vegetační kryt tvoři písčitá ornice (humózní písek) o mocnosti 0,25 m.
Užitkovou surovinou je štěrkopísek s převažujícími zrny do 8 cm, ve spodnějších partiích do 14 cm. Svrchní
polohy nad úrovní hladiny podzemní vody obsahuji hlinité a jílovité frakce. Podle výsledků geologického
průzkumu je poměr pískové a štěrkové frakce 2 : 1.
Ložisko štěrkopísku Plačice se nachází v prostředí obchodního regionu města Hradec Králové a celé jeho
aglomerace. Zájmem společnosti Hradecký písek a.s. je komplexně a co nejlépe využít surovinový potenciál
ložiska štěrkopísku Plačice.
Dlouhodobá zkušenost s prováděním těžební činnosti, technické i profesionální zázemí společnosti a finanční
solventnost jsou zárukou řádného využívání předmětného ložiska a řádného provedení všech podmínek
plánu rekultivace.
Navržený záměr na těžbu ložiska Plačice není z hlediska cílového stavu v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací.

Přehled zvažovaných variant
Umístění záměru je určeno polohou ložiska a schváleným výpočtem zásob štěrkopísku. Z hlediska umístění
nebyla jiná varianta zvažována ani hodnocena.

Rozsah a kapacitu záměru lze definovat jednak z hlediska plochy a hranic záměru a jednak z hlediska

množství těžené suroviny;

a) navržená plocha těžby, resp. hranice těžebního prostoru jsou definovány v textu a přílohách
dokumentace;
b) kapacita těžby je navržena a hodnocena v rozsahu 90 tis. t/rok.
Podle předpokládaného ročního objemu těžby do 90 tis. tun ročně je provoz těžbou malé velikosti, běžnou
pro daný typ ložiska. Podle nároků na vstupy a výstupy (viz následující text) a počet zaměstnanců bude
patřit mezi malé provozy.

Technologické řešení záměru - Navržená technologie těžby a úpravy suroviny odpovídá typu ložiska v
daných geologických a hydrogeologických podmínkách. Těžební činnost, proces úpravy a použitá zařízení
budou odpovídat běžnému standardu s ohledem na ochranu jednotlivých složek prostředí.
Nulová varianta znamená nevyužití zásob ložiska nevýhradní suroviny Plačice. Prosazování nulové varianty
(bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad únosnou mez (překračování
povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace vzácných a cenných ekosystémů,
produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.).
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Lokalizace stavby nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými dopady
provozu, z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování (využití území je v cílovém
stavu v souladu s územně plánovacími podklady).
Nulová varianta je v rámci posuzování vlivů chápána jako základní srovnávací varianta, vůči které je
hodnocena varianta aktivní.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy).
Obrázek č. 2: Rozsah záměru (1:10 000)

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stav zásob suroviny na ložisku
Ložisko bylo podrobeno několika geologickým průzkumům v letech 1966 - 1971 pro měnící se provozovatele
písníku účelově zaměřených na získání geologicko-kvalitativních údajů v těsném předpolí těžebního řezu.
Teprve geologický průzkum provedený v r. 1974 Geoindustrií Praha evidovaný pod souhrnným názvem
Březhrad č.ú. 512 0325 I89 vyhodnotil s použitím i dříve provedených průzkumných děl zásoby štěrkopísku v
oblasti mezi tratí Hradec Králové - Pardubice, Hradec Králové - Chlumec n.C. a silnicí Hradec Králové Pardubice (původní silnice).
Přímo v oblasti ložiska Plačice byl vyhodnocen samostatný blok č. 2 (kat. C2) vyplňující částečně prostor
ležící severně, západně i východně od stávajícího jezera. Ke dni 30.9.1974 (datum výpočtu zásob) obsahoval
1 221 tis. m3 zásob štěrkopísku.

STRANA 16 z 79

ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY ŠTĚRKOPÍSKU NA LOŽISKU PLAČICE
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Závěrečná zpráva geologického průzkumu Březhrad spolu s výpočtem zásob byla dne 14.4.1975 projednána
na 310. schůzi Komise pro projekty a závěrečné zprávy býv. Českého geologického úřadu. Na základě
usnesení této komise vydal Český geologický úřad dne 25.4.1975 pod č.j. 219.148/75 rozhodnutí, kterým
byla schválena závěrečná zpráva geologického průzkumu a výpočet zásob štěrkopísku. Na ložisko nebylo
vydáno rozhodnuti o výhradním ložisku a je tedy podle ust. § 7 horního zákona ložiskem nevyhrazeného
nerostu (viz stanovisko NIS ČR - středisko GEOFOND ze dne 10.1.1994 č.j.06/03/94). Podle sdělení
Geofondu je ložisko vedeno pod č. 004800 v "Evidenci zásob ložisek nevyhrazených nerostů“ jako ložisko
nevýhradní.

Předpokládaný objem výroby a charakter produktů
V části ložiska dotčené navrženým rozšířením těžby je celkem cca 585 000 m3 štěrkopísků (cca 936 000 tun).
Předpokládaný objem těžby je 90.000 t/rok.
V závislosti na ročním objemu těžby se životnost dotčené části ložiska odhaduje na 12 let.
Skladba produktů, stupeň finalizace vlastním zpracováním suroviny
Předpokládaná struktura produkce:


frakce 0 – 8 mm, zastoupení v ložisku cca 45 – 55 %



frakce 8 – 16 mm, průměrné zastoupení v ložisku 20 – 25 %



frakce nad 16, zbytek: 15 - 20 %.

Při těžbě 90 000 t ročně je předpokládáno v průměru dosáhnout konečnou výrobkovou skladbu v poměru
45.000 t frakce 0 – 4 mm a 22 500 t frakce 8 - 16 mm.
Vzhledem k proměnnému tvaru ložiska je skladba a charakter produktů pouze orientační a obecná.

Způsob těžby a úpravy suroviny
Dobývací metoda, rozpojováni hornin
Těžební práce budou s ohledem na hladinu spodních vod na ložisku a mocnost skrývek prováděny vodní
těžbou. Mechanismy: plovoucí korečkový bagr s dopravníky ukládá surovinu na břeh; pohon: elektrická
energie.
Hydrogeologické poměry ložiska umožňují dobývat štěrkopísek z vody plovoucím korečkovým rypadlem s
elektropohonem. Vytěžená surovina se pomocí dopravníků přemístí na břeh a uloží na mezideponii, ze které
se bude po dehydrataci nakládat čelním kolovým nakladačem nebo lopatovým rypadlem na nákladní
automobily, které ji přepraví k další úpravě tříděním.
Korečkové rypadlo bude těžit z úrovně cca 228 m n.m. (t.j. výška hladiny vody v jezeře) na bázi cca 221 223 m n.m. Používané korečkové rypadlo má dostatečný dosah, aby předpokládanou mocnost pod vodou
vytěžilo až na bázi. Výška stěny nad úrovní hladiny bude 1 – 3 m.
V předstihu před těžebním řezem musí být provedena skrývka ornice o průměrné mocnosti 0,25 m a výkliz
písčito-jílovitých hlín. Ornice bude sejmuta buldozerem a uloží se na mezideponii v předpolí těžebního řezu,
ze které se odveze nákladními automobily k rekultivaci. Výklizové zeminy se budou odtěžovat nakladačem
nebo lopatovým rypadlem přímo z řezu a přemísťovat na úpravu těžebních řezů.
S ohledem na charakter těžby (z vody) a minimum úpravnických procesů (tzv. "mokrý proces") je vznik
prachu minimalizován. Trhací práce nebudou prováděny (nerost je přímo rypný) - proto se těžba neprojeví
seismickými, tlakovými a hlukovými účinky na okolí. Mechanizmy použité v těžbě a úpravě štěrkopísku jsou
moderní a osvědčené konstrukce s nízkou hlučností.

Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy
Těžba suroviny se bude provádět plovoucím korečkovým rypadlem (podle §2 odst. 1 písm. c) vyhl. MD č.
223/1995 Sb. jde o plovoucí stroj). Vytěžená surovina se pomocí dopravníku, který je součásti plovoucího
rypadla, a případně dalšího dopravníku umístěného na břehu, přemístí na břeh a uloží na dočasnou
dehydratační deponii. Nakládka těženého štěrkopísku na automobily se provádí kolovým čelním nakladačem
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(typ VOLVO, UNK 320, KN 250). K dopravě se používají nákladní automobily TATRA. V případě potřeby nebo
poruchy nakladačů se pro nakládku těženého štěrkopísku použije lopatové rypadlo. Ornice se sejme
buldozerem.
K úpravě suroviny se bude používat třídička (bez typového označeni) a od ní budou jednotlivé frakce
dopravovány dopravníky na expediční deponie. Z nich se štěrkopísek naloží čelním kolovým nakladačem na
dopravní prostředky odběratelů.
Zásobování elektrickou energií je zajištěno z trafostanice umístěné v sousední betonárně, z níž je k hlavnímu
rozvaděči přiveden proud kabelem AYKY 3x150x70. Celkový maximální odebíraný příkon může být 250 kW.
Průměrný odběr elektrické energie činí cca 145 kW. Elektrickým proudem jsou poháněny:
−

plovoucí korečkové rypadlo,

−

dopravníky,

−

třídící linka včetně dopravníků,

−

sociální zařízeni a administrativní budova.

Úprava suroviny
Podle výsledků laboratorních rozborů provedených v rámci geologického průzkumu vykazuje ložisko
štěrkopísku v Plačicích v některých partiích vyšší obsah odplavitelných částic (přes 4%). Ty se odstraňují
praním při vlastní těžbě z vody.
Těžená surovina bude dopravována na břeh pomocí pásových dopravníků. Na břehu bude vytěžená surovina
ukládána na technologickou meziskládku. Z ní bude materiál odebírán a dopravován k další úpravě tříděním
na semimobilním třídícím zařízení. Vytěžená surovina se dopraví do zásobníku třídičky. Štěrkopísek se bude
třídit na frakce 0 - 4, 4 - 16 a nad 16 mm. Jednotlivé frakce se uloží na samostatné deponie, ze kterých se
čelním kolovým nakladačem naloží na dopravní prostředky zákazníků. Prašnost vlastního procesu třídění je
zanedbatelná vzhledem k přirozené vlhkosti těžené horniny.
Základní opatření k zajištění čistoty podzemních vod spočívají v nasazení nakladače a semimobilní
úpravárenské linky. Jedná se o vysoce spolehlivá zařízení, bez úkapů mazadel, pohonných hmot a pod.
Nakladač bude v mimopracovní době odstaven mimo plochu těžebny (v prostoru expedice). Tankování
nakladače bude rovněž prováděno v tomto prostoru.
Úpravna bude poháněna elektrickou energií, stejně jako těžební zařízení a plovoucí dopravníky. K dispozici
budou trvale rovněž sorbční prostředky pro případ likvidace úniku ropných látek v kterémkoliv místě
pískovny. Stejným způsobem bude postupováno při ochraně čistoty vod v jezeře.
Ukládání hotových výrobků
Po vytřídění jsou vytvořeny zemní skládky navazující na expediční pásy třídícího zařízení. Z těchto skládek
jsou jednotlivé frakce nakládány přímo na vozidla k expedici.
Expedice
Vytříděná surovina bude ze zemních skládek expedována ke spotřebiteli. K nakládce bude použito kolového
nakladače s dieselovým motorem.
Zpevněné plochy
Bude zachován současný stav (plochy pro expedici - váha). Nové zpevněné plochy nejsou navrhovány.
Způsob dopravy
Veškerá doprava se bude provádět nákladními automobily, pouze na krátké vzdálenosti od rypadla na břeh
(do 20 m) a od výsypky třídičky na deponii (rovněž do 20 m) se surovina bude dopravovat pomocí pásových
dopravníků.
Dopravní cesty jsou v prostoru provozních objektů zpevněné kačírkem obdobně jako příjezdová komunikace
do písníku. Dopravní cesty v písníku budou nezpevněné na povrchu vrstvy štěrkopísku (po vyklizení hlinitých
zemin). Cesty pro chůzi budou shodné s cestami pro strojní dopravu.
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Odvodňováni písníku
Těžba štěrkopísku se provádí z vody, jejíž hladina kolísá v průběhu roku v rozmezí cca ± 40 cm, tzn. že
nedosahuje úrovně okolního terénu a ani dna odvodňovacího příkopu, kterým je odváděna meliorační voda
do Labského náhonu. Písník je odvodňován přirozeným režimem podzemních vod, který umožňuje odtok
vody prostřednictvím propustných hornin (štěrkopísek).
Srážkové vody velice rychle infiltrují do podloží, protože podložní horniny mají charakter písčitých zemin a
mají tudíž příznivý filtrační koeficient. Písník a jeho předpolí ani provozní objekty není zapotřebí zabezpečovat
proti přívalovým vodám, protože jezero je přirozeným drénem všech srážkových vod.

Příprava a charakter těžební činnosti
Celá ložisková poloha je zvodněná. Ustálená hladina podzemní vody se pohybuje v hloubce 2 - 4 m pod
úrovní terénu. Těžba bude prováděna z vody a na vytěžené ploše vznikne těžební jezero.
Navržený rozsah těžby na ložisku Plačice má rozsah cca 12 ha a objem vytěžitelných zásob umožní využívání
ložiska po dobu cca 12 let. Těžba na ložisku bude probíhat podle schváleného „Plánu využívání ložiska
Plačice“ a povolení k využití území. Vzhledem k rozsahu bude těžba řešena v jedné etapě.
Přípravné práce - Na navrženou těžbu připadá skrývka 32,5 tis. m3 orniční vrstvy. Část bude deponována
na dočasnou skládku a následně využita k rekultivaci ploch dotčených těžbou. Zbylou část bude možné
transportovat na jiné lokality podle požadavků orgánu ochrany ZPF. Vlastní skrývka bude využita na
rekultivaci těžbou dotčených ploch.
Skrývka bude prováděna v závislosti na postupu těžby na ploše 0,5 – 1 ha/rok. Objem skrytých zemin bude
představovat cca 2,7 tis. m3/rok.
Provozní zázemí zůstane situováno v současném prostoru na vjezdu k ložisku. Z hlediska rozsahu ani
náplně není navrženo žádné rozšíření.
Provoz těžby bude probíhat 10 měsíců v roce se zimní přestávkou, v jedné směně (8 h), po dobu 5
pracovních dní v týdnu. Provoz bude zajišťovat 5 zaměstnanců.
Situace záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku č. 3 (zákres v měřítku 1:10 000 je
součástí příloh oznámení - viz příloha č. 1.3. Situace okolí záměru).
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Obrázek č. 3: Situace okolí záměru (bez měřítka)
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení těžby:

2008

Předpokládaný termín ukončení těžby:

2020

Předpokládaný termín ukončení rekultivace dotčeného území:

2020

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Královéhradecký kraj
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové

Obec:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
správní obvod obce s rozšířenou působností:

Hradec Králové

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Hradec Králové

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o využití území

Magistrát města Hradec Králové

Výjimka k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin

Krajský úřad, Správa CHKO

Dotčení pozemků do 50 m od lesa (může být i forma souhlasu)

Magistrát města Hradec Králové

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Zájmové území těžby je situováno na zemědělském půdním fondu v rámci bloku orné půdy. Navrhované
rozšíření těžby je situováno na geneticky méně úrodných půdách, náležejících do IV. třídy ochrany ZPF.
Celkový navrhovaný trvalý zábor k rozšíření těžby činí cca 118.980 m2, dočasný zábor 9.626 m2.
Vlastní těžba bude realizována na ploše 74.580 m2, zbytek pozemků určených k trvalému odnětí o rozloze
44.400 m2 připadá na ochranná pásma železniční dráhy.
V následující tabulce je uveden přehled pozemků, kterých se týká změna využití území se základními údaji o
těchto pozemích.
Obec

k.ú.

parcelní
číslo

druh pozemku
kat.nemovitostí

dle výměra
m2

Vynětí
ze ZPF

Hradec Králové

Plačice

612

vodní plocha

1 025

Hradec Králové

Plačice

608/1

orná půda

13 757

T

těží se

Hradec Králové

Plačice

608/10

orná půda

68 784

T

dotěžit

Hradec Králové

Plačice

608/11

orná půda

11 766

T

dotěžit

Hradec Králové

Plačice

608/14

orná půda

72 448

T

nová

Hradec Králové

Plačice

608/16

orná půda

6 544

T

dotěžit

Hradec Králové

Plačice

608/17

ostatní plocha

282

---

Hradec Králové

Plačice

608/2

ostatní plocha

18 644

---

dotěžit

Hradec Králové

Plačice

608/26

ostatní plocha

1 942

---

dotěžit

---

Těžba
nová
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Obec

k.ú.

parcelní
číslo

druh pozemku
kat.nemovitostí

dle výměra
m2

Vynětí
ze ZPF

Těžba

Hradec Králové

Plačice

608/29

orná půda

1 167

T

nová

Hradec Králové

Plačice

608/3

ostatní plocha

9 975

Hradec Králové

Plačice

608/30

orná půda

1 108

T

nová

Hradec Králové

Plačice

608/31

orná půda

2 039

T

nová

Hradec Králové

Plačice

608/32

orná půda

3 348

T

nová

Hradec Králové

Plačice

608/33

orná půda

476

T

nová

Hradec Králové

Plačice

608/34

orná půda

4 348

T

nová

Hradec Králové

Plačice

608/35

orná půda

4 418

T

nová

Hradec Králové

Plačice

608/36

orná půda

6 795

T

nová

Hradec Králové

Plačice

608/37

orná půda

66

T

rekultivace

Hradec Králové

Plačice

608/38

orná půda

358

T

rekultivace

Hradec Králové

Plačice

608/39

orná půda

6 073

T

dotěžit

Hradec Králové

Plačice

608/4

ostatní plocha

2 807

---

dotěžit

Hradec Králové

Plačice

608/5

ostatní plocha

9 974

---

dotěžit

Hradec Králové

Plačice

608/7

orná půda

5 720

D- cesta

Hradec Králové

Plačice

608/8

orná půda

1 695

D- cesta

Hradec Králové

Plačice

608/9

orná půda

2 211

D- cesta

Hradec Králové

Plačice

611/5

ostatní plocha

1 032

---

Hradec Králové

Plačice

613/2

ostatní plocha

1 810

---

Hradec Králové

Plačice

614/1

ostatní plocha

1 329

---

Hradec Králové

Plačice

614/2

ostatní plocha

3 547

---

Hradec Králové

Plačice

614/3

ostatní plocha

77

---

Hradec Králové

Plačice

643/1

ostatní plocha

23 055

---

dotěžit

Hradec Králové

Plačice

643/2

ostatní plocha

5 516

---

nová

Hradec Králové

Plačice

643/3

ostatní plocha

2 119

---

nová

Hradec Králové

Plačice

643/4

ostatní plocha

111

---

Hradec Králové

Plačice

643/5

ostatní plocha

52

---

---

dotěžit

část nová

Pozemky, kterých se týká trvalé odnětí ze ZPF, jsou uvedeny v následující tabulce.
Obec

k.ú.

parcelní
číslo

druh pozemku
kat.nemovitostí

dle výměra
m2

Vynětí ze ZPF
m2

Hradec Králové

Plačice

608/1

orná půda

13 757

757

3.21.10

Hradec Králové

Plačice

608/10

orná půda

68 784

10 828

3.21.10

Hradec Králové

Plačice

4 723

3.22.10

608/11

orná půda

11 766

2 320

3.22.10

Hradec Králové

Plačice

608/14

orná půda

72 448

2 238

3.14.00

dtto

66 233

3.21.00

dtto

89

3.51.11

dtto

3 888

3.64.01

1 125

3.21.10

1 467

3.22.00

dtto

Hradec Králové

Plačice

608/16

orná půda

6 544

dtto

BPEJ

Hradec Králové

Plačice

608/29

orná půda

1 167

1 167

3.21.10

Hradec Králové

Plačice

608/30

orná půda

1 108

1 108

3.21.10

Hradec Králové

Plačice

608/31

orná půda

2 039

2 039

3.21.10
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Obec

k.ú.

parcelní
číslo

druh pozemku
kat.nemovitostí

dle výměra
m2

Hradec Králové

Plačice

608/32

orná půda

3 348

Hradec Králové

Plačice

608/33

orná půda

476

Hradec Králové

Plačice

608/34

orná půda

Hradec Králové

Plačice

608/35

orná půda

Hradec Králové

Plačice

608/36

Hradec Králové

Plačice

608/37

Hradec Králové

Plačice

Hradec Králové

Plačice

Vynětí ze ZPF
m2

BPEJ

3 348

3.21.10

476

3.21.10

4 348

4 348

3.21.10

4 418

4 418

3.21.10

orná půda

6 795

6 795

3.21.10

orná půda

66

66

3.22.10

608/38

orná půda

358

358

3.22.10

608/39

orná půda

6 073

1 167

3.22.10

22

3.21.10

dtto
CELKEM

118 980

Pozemky, kterých se týká dočasné odnětí ze ZPF, jsou uvedeny v následující tabulce.
Obec

k.ú.

parcelní
číslo

druh pozemku
kat.nemovitostí

Hradec Králové

Plačice

608/7

orná půda

dle výměra
m2
5 720

dtto

Zábor
m2

BPEJ

4 770

3.22.10

950

3.21.10

Hradec Králové

Plačice

608/8

orná půda

1 695

1 695

3.21.10

Hradec Králové

Plačice

608/9

orná půda

2 211

2 211

3.21.10

CELKEM

9 626

Po ukončení účelu odnětí bude na části dotčených pozemků zřízena vodní plocha. Část plochy bude podle
schváleného plánu rekultivace upravena, zatravněna, popř. osázena dřevinami a keři.
Těžba je situována v rámci produkčního bloku intenzivně využívané orné půdy, investice do půdy nejsou
známy. Jedná se o půdy s poměrně nízkou přirozenou úrodností, vyžadující vysoké energetické vklady do
půdy.
Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Ochranná pásma
V rámci záměru budou respektována tato ochranná pásma:




Ochranné pásmo toku Labského náhonu – 15 m břehové hrany toku
Ochranné pásmo lesa – 50 m od hrany lesního pozemku (PUPFL)
Ochranné pásmo železničních tratí
- trať ČD Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou - 50 m
- trať Opatovice nad Labem – odbočka Plačice - 40 m

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Zůstává v současném režimu - záměr je pokračováním stávající těžby na ložisku a neklade nové nároky na
zajištění pitné vody. Provoz záměru bude zajištěn stávající obsluhou, z tohoto důvodu nedojde ke změně
stávající potřeby pitné vody.
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno dovozem balené stolní vody. Vlastní zdroj pitné vody není
uvažován.
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Užitková voda
Zůstává v současném režimu. Zásobování užitkovou vodou je zajištěno z vlastní studny v prostoru vážního a
sociálního zázemí areálu. Při počtu 5 zaměstnanců a denním hygienickém limitu 150 l užitkové vody na
osobu je normová spotřeba užitkové vody 0,75 m3, což při 10-ti měsíčním provozu představuje celkem cca
157 m3.

Technologická voda
Záměr nevyžaduje odběr technologické vody.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Spotřeba i zdroj elektrické energie zůstává na stávající úrovni. Těžba i třídění suroviny bude prováděna
zařízeními na elektrický pohon. Dále bude třeba el. energie k zabezpečení obsluhy váhy a expedice.
Průměrný odběr činí 145 kW. Roční spotřeba je odhadována na 70 tis. kWh.
Provoz je napojen na veřejnou distribuční síť přes společnou distribuční trafostanici v sousedním areálu
betonárky.

Pohonné hmoty
Spotřeba pohonných hmot zůstává na stávající úrovni. Spotřeba nafty pro pohon používaných mechanismů a
dopravních prostředků je odhadována na 15 tis. l/rok. Tankování do nakladače se provádí v prostoru veřejné
čerpací stanice mimo areál těžebny.

Vstupní suroviny
Jejich potřeba zůstává na stávající úrovni. S výjimkou uvedených energetických potřeb není provoz záměru
spojen s potřebou dalších vstupních surovin kromě běžné údržby a oprav techniky a používaných zařízení.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Záměr představuje pokračování těžby štěrkopísku na ložisku Plačice ve stávající kapacitě, s využitím stávající
technologie a stávajících dopravních vztahů. Celková kapacita těžby je cca 90 000 t za rok (maximum z
několika uplynulých let).
Plánovaný prostor těžby se nachází v k.ú. Plačice a je vymezen ze severozápadu a jihozápadu železniční
tratí, z jihovýchodu Labským náhonem a ze severovýchodu stávající těžbou. Výjezd z těžebního prostoru na
komunikační síť je prostřednictvím stávající účelové komunikace na ul. Pardubickou.
Pro posouzení dopravních nároků záměru je rozhodující počet vozidel expediční dopravy štěrkopísku. Je
využívána výhradně nákladní silniční doprava. Špičková denní expedice je cca 500 t. Tomu odpovídá cca 25
těžkých nákladních souprav o užitečné hmotnosti (nosnosti) 20 t resp. 50 nákladních vozidel o užitečné
hmotnosti 10 t.
Z vážní statistiky z uplynulého období vyplývá, že denně je naloženo průměrně cca 40 vozidel různých tonáží
(od těžkých nákladních souprav po lehké nákladní automobily resp. osobní automobily s přívěsnými vozíky),
průměrné ložení je tak cca 12,5 t. S uvažováním příjezdu a odjezdu vozidel je tedy celková intenzita obslužné
dopravy záměru cca 80 vozidel denně (v obou směrech, ve stavební sezóně duben - říjen). Mimo hlavní
sezónu je těžba a tím i doprava nižší. V zimním období (12-02) pak podle klimatických podmínek velmi nízká
až nulová. Doprava je směrována cca z 30% směrem na Hradec Králové, cca ze 70% na Plačice a další
komunikační síť. Doprava je provozována v denní době pracovních dní.
Ostatní dopravní nároky záměru (servisní doprava, doprava zaměstnanců apod.) jsou na pozadí expediční
dopravy celkově málo významné a nepřekročí nejvýše cca několik jednotek osobních či dodávkových vozidel.
Pokud jde o dopravní nároky v období přípravy a otvírky ložiska (skrývka apod.) lze očekávat, že budou
srovnatelné s dopravními nároky očekávanými v období vlastní těžby.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem
k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s posuzovanou těžbou štěrkopísků nebudou provozovány žádné bodové zdroje znečišťování
ovzduší.
Těžba probíhá pod vodní hladinou, natěžená surovina bude dopravována na břeh i na třídění v mokrém či
vlhkém stavu. V průběhu procesu třídění tedy prakticky nedochází k emisi tuhých látek. Všechna zařízení
s výjimkou nakladače jsou elektrifikována, takže nebudou produkovány ani jiné emise do ovzduší.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošný zdroj znečišťování ovzduší bude představovat celý areál těžby, včetně třídění, manipulace a skládek.
Těžba je prováděna z vody, surovina je mokrá a není tedy potenciálním zdrojem emise tuhých znečišťujících
látek.
Skrývkové práce budou probíhat přibližně vždy jen po část roku. Emise ze spalovacích motorů při nakládání
suroviny na expediční vozidla budou produkovány po celou dobu provozu (10 měsíců v roce) a působení
zdroje bude stálé.
Vymezení a kategorizace zdroje znečišťování ovzduší, emisní limity
Předmětem procesu EIA není kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Podle technického a technologického
uspořádání lze předpokládat, že posuzovaný zdroj bude zařazen podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 4,
odst. (4) písm. b) a podle nařízení vlády č. 353/2002 Sb., příloha č. 1, odst. 3.6. (Kamenolomy a zpracování
kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého) jako
ostatní stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší.
Specifické emisní limity (dále EL) nejsou nařízením vlády č. 353/2002 Sb. pro kamenolomy stanoveny. Podle
přílohy č. 1, odst. 3.6. jsou stanoveny provozní podmínky:

„Emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba u zdroje snižovat a vyloučit v maximální míře,
která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících
látek do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti, vybavit podle povahy procesu vodní clonou,
skrápěním, odprašovacím nebo mlžícím zařízením.
Realizace opatření musí být odsouhlasena a pravidelně vyhodnocována inspekcí.
Na hranici pozemku kamenolomu nesmí být překročen depoziční limit pro prašný spad podle zvláštního
předpisu“ (viz nařízení vlády č. 350/2002 Sb.).
S ohledem na výše popsaný mokrý způsob těžby a třídění štěrkopísku není třeba realizovat další opatření k
omezení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL). Předpokládané množství emisí TZL bude zcela nevýznamné
a zanedbatelné.

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj bude představovat především automobilová doprava expedované suroviny a osobní doprava
zaměstnanců a návštěvníků. Při předpokládané kapacitě těžby 90.000 t suroviny ročně bude maximální
intenzita dopravy 80 vozidel za den.
Pro další hodnocení obslužné dopravy posuzovaného záměru jsou v souladu se Sdělením odboru ochrany
ovzduší č. 36 (Věstník MŽP, částka 10, říjen 2002) uvažovány emisní faktory vybraných nejvýznamnějších
látek, vypočtené pomocí programu MEFA v.02 pro r. 2009 a daný vozový park (TNA, rychlost 40 km/h,
emisní úroveň EURO 2).
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Tab.: Emisní faktory pro dopravu
Látka

EF (g/km.vozidlo)

NOx

15,7821

CO

4,5822

VOC

0,5888

Benzen

0,0244

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Srážkové odpadní vody
Produkce srážkových vod zůstává v současném režimu. Záměrem nedojde ke změně v dispozici stávajících
objektů těžebny ani k vybudování nových zpevněných ploch. V areálu těžebny nejsou žádné zpevněné
plochy, které by bylo nutné odvodňovat. Odpadní dešťové vody ze střechy vážního objektu jsou odváděny
na volný terén a zasakovány.
Záměrem není vyvolána potřeba změny v současném způsobu zachycení a odvedení srážkových vod.
Srážková voda spadlá na hladinu rozšířeného těžebního jezera se stane součástí důlních vod.
Při rozloze nově budovaného těžebního jezera cca 9 ha a průměrné dlouhodobé roční výšce srážek 620 mm,
bude objem srážek zachycených na hladině jezera po ukončení těžby činit zhruba 55 800 m3 ročně.

Odpadní vody splaškové
Zůstávají v současném režimu – provoz bude zajišťován stávající obsluhou. V sociálním zařízení těžebny
bude vyprodukováno okolo 157 m3 odpadních vod ročně. Odpadní splaškové vody jsou akumulovány
v podzemní nepropustné jímce a jsou pravidelně odváženy k likvidaci, kterou je provozovatel povinen
smluvně zajistit u oprávněné organizace.

Odpadní vody technologické
Zůstávají v současném režimu. Záměr není zdrojem odpadních technologických vod.

Důlní vody
Ve smyslu § 40 zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších úprav (horní zákon) jsou "důlními vodami veškeré
podzemní povrchové a srážkové vody, které vnikly do povrchových a podzemních 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". Důlními
vodami budou na zájmovém území srážkové vody spadlé na hladinu těžebního jezera, extravilánové vody z
blízkého okolí a zejména podzemní voda, jejíž hladina bude v důsledku těžby odkryta. Důlní vody budou
infiltrovat zpět do horninového prostředí na odtokovém břehu jezera.

B.III.3. Odpady
Zůstávají na stávající úrovni. Údržba a opravy provozovaných technologických zařízení se provádějí
dodavatelsky servisními firmami. Vlastní těžba a úprava suroviny nejsou významným zdrojem odpadů.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz záměru bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit
na využití nebo odstraňování odpadů.
Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem odstraněny.
Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu dodržení ustanovení zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a prováděcích vyhlášek.
V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy produkovaných odpadů.
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Tab.: Předpokládané druhy a množství produkovaných odpadů při provozu (rok)
Kód odpadu

Název odpadu

Množství

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 50 kg
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01*

Olověné akumulátory

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a
vytěžená hlušina

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01
20 03 04

Nakládání
Spalování

50 kg

Recyklace

100 t

Skládkování

Směsný komunální odpad

200 kg

Skládkování

Kal ze septiků a žump

2t

ČOV

Způsoby využití či odstranění těchto odpadů budou závislé na jejich vlastnostech a budou postupně
upřesňovány v průběhu další projektové přípravy a realizace záměru.

B.III.4. Ostatní
Hluk
V rámci posuzovaného záměru je uvažováno s provozem následujících typů zdrojů hluku.
a) Technologické zdroje hluku
Jde o soubor následujících technologických zařízení:
•

zemní rypadlo, skrývka hlušiny

•

nákladní vozidlo, odvoz hlušiny

•

plovoucí bagr

•

kolový nakladač s dieselovým pohonem, převoz na třídičku, nakládka výrobků

•

semimobilní třídící linka

•

nákladní vozidlo, odvoz suroviny.

Akustické parametry uvedených zařízení jsou následující:
• pojezdy vozidel v areálu,
do cca LAeq, 2 m = 70 dB, doba provozu cca 8 h/den.
• plovoucí těžební bagr s dopravním pasem na břeh,
do LAeq, 2 m = 70 dB, doba provozu cca 8 h/den.
• kolový nakladač,
do cca LAeq, 2 m = 75 dB, doba provozu cca 4 h/den.
• třídička.
do cca LAeq, 20 m = 65 dB, doba provozu cca 4 h/den.
Hluk v období přípravy a otvírky (skrývka apod.) bude odpovídat hluku probíhající těžby, v období přípravy a
otvírky tedy nedojde ke zvýšení emitovaných hladin hluku.
b) Vnější obslužná automobilová doprava
Vnější obslužná automobilová doprava, související se záměrem, je ve smyslu platných Metodických
pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považována
za zdroj hluku z dopravy. Počet do cca 80 těžkých vozidel denně přesahuje limitní hodnotu dle
uvedených metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním prostředí je považována "doprava
po pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za
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hodinu, resp. automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než
hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu". Vzhledem k tomu,
že vstupem pro výpočet dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního proudu, nejsou zde
uváděny hlukové emise jednotlivých vozidel. Dopravní hluk vozidel, obsluhujících záměr, bude
součástí celkového hluku používaných dopravních komunikací.

Vibrace a záření
Trhací práce (odstřely) nejsou používány, nedochází tak ke vzniku významných vibrací.
Jiné výstupy do prostředí (ionizující nebo neionizující záření, zápach) nejsou u předloženého záměru
očekávány.

B.III.5. Doplňující údaje
Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Těžba na ložisku Plačice je situována v rovinatém terénu údolní nivy Labe a Labského náhonu. Zájmové
území je využíváno převážně k zemědělské produkci. Pokračováním těžby na lokalitě budou stávající plochy
zemědělské půdy postupně nahrazeny vodní plochou těžebního jezera. Dojde k významné změně charakteru
povrchu bez významných změn reliéfu. Terénní úpravy budou spočívat v úpravě břehů vznikajícího těžebního
jezera.
Stavební objekty provozního zařízení zůstávají v současném rozsahu, jsou dočasného charakteru a není
navrhováno jejich rozšiřování. V podstatě se jedná o lehké snadno demontovatelné objekty, nepřesahující
výšku 3 m, které mohou být v krátkém čase odstraněny. Zemní tělesa skrývek a zásoby suroviny
nepřesáhnou výšku cca 8 m a mají rovněž dočasný charakter.
Zásah do krajiny a krajinného rázu vyvolaný realizací záměru je hodnocen v příslušných kapitolách
dokumentace.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Ložisko štěrkopísku Plačice je situováno v rámci rozsáhlé akumulace fluviálních štěrkopísků a písků pravého
břehu Labe jihozápadně až jižně od města Hradec Králové. Surovina se na ložisku dobývala několik desetiletí,
ale k intenzivnějšímu využívání došlo po roce 1990, kdy se vlivem těžby významně rozšířila vodní hladina
směrem k trati ČD a VTL plynovodu.
Zájmové území je situováno uvnitř bloku orné půdy v jihozápadní části ložiska. Těžba bude realizována
převážně na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, částečně na plochách ostatních.
Z hlediska širších vztahů se v zájmovém území potkává celá řada dalších zájmů – zejména silniční i železniční
doprava, VTL plynovod, ochrana přírody.
Ložisko je komunikačně situováno ve vztahu k silnici v ulici Vlčkovická, která spojuje obec Plačice s městem
Hradec Králové, a dále na silnici II/324 (směr S) a II/333 (směr J).
Terén oblasti je rovinatý, o nadmořské výšce cca 231 m n.m. Odvodňovací osou je řeka Labe (jihovýchodně
od ložiska) a její přítok Labský náhon (jihovýchodně od ložiska).
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek č. 4: Zájmové území záměru (1:25 000)
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Dotčené území patří (dle sdělení č. 4, Věstník MŽP, částka 3, březen 2007) mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO).
Plocha navrhované těžby nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Záměr je lokalizován převážně na ploše orné půdy mimo území chráněných částí přírody. Plocha se zvýšenou
citlivostí z hlediska ochrany přírody se nachází na jihozápadní hranici navrženého rozšíření těžby. Jde o
doprovodnou vegetaci a biokoridor podél Labského náhonu, který v území vytváří přirozené prostředí a
zázemí pro faunu a flóru.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. Z hlediska ochrany
přírody a krajiny lze konstatovat:
→ V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v žádném národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
→ Dotčené území není součástí přírodního parku.
→ Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000.
→ Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku ani do prvku územního
systému ekologické stability. Zájmové území se nachází v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru.
Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.
V území nejsou známy žádné staré ekologické zátěže, které by bylo nutné sanovat před realizací
posuzovaného záměru.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zájmové území těžby se nachází mimo obytné území. Souvislá obytná zástavba se nachází na východním
okraji městské části Plačice, která je součástí města Hradec Králové. Celkový počet obyvatel Plačic je 686
(2001), města Hradec Králové 94.255 (2006). Podle prognózy dlouhodobého vývoje by mělo docházet spíše
k poklesu obyvatel na území města Hradec Králové, městská část Plačice má však potenciál k mírnému
nárůstu počtu obyvatel díky volných plochám pro bytovou výstavbu.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Dotčené území patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007) mezi oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem pro zařazení do OZKO je překračování imisních limitů pro tuhé
znečišťující látky (PM10).
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č.1503 - Hradec Králové - Brněnská, vzdálená od
hodnocené lokality cca 4,6 km. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty naměřené v roce 2006.
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Tab.: Výsledky imisního monitoringu - 2006
Parametr

Oxid dusičitý
(NO2)

Oxid siřičitý
(SO2)

Tuhé látky - PM10

42,2

-

34,9

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

121,6

44,2

214,3

datum naměření maxima v daném roce

5.11.

23.1.

31.1.

průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )
-3

-3

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

200,7

99,1

339,6

datum naměření maxima v daném roce

16.10.

14.1.

9.10.

200

350

-

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící
stanice dosahují úrovně vyšší než je hodnota imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové
koncentrace také překračují hodnotu limitu (LV=200 µg.m-3) s podlimitní četností. Imisní zátěž oxidem
siřičitým je relativně nízká. U tuhých znečišťujících látek dosahuje průměrná roční koncentrace cca 87%
limitu (LV=40 µg.m-3), maximální denní koncentrace hodnotu imisního limitu překračují.
Údaje z této stanice však není možné bez výhrad použít pro hodnocení kvality ovzduší v prostoru
hodnoceného záměru, neboť jsou značně ovlivněny poměrně intenzivní automobilovou dopravou na ul.
Brněnské (30 tis. vozidel denně). Z tohoto důvodu uvádíme ještě výsledky rozptylové studie z Krajského
programu snižování emisí Královéhradeckého kraje, kde je pomocí modelu stanovena očekávaná imisní zátěž
oxidem dusičitým v roce 2010.
Obrázek č. 5: Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v µg.m-3 za rok 2010
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Obrázek č. 6: Maximální hodinová koncentrace oxidu dusičitého v µg.m-3 za rok 2010

Z výše uvedených obrázků je zřejmé, že imisní zátěž mimo město Hradec Králové je výrazně nižší, v případě
oxidu dusičitého se pohybuje pod 25% imisního limitu.

Klimatické faktory
Zájmové území leží v teplé klimatické oblasti (varianta T2) a je charakteristické dlouhým až velmi dlouhým,
teplým až velmi teplým a suchým až velmi suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a
podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tab.: Klimatická charakteristika lokality
Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T2
50 až 60
160 až 170
100 až 110
30 až 40
-2 až -3
18 až 19
8 až 9
7 až 9
90 až 100
350 až 400
200 až 300
40 až 50
120 až 140
40 až 50

Sluneční záření a oblačnost
Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují těsně nad hodnotou 3800 MJ.m-2. Průměrná roční
oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje mezi 6,0 až 6,5, přičemž nejvyšší oblačnost pozorujeme
v prosinci, nejnižší obvykle v srpnu.
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Teplota vzduchu
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 8,5 °C, přičemž nejchladnějším měsícem je
leden, nejteplejším červenec. Průměrná denní maxima teploty vzduchu se v nejteplejším měsíci pohybují
kolem hodnoty 24,0 °C. Průměrná denní minima teploty vzduchu klesají v nejchladnějším měsíci zimy na -5
°C. V červenci se průměrná denní minima pohybují kolem 12,0 °C.
Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu:
Průměrná denní teplota vzduchu < 0 °C charakterizuje nástup a > 0 °C konec zimy. V průměru zde
začíná zima koncem druhé prosincové dekády a končí koncem druhé dekády února.
Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, znamená nástup jara a konec
podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5 °C a vyšší. V řešeném území začíná v polovině
třetí březnové dekády a končí na přelomu první a druhé dekády listopadu.
Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10 °C a více začíná v řešeném území v polovině
poslední dekády dubna a končí koncem první říjnové dekády.
Průměrnou denní teplotou 15 °C a více je určeno letní období. To zde začíná na přelomu května a června
a končí v polovině první dekády září.
Vlhkost vzduchu
Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 77 %, přičemž nejvyšších hodnot dosahuje
většinou v prosinci, nejnižších v dubnu.
Atmosférické srážky
Průměrné roční úhrny srážek se pohybují nad hodnotou 600 mm, přičemž nejvíce srážek spadne v červenci,
nejméně v lednu až únoru. Roční srážkové úhrny překročené s pravděpodobností 1 % se pohybují těsně nad
hodnotou 950 mm.
Mezoklimatické poměry
Řešené území většinou nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty vzduchu.

C.II.3. Voda
Hydrologické poměry
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 1-03-01 – Labe od Orlice po Loučnou, dílčímu povodí toku
Plačického potoka, hydrologické pořadí č.1-03-01-015.
Řeka Labe pramení na Labské louce v Krkonoších ve výšce 1 384 m n.m. a ústí do Severního moře u města
Cuxhaven v Německu ve výšce 0 m n.m. po 1 154 km toku. Území České republiky opouští řeka v Hřensku v
nadmořské výšce 155 m n.m. Plocha povodí Labe činí 144 055 km2, z toho na území České republiky 51 394
km2, délka toku na území České republiky činí 358 km. Průměrný dlouhodobý průtok u Hřenska činí 308
m3.s-1.
Labe je v celé své délce významným vodním tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se
stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Labe s.p.
Labe protéká ve směru S - J zhruba 2 km od lokality záměru, záměr je situován na úrovni ř. km 155 toku.
Lokalita záměru se nachází v oblasti rozvodí Plačického potoka a Labského náhonu.
Labský náhon se odděluje od Labe doprava u Předměřic nad Labem a ústí zpět do Labe zprava u Březhradu.
Délka náhonu činí 13,4 km, plocha povodí činí 52,4 km2. Labský náhon protéká podél jihovýchodního okraje
těžebny ve vzdálenosti cca 50 m, záměr se nachází na úrovni km 3,8 toku.
Plačický potok pramení západně od Stěžírek a vlévá se zprava do Labe u Opatovic. Délka toku činí cca 11,5
km, plocha povodí 15,753 km2. Plačický potok protéká ve směru SSZ - JJV zhruba 370 m zjz. od východního
okraje záměru.
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Obrázek č. 7: Hydrologická situace

Podzemní vody
Zájmové území je podle hydrogeologického rajónování ČR (Olmer 1986) součástí skupiny rajónů 11 –
Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků, rajónu 112 Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice.
Podzemní vody rajónu jsou vázány na mělké zvodnění v prostředí fluviálních sedimentů řeky Labe.
Kolektorské štěrkopísky jsou rozšířeny zejména při pravém břehu řeky Labe, v okolí jeho starého toku.
Bazálním izolátorem jsou na území rajónu relativně nepropustné horniny svrchní křídy.
Chemicky jsou vody rajónu typu Ca-HCO3-HSO4 s mineralizací 600 – 900 mg.l-1.
Rajón má z hlediska vodárenského využití značný význam.
Podloží kvartérních vrstev tvoří souvrství křídových sedimentů, náležící hydrogeologicky skupině rajónů 43 –
Křída středního Labe po Jizeru, rajónu 436 Labská křída. Rajón zahrnuje centrální část křídové pánve.
Velikost infiltračních ploch je zanedbatelná a významnější zvodnění se vyskytuje pouze v horizontu bazálního
cenomanského kolektoru „A“ s průlinově puklinovou propustností.
V rámci archivních průzkumů (uvedeno v Petera 2006) byly podzemní vody ověřeny v prostředí říčních
štěrkopísků terasy Labe. Podloží kvartérních sedimentů tvoří zvětralé slínovce a eluvium slínovců svrchní
křídy, které v místě tvoří nepropustný podklad zvodnělého souvrství. Podzemní voda byla v okolí ložiska
naražena v hloubkách 4,0 až 5,5 m pod úrovní terénu. Údaje o výskytu podzemní vody jsou uvedeny v
následující tabulce.
Tab.: Výskyt podzemní vody
označení
vrtu

datum
hloubení

hloubka úroveň
vrtu
terénu

výskyt podzemní vody
báze vrtu

hloubka hladiny

úroveň hladiny

naražená

ustálená

naražená

ustálená

[m]

[m n.m.]

[m n.m.]

[m p.ú.t.]

[m p.ú.t.]

[m n.m.]

[m n.m.]

234,5

224,4

5,5

nesledováno

229,0

nesledováno

W4

1971

10,1

A2

1969

9,1

233,3

224,2

4,2

nesledováno

229,1

nesledováno

A3

1969

10,0

233,1

223,1

4,0

nesledováno

229,1

nesledováno

Poznámka:

převzato podle Petera 2006
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Nadloží kolektoru říční terasy je budováno hlinitopísčitými sedimenty případně vátými písky. Hladina
podzemní vody je volná. Směr proudění je předpokládán k jihovýchodu směrem k toku Labe.

Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

Záplavová území
Záměr se nachází mimo aktivní záplavové území blízkých vodních toků. Záplavové území podél Labského
náhonu, který protéká jihovýchodně od těžebního prostoru, je patrné na následujícím obrázku.
Obrázek č. 8: Záplavové území

C.II.4. Půda a horninové prostředí
Půda
Při vzniku a vývoji půdního pokryvu zájmové oblasti měly zejména dominantní vliv klimatické, geologické a
geomorfologické poměry. V zájmovém území se vyskytují následující typy půd: drnová půdy, hnědá půda,
hnědá půda oglejená, oglejená půda, glejová půda, illimerizovná půda. Zrnitostně se jedná o půdy velmi
heterogenní - od lehkých až po těžké (písčité – jílovité). Jako půdotvorný substrát se zde uplatnily především
písky, zahliněné písčité substráty, zahliněné štěrkopísky nebo svahoviny. V následujícím textu je uvedena
stručná geneticko-agronomická charakteristika hlavních půdních typů a subtypů.

Illimerizované půdy
Vyskytují se v nadmořských výškách 300 - 600 m v klimatické oblasti mírně teplé, v okrsku mírně suchém,
mírně vlhkém až vlhkém. Jsou vázány na některé skupiny substrátů původně nasycených - slabě
nenasycených, na kterých mohla v příznivějších reliéfových podmínkách probíhat migrace jílu. Původními
lesními porosty byly většinou doubravy a bučiny. Výrazným projevem ilimerizačního procesu je translokace v
profilu minerálních koloidů - jílových minerálů s obaly hydratizovaných kysličníků Fe a Al.
Biologická činnost luvizemí je poměrně intenzivní, zejména u luvizemí v mírně teplé až teplé oblasti, okrsku
mírně suchém: snižuje se v humidnějších okrscích při intenzivnějším uplatnění procesu oglejení. Téměř
nepřerušená činnost půdního edafonu podmiňuje vysokou mineralizaci, tvorbu příznivějších forem humusu,
dochází k vytváření slaběji kondenzovaných huminových kyselin a fulvokyselin vstupujících do značné míry
ve vzájemné vazby s minerální složkou půdy. Jen menší podíl migruje v profilu. Vzniká humusový horizont
malé mocnosti. Luvizemě jsou dnes do značné míry zkulturněny, rovněž jejich přirozená úrodnost je
poměrně vysoká. Jejich agronomickou hodnotu snižuje proces ilimerizace, nižší kvalita humusu, nadměrné
ovlhčení povrchové části půdního profilu a nepříznivé fyzikální vlastnosti iluviálního horizontu.
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Drnové půdy
Rozšířeny jsou hlavně v nižších polohách, závislost na klimatu je malá, neboť vznik těchto půd je podmíněn
především vlastnostmi půdotvorného substrátu. Původním rostlinným krytem byly chudé borové lesy.
Půdotvorným substrátem jsou extrémně minerálně chudé písčité sedimenty. Hlavním půdotvorným
pochodem je slabá humifikace, která probíhá v nejsvrchnější kultivací ovlivněné části půdního profilu. Mělký
humusový horizont nasedá přímo na půdotvorný substrát. Půda je velmi lehká, písčitá. Obsah humusu nízké
kvality je nízký, půdní reakce obvykle slabě kyselá až kyselá, sorpční vlastnosti velmi špatné. Nepříznivé jsou
zejména fyzikální vlastnosti. Tyto půdy jsou extrémně vodopropustné a výsušné. Jsou to půdy s nejnižší
přirozenou úrodností.

Hnědé půdy
Jsou naším nejrozšířenějším půdním typem. Uplatňují se jak v pahorkatinách a vrchovinách, tak i v horách,
jen v nížinách jsou málo zastoupeny. Klima převažuje humidnější, mírně teplé: roční úhrn srážek se obvykle
pohybuje mezi 500 až 900 mm, průměrná roční teplota mezi 4 až 9 oC. Původní vegetací byly listnaté lesy
(dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny skalního
podkladu (žuly, ruly, svory, fylity, čediče, pískovce, břidlice, odvápněné "opuky" a mnohé jiné).
Hnědé půdy jsou nejvíce rozšířeny mezi 450 až 800 m n. m. Jsou vázány většinou na členitý reliéf: svahy,
vrcholy, hřbety apod. Poměrně časté jsou však i hnědé půdy na terasových štěrcích a píscích, které se
naopak nejvíce vyskytují v nízkých rovinatých polohách. Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých
půd je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých terénních
podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ - hnědozem, illimerizovanou půdu, podzol apod. V
dřívějších klasifikačních systémech byly tyto půdy označovány jako slabě podzolované.
Hnědé půdy jsou zpravidla mělčí, skeletovité. Zrnitostní složení se mění v závislosti na charakteru matečné
horniny. Půdy jsou lehké (pískovec, žula), středně těžké (čedič, svor, některé ruly) nebo i těžké (většina
břidlic, lupky). Obsah humusu silně kolísá. Větší obsah humusu mají hnědé půdy vyšších poloh a půdy na
těžších nebo bazických substrátech (čedičích). Složení humusu je zpravidla méně kvalitní, půdní reakce
obvykle slabě kyselá až kyselá. Sorpční vlastnosti se mění v závislosti na obsahu humus a zrnitostním složení.
Podobně kolísají i fyzikální vlastnosti; u silně zastoupených středně těžkých půd jsou však poměrně příznivé.
Hnědé půdy jsou střední až nižší kvality. Jejich hlavní nevýhodou je malá mocnost půdního profilu, častá
skeletovitost a výskyt v členitém reliéfu. Využívají se pro pěstování brambor a méně náročných obilovin (žita,
ovsa) a lnu. Výbornými bramborářskými půdami jsou zejména hnědé půdy na žulách a rulách. Zrnitostně
středně těžké a těžší půdy nižších poloh jsou vhodné i pro ječmen a pšenici. Hnědé půdy mohou být i velmi
dobrými lesními stanovišti.

Oglejené půdy
Vyskytují se v rovinatějších prvcích reliéfu, na mírných svazích a v depresích, avšak i v obvodech pod
svahovými prameništi. Hlavním půdotvorným procesem je oglejení (střídání oxidačních a redukčních
pochodů). Vedle něho se často jako podřízený půdotvorný proces uplatňuje illimerizace, která pak vlastnímu
oglejení předchází. Zrnitostně jde o převážně těžší až těžké půdy, hlavně ve spodině. Obsah organických
látek může být poměrně vysoký vzhledem k pomalému rozkladu při omezeném provzdušnění. Půdní reakce
je obvykle kyselá až silně kyselá. Sorpční vlastnosti jsou značně nepříznivé. Přirozená zemědělská hodnota je
nízká. Vyžadují především radikální úprava vodního režimu odvodněním.

Glejové půdy
Jsou rozšířeny po celém území republiky, hlavně v nivách vodních toků a v zamokřených úpadech zejména
pahorkatin a vrchovin. Hlavním půdotvorným procesem je glejový pochod (redukce sloučenin železa, příp.
manganu, za anaerobních podmínek při současném zvýšení organických látek a rozkladem prvotních
minerálů vlivem vysoké půdní kyselosti)). Obsah slabě přeměněných organických látek bývá značně vysoký,
půdní reakce je silně kyselá. Sorpční i fyzikální vlastnosti jsou krajně nepříznivé. Gleje jsou ze zemědělského
hlediska méněcenné, bývají využity převážně jako louky velmi nízké kvality.
Vymezené bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) na dotčených pozemcích jsou dle přílohy
metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96 zařazeny do tříd ochrany zemědělské
půdy. Na lokalitě jsou jednotlivé půdní jednotky zastoupeny takto:
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3.21.00

66.233 m2

BPEJ

3.21.10

2

36.431 m

IV. třída ochrany

BPEJ

3.22.10

10.101 m2

IV. třída ochrany

BPEJ

3.51.11

2

89 m

IV. třída ochrany

BPEJ

3.64.01

3.888 m2

3.14.00

2

BPEJ

BPEJ

2.238 m

IV. třída ochrany

IV. třída ochrany
II. třída ochrany

Z agronomického hlediska se jedná o podprůměrné půdy náležící převážně do IV. třídy ochrany ZPF. Do IV.
třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na území plánování také jen podmíněně zastavitelné.
V současné době je většina dotčených pozemků zemědělsky využívána. V zájmové části lokality nejsou žádné
areály zemědělské prvovýroby. Dle dostupných informací zde nebyly v minulosti provedeny žádné investice
do půdy.

Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina

-

soustava Česká tabule
oblast Východočeská tabule
celek Východolabská tabule
podcelek Pardubická kotlina
okrsek Královéhradecká kotlina.

Pardubická kotlina tvoří jihovýchodní část Východolabské tabule. Jedná se o erozní kotlinu v povodí Labe s
převážně rovinným reliéfem. Střední výška Pardubické kotliny činí 283,3 m n.m., střední sklon činí 0°49’.
Královéhradecká kotlina tvoří severní část Pardubické kotliny, zahrnující soutokovou oblast Labe, Úpy, Metuje
a Orlice.
Vlastní území záměru je lokalizováno v oblasti roviny pravého břehu Labe. Terén je v oblasti rovinný,
nadmořská výška se na lokalitě pohybuje okolo 230 m n.m. Původní charakter terénu je na lokalitě narušen
vybudováním umělé deprese těžebního jezera a náspy železničních tratí při SZ a JZ okraji ložiska.

Geologické poměry
Geologicky náleží zájmové území střední části České křídové pánve. Předkvartérní podklad tvoří na
zájmovém území a v jeho širším okolí sedimenty středního turonu, který je zde vyvinut ve slinité facii oblasti
labské. Litologicky se jedná převážně o slínovce případně jílovce, slinité prachovce, slinité pískovce a písčité
slínovce.
Kvartérní pokryv je tvořen souvrstvím fluviálních sedimentů (štěrkopísky) spodní terasy řeky Labe
würmského stáří. V jejich nadloží se lokálně vyskytují eolické sedimenty (spraše, sprašové hlíny, váté písky)
a fluviální a deluviofluviální sedimenty charakteru písčitých hlín a hlinitých písků v údolích drobných vodotečí.
Nejsvrchnější vrstvu pak tvoří ornice a holocenní hlíny.
Dle výsledků inženýrsko-geologického a hydrogeologického posouzení lokality (Petera, 2006) se mocnost
kvartérního souvrství na lokalitě pohybuje okolo 9 m. V podloží kvartéru byly archivními průzkumnými vrty
zastiženy zvětralé slínovce středního turonu. Při bázi kvartéru byla zjištěna 6 - 8 m mocná vrstva říčních
štěrkopísků, středně ulehlých, s proměnlivým podílem štěrkovité frakce o obsahu cca 30 – 60%. Při povrchu
kvartérní sedimentace byly zjištěny hlinité písky a nesouvislá vrstva jemně zrnitých vátých písků.
Geologické profily archivních vrtů jsou doloženy v přílohové části dokumentace.
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Nerostné zdroje
Záměrem je využití ložiskové akumulace štěrkopísků, navazující na území stávající těžby.
Užitkovou surovinou na ložisku je štěrkopísek s převažujícími zrny do 8 cm, ve spodnějších partiích do 14
cm. Svrchní polohy nad úrovní hladiny podzemní vody obsahují hlinité a jílovité frakce. Podle výsledků
geologického průzkumu je podíl pískové a štěrkové frakce 2 : 1.
Závěrečná zpráva geologického průzkumu Březhrad spolu s výpočtem zásob byla dne 14.4.1975 projednána
na 310. schůzi Komise pro projekty a závěrečné zprávy býv. Českého geologického úřadu. Na základě
usnesení této komise vydal Český geologický úřad dne 25.4.1975 pod č.j. 219.148/75 rozhodnutí, kterým
byla schválena závěrečná zpráva geologického průzkumu a výpočet zásob štěrkopísku. Na ložisko nebylo
vydáno rozhodnuti o výhradním ložisku a je tedy podle ust. § 7 horního zákona ložiskem nevyhrazeného
nerostu (viz stanovisko NIS ČR - středisko GEOFOND ze dne 10.1.1994 č.j.06/03/94). Podle sdělení
Geofondu je ložisko vedeno pod č.004800 v "Evidenci zásob ložisek nevyhrazených nerostů“ jako ložisko
nevýhradní.

Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území záměru není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

C.II.5. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Charakter bioty (flóry a fauny) a tím i její hodnota z hlediska biodiverzity jsou podmíněny geografickou
polohou, charakterem trvalých ekologických podmínek, a v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivů
činnosti člověka.
Řešené území se nachází v široké nivě Labe, v Královéhradecké kotlině, která je součástí Pardubické kotliny
– celek Východolabská tabule. Kvartérní pokryv území tvoří souvrství podložních štěrkopísků tzv. říční terasy
würmského stáří a nadložních povodňových hlín, sprašových hlín a vátých písků. Půdní pokryv je proměnlivý,
převažují fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech, kambizemě a gleje.
Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v roce 1987, náleží
hodnocený prostor do fytogeografického obvodu České termofytikum. V rámci hierarchicky nižších
fytogeografických jednotek je pak území řazeno do fytogeografického okresu 15. Východní Polabí, podokresu
15.b. Hradecké Polabí.
Dle Biogeografického členění ČR (Culek, 1996) náleží řešené území nevýraznému rozhraní CidlinskoChrudimského a Pardubického bioregionu.
Podle Biogeografické mapy (Geografický ústav ČSAV, 1970) přísluší celé území do druhého (dubového)
vegetačního stupně. Bez zásahů člověka by bylo téměř celé zájmové území pokryto lesními společenstvy,
diferencovanými podle ekologických podmínek. Potoční nivy (se zvýšenou hladinou podzemní vody a
občasnými záplavami) by zabíraly olšiny a jaseniny s pomístními travobylinnými společenstvy mokřadů a
tůní. Plochý reliéf mimo potoční nivy by zaujímaly dubohabrové háje.
V současné době v řešeném území, mimo vytěžené prostory zaplavené vodou, převládá orná půda a zbytky
lužních porostů kolem Labského náhonu a na přilehlých pozemcích.

Flóra a fauna zájmového území
Pro popis fauny a flóry byly s ohledem na vegetační období, ve kterém se průzkum zpracovával, kromě
vlastních terénních poznatků využity botanické průzkumy autorů, kteří se územím zabývali s ohledem na
připravovanou stavbu dálnice D11. Dále bylo využito botanického a zoologického průzkumu zájmového
prostoru, které byly zpracovány v rámci předchozího oznámení a jejichž výsledky jsou dále prezentovány.
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Flóra
Podle Mapy potenciální přírodní vegetace (Neuhäslová, 1998) náleží většina řešeného území ke skupině
Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum) (Neuhäuslová Z. a kol., 1997).
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Východní Polabí
Fytogeografický podokres: Pardubické Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
Původní lesní vegetace, která se v území nacházela, byla radikálním způsobem odstraněna již ve vrcholném
středověku, zachována zůstala pouze v nivě Labe mezi tokem Labe a Labského náhonu. Rozvinulo se polní
obhospodařování území. Na říční terase k tomu přistupovala i těžba štěrkopísků, zejména ve 20. století.
Územím písníku protékala občasná vodoteč, pramenící severovýchodně od obce Plačice. Dnes se z ní
zachovala pouze část v místě, kde ústila do Labského náhonu.
Podle Katalogu biotopů České republiky převládá v zájmovém území mapovací jednotka X2 – intenzivně
obhospodařovaná pole, menší plochy X 6 antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla, X7 –
ruderální bylinná vegetace mimo sídla, velmi okrajově K2 – vrbové křoviny podél vodních toků, L2.2 – údolní
jasanovo olšové luhy, M1 – rákosiny a vegetace vysokých ostřic.
Aktuálně jsou bezprostředně v zájmovém území agrocenózy s doprovodným výskytem běžných polních
plevelů, na ostatních plochách pak neudržovaný porost dřevin a bylin. Přírodní druhy rostlin jsou soustředěny
zejména v pásu podél Labského náhonu a na navazující ostatní ploše a lesních pozemcích.
V řešeném území tudíž převládají jednoleté zemědělské plodiny a plevele, vázané na ornou půdu, podél
železniční trati (mimo území předpokládané těžby) je pás ladní vegetace s ruderálními druhy. Na okrajích
vytěžené plochy se vytvářejí iniciální stadia litorálního lemu s výskytem chrastlice rákosovité (Baldingera
arundinacea), zblochanu vodního (Glyceria maxima), orobince úzkolistého (Typha angustifolia), karbince
evropského (Lycopus europaeus). Ve vodě se nalezne růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum).
Ruderální druhy se vyskytují též při okrajích těženého prostoru mimo litorál.
V severovýchodní části plochy navržené pro rozšíření těžby území, v místech kde ústila výše zmiňovaná
občasná vodoteč do Labského náhonu na okraji říční terasy, se zachoval porost charakteru lužního lesa
s různými druhy a kříženci topolů (Populus nigra, Populus tremula) vrb (Salix sp.) olší lepkavou (Alnus
glutinosa), olší šedou (Alnus incana), dubem letním (Quercus robur), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior),
bezem černým (Sambucus nigra), hlohem obecným (Crataegus laevigata).
Na lokalitě bylo nalezeno 116 druhů rostlin včetně dřevin (viz seznam v příloze č. 1.9). Zvláště chráněné
druhy rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. nebyly v zájmovém území ani jeho blízkém okolí zjištěny.
Byly nalezeny dva druhy rostlin uvedené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižší
kategorii C4a "druh vyžadující pozornost":

Galium boreale L. - svízel severní [C4a] : 1
Druh slatinných luk, který je v území častý i na náhradních lokalitách.

Papaver argemone L. - mák polní [C4a] : 1
V území poměrně častý druh rostoucí na okrajích polních kultur i podél komunikací.
Fauna
Zastoupení živočichů na lokalitě významně ovlivňuje aktuální stav vegetačního krytu - původní biocenózy
jsou z větší části nahrazeny agrocenózami a náhradními společenstvy. Na zemědělské půdě a podél
komunikací se vyskytují druhy charakteristické pro kulturní stepi a ruderály, v jihovýchodní části potom druhy
lesní (listnaté lesy, lužní lesy). Jako ekologicky významnou lokalitu popisuje Lacina a kol. (respektive
Vašátko) plačovický písník v roce 1992.
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Z měkkýšů tu byli zjištěni:
jantarka obecná (Succinea putris)
slávička mnohotvará (Dreissenia polymorpha)
Jako významnou lokalitu s výskytem velkého množství druhů obojživelníků popsala písník v roce 1999
Mikátová v rámci biologického hodnocení dálnice D11, stavba Chýšť - Hradec Králové v k.ú. Plačice. V této
lokalitě byly pozorovány v jarním i podzimním aspektu následující druhy:
čolek obecný (Triturus vulgaris) - silně ohrožený druh
čolek velký (Triturus cristatus) - kriticky ohrožený druh
blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) - kriticky ohrožený druh
ropucha obecná (Bufo bufo) - ohrožený druh
ropucha zelená (Bufo viridis) - ohrožený druh
ropucha krátkonohá (Bufo kalamita) - kriticky ohrožený druh
skokan hnědý (Rana temporaria)
skokan skřehotavý (Rana ridibunda) - kriticky ohrožený druh
Z hlediska tehdejšího druhového složení na lokalitě bylo zajímavé, že se zde vyskytovaly všechny naše druhy
ropuch. Všechny tehdy zjištěné druhy obojživelníků se na lokalitě rozmnožovaly a k místu rozmnožování se
stahovaly z širokého okolí (s výjimkou skokana skřehotavého, u něhož migrují obvykle jen mladí jedinci).
V roce 2007 popisuje V. Prášek v lokalitě pouze výskyt skokanů ze skupiny zelených skokanů (Rana
esculenta syncl.). Výskyt ostatních druhů obojživelníků nebyl v roce 2007 potvrzen, možný je výrazný
predační tlak rybí osádky ve vytěženém prostoru, zejména okouna říčního (Perca fluviatilis) či jiné vlivy, jako
například narušení migračních tras masivní výstavbou v okolí lokality.

Z ryb tu byly mimo okouna říčního pozorovány amur bílý (Ctenopharyngodon idellus), kapr obecný (Cyprinus
carpio), štika obecná (Esox lucius), plotice obecná (Rutilus rutilus) a perlín ostrobřichý (Scardinius
erytrophthalmus). Zvláště chráněné druhy ryb nebyly zjištěny.
Z plazů byli v řešeném území byl zjištěni
slepýš křehký (Anguis fragilis) - silně ohrožený druh
užovka obojková (Natrix natrix) - ohrožený druh
ještěrka obecná (Lacerta agilis) - silně ohrožený druh
Při zoologickém průzkumu v roce 2007 bylo v území zastiženo 40 druhů ptáků, z nichž řada v území hnízdila.
Významné je hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v netěžené stěně jižní části těžebního prostoru. Výskyt
koroptve polní (Perdix perdix) je vázán na travnatý pás v okolí železnice. Na rozsáhlé vodní ploše se vyskytují
typické druhy vodních ptáků – labuť velká (Cygnus olor), potápka roháč (Podiceps cristatus), kulík říční
(Charadrius dubius), volavka popelavá (Ardea cinerea). V hustých rákosových porostech hnízdí rákosník
obecný (Acrocephalus scirpaceus). Na polích řešeného území byli pozorováni bažant obecný (Phasianus
colchicus), konipas bílý (Motacilla alba), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), strnad obecný (Emberiza
citrinella). Velká část v území hnízdících ptáků je vázaná na zbytky lužního lesa podél Labského náhonu a
bývalé občasné vodoteče do něj zaústěné. Ze zvláště chráněných druhů ptáků byli v území zastiženi:
včelojed lesní (Pernis apivorus) - silně ohrožený druh
žluva hajní (Oriolus oriolus) - silně ohrožený druh
břehule říční (Riparia riparia) - ohrožený druh
koroptev polní (Perdix perdix) - ohrožený druh
lejsek šedý (Muscicapa striata) - ohrožený druh
rorýs obecný (Apus apus) - ohrožený druh, v území pouze loví potravu
slavík obecný (Luscinia megarhynchos) - ohrožený druh
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - ohrožený druh, v území pouze loví potravu
Na poli byl pozorován zajíc (Lepus europaeus), srnčí (Capreolus capreolus), výhrabky krtků (Talpa europaea)
a hrabošů polních (Microtus arvalis). V okolí železniční trati se vyskytuje křeček polní (Cricetus cricetus), u
vodní plochy ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) a kuna (Martes sp.).
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Entomofauna nebyla v území podrobně zkoumána. Je s ohledem na pravidelnou kultivaci zemědělské části
území poměrně chudá, významnější druhy jsou patrně vázané na travnatý pás podél železnice, na ruderální
porosty v okolí probíhající těžby, zbytky lužního lesa u Labského náhonu a náletové porosty u fragmentu
koryta bývalé občasné vodoteče.
Labský náhon je vodohospodářsky významný tok, z rybářského hlediska je registrován jako mimopstruhová
voda. Zvláště chráněné druhy ryb nebyly zjištěny.
Přehled zjištěných druhů fauny v rámci provedeného průzkumu je uveden v příloze č. 1.10.

Ekosystémy
Řešené území a jeho okolí má v současné době charakter zemědělsko urbánní krajiny s funkcí zemědělskou
a funkcí těžby nerostných surovin.
Převážnou plochu vlastního řešeného území navrženého k vytěžení v současné době zaujímá zemědělsky
využívaná orná půda osetá obilím, na menší části při východním okraji dřevinné porosty přiléhající
k Labskému náhonu a bývalému korytu občasné vodoteče.
Východním okrajem území, již mimo vlastní navrhovanou těžbu, protéká tak zvaný Labský náhon, charakteru
upraveného, přírodě blízkého vodního toku s bohatým břehovým porostem. Na prostor okolí Labského
náhonu jsou vázány nejbližší cenné ekosystémy.

Územní ochrana přírody – Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000
Z hlediska ekologické stability území lze vlastní řešené území hodnotit jako území nadprůměrně
využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, kde základní ekologické funkce musí být soustavně
nahrazovány technickými zásahy a vysokými vklady dodatkové energie.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální systém ekologické
stability. Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho povinnou součást, jsou biocentra a
biokoridory. Doplňkovými skladebnými částmi ÚSES jsou interakční prvky.
Nadregionální ÚSES zasahuje do řešeného území ochrannou zónou dvou souběžných os (nivní a vodní)
nadregionálního biokoridoru (dále NRBK) K73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno, sledujících tok Labe východně od
řešeného území. Biokoridor spojuje NRBC 8 Bohdaneč a NRBC 11 Vysoké Chvojno.
Funkce ochranných zón NRBK přitom podle Územně technických podkladů spočívá v uplatňování tzv.
koridorového efektu, z něhož vyplývá, že všechny významné ekopozitivní krajinné segmenty (tj. skladebné
prvky regionálního a místního ÚSES, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a další evidované
hodnotné lokality a plochy s vyšším stupněm ekologické stability) jsou chápány jako součást NRBK.
Regionální úroveň ÚSES do území nezasahuje.
Lokální úroveň územního systému ekologické stability je v území zastoupena lokálním biokoridorem (ozn. B8)
sledujícím Labský náhon, který je jižně od řešeného území zaústěn do navrženého biocentra Klacovka.
Biokoridor je vymezen pásem dřevin podél toku o šířce 7 m od osy toku na obě strany. Tento biokoridor tvoří
základní prvek ÚSES na místní úrovni a zprostředkovává vazby na sítě vyšších úrovní (regionální,
nadregionální). Jiný prvek ÚSES není v území vymezen. Další nejbližší lokální větev ÚSES je vedena podél
Plačického potoka (Z a JZ od řešeného prostoru).
Zvláště chráněná území
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO,
PR, PP).
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Natura 2000
Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, celistvá evropská
soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště
druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní
tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky
významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
Řešené území není zahrnuto do soustavy lokalit Natura 2000 ani se v jeho blízkosti žádná taková lokalita
nenachází.
Významné krajinné prvky
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení významné
krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její
typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou obecně
(podle § 4, odst. 2 zákona) lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny,
které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona.
Navrhovaný záměr zasahuje velmi okrajově významný krajinný prvek vyjmenovaný zákonem – nivu
Labského náhonu. Registrovaný významný krajinný prvek se v dosahu vlivů zamýšleného záměru nenachází.
Památné stromy
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46, odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb. za památné stromy.
V řešeném území nejsou žádné památné ani jinak chráněné stromy.
Situace navrženého rozšíření těžby vůči Labskému náhonu a lokálnímu biokoridoru je patrná z následujícího
obrázku.
Obrázek č. 9: Ochrana přírody a krajiny (bez měřítka)
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Krajina a krajinný ráz
K zabezpečení obecné ochrany krajinného rázu existuje legislativní opora zejména v zákoně č. 114/1992 Sb.
Zákon v § 12, odst. 1 praví: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika

určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické
měřítko a vztahy v krajině."
Krajinná oblast a vymezení posuzovaného krajinného prostoru
Zájmovou krajinnou oblastí je území kolem jihozápadního okraje města Hradec Králové, jeho příměstská
oblast postupující od jižního okraje Kuklen a Pražského Předměstí směrem na jih a jihozápad, po Plačice a
Březhrad, na východě ohraničená silnicí Hradec Králové - Pardubice. Krajinný pokryv zájmové oblasti je
smíšený, s převahou zemědělských ploch s intenzivní výrobou a zemědělských ploch s podílem přirozené
vegetace. Silnice na Pardubice v severojižním směru je souběžná s údolní nivou Labe, jihovýchodní a
východní okraj města lemují Novohradecké lesy. Směrem na západ a severozápad od města utváří okolí
převážně rovinatá zemědělská krajina.
Posuzované území (krajinný prostor) je umístěno v katastru Plačic východně od zastavěného území za silnicí
na Libišany. Od severozápadu jej ohraničuje trať ČD Praha – Hradec Králové, od jihu železniční odbočka do
Opatovic, od východu území uzavírá Labský náhon a lesní pozemky, na severu jsou umístěny průmyslové
objekty (betonárka, truhlárna, recyklační středisko) a příjezdová komunikace. Tento vymezený prostor
představuje plochu předpokládané těžby a nejbližšího okolí vznikající vodní plochy v místě původního honu
orné půdy.
Kulturní charakteristika krajinné oblasti
Základní paměť krajiny je dána jejím reliéfem, který určuje směr vodních toků a hydrologický režim oblasti.
Klima a mikroklima má zásadní vliv na vznik a vývoj ekosystémů a často zpětně i reliéfu krajiny. Druhové
bohatství fauny a flóry je ovlivněno půdním substrátem. Využití krajiny a péče o ní představují lidský vklad
do přírodních procesů. Paměť krajiny se projevuje tím, že lidská sídla jsou opakovaně zakládána na stejných
místech, trvá rozdělení krajiny na zemědělskou a lesní, po staletí jsou udržovány základní komunikace mezi
sídly.
Rovinný reliéf a složení krajinného pokryvu s převahou zemědělských ploch s intenzivně obdělávanou ornou
půdou a zemědělských ploch s výrazným podílem přirozené vegetace charakterizují danou oblast jako
nížinný zemědělsky agrární prostor, který je bezprostředně výsledkem vědomé i nevědomé lidské
činnosti. V něm jsou lidské projevy nejpatrnější.
Na počátku dějin se uvádí oblast České kotliny jako kraj převážně lesnatý, vlhký, s plochami lužních biotopů.
Osídlení labské nivy a blízkých teras začíná v pravěku. Člověk byl postupně stále více nucen k zemědělské
činnosti a půdu získával převážně na úkor lesa, postupně převažuje zemědělské osídlení. Ve středověku se
osídlení začíná více soustřeďovat kolem jednoho centra (kostel, panské sídlo). Vliv na utváření krajiny mělo
šlechtické podnikání v 16. a 17. století, především rybnikářství a zakládání velkostatků. V dobách největšího
rozmachu rybnikářství v 16. století bylo v Čechách 180 tisíc ha rybníků. V té době byly východní Čechy stejně
rybničnaté jako jižní. V archivních materiálech (Tereziánský katastr 1757) se uvádí, že v hradeckém a
bydžovském kraji bylo 56 rybníků. 18. a 19. století přineslo sestup vodních ploch, nahradily je pole, louky,
liniové stavby. Do 20. století se přenesla jen asi jedna čtvrtina původního počtu. V 19. století byla krajina
této oblasti převážně zemědělská a již v této době bohaté statky zásadně mění krajinu rozoráváním luk a
zásahy do vodního režimu. Výrazný zásah do krajiny přinesla v poválečném období koncem padesátých a
začátkem šedesátých let minulého století kolektivizace. Rozorání mezí a zrušení přístupových cest vedlo ke
zvýšení průměrné rozlohy polí do lánů velkých desítky hektarů. Navíc se zvyšoval tlak na absolutní zornění
zemědělské půdy, které v této oblasti přetrvává dodnes (95 %). Scelením polí došlo ke zničení rozptýlené
zeleně, a následně k výrazným projevům vodní a větrné eroze a k úbytku polních druhů živočichů. V zájmu
Intenzivního velkoplošného hospodaření docházelo také k napřimování vodních toků, rušení drobných
retenčních nádrží, odstranění přirozených bažin a mokřadů a celkově se tak snížil přirozený podíl vody
v krajině. Tím dochází k negativním projevům na místním klimatu a k nepříznivému vývoji odtokových
poměrů.
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Zájmové území představuje antropogenní intenzivně využívanou krajinu s nízkým zastoupením přírodních a
přírodě blízkých struktur (krajinný typ A podle Kocourkové).
Vlastní město Hradec Králové leží ve významném prostoru České kotliny, na soutoku řek Labe a Orlice.
Krajinný charakter je málo členitý, převážně rovinatý, s průměrnou nadmořskou výškou 235 m n.m.
Výraznou krajinnou dominantou je historické jádro města, situované přímo nad soutokem obou řek. Na
severozápadě obklopuje město nízká zalesněná pahorkatina a na jihovýchodě je město lemováno výrazným
masívem s nejvyšším bodem Kopec Sv. Jána a rozsáhlým komplexem Novohradeckých lesů.
Pro krajinný ráz zájmového území je charakteristická hrubá mozaika polí, linie a otevřenost krajinného
prostoru, což má za následek velký dosah viditelnosti jednotlivých krajinotvorných prvků. Sídelní silueta
blízkých sídel je poměrně značně exponovaná.
Krajina, ve které se předložený záměr nachází, je tvořena okrajem říční terasy Labe. Původně zemědělské
území je využívané pro typickou suburbanizační zástavbu okraje velkoměst. Krajina je výrazně narušena
dopravními stavbami, velkoobjemovými budovami (typický je nedaleký supermarket), těžbou štěrkopísků,
výrobními objekty.
Vlastní těžební prostor a těžební činnost se na charakteru krajiny a krajinném rázu projevuje pouze
v omezeném rozsahu a v bezprostřední blízkosti stávajícím těžebním jezerem. Vzhledem k oddělení prostoru
železničními tratěmi (ze SZ a JZ) není prostor ložiska (těžby) mimo areál nijak patrný. Z JV a V ohraničuje
těžební prostor pás vegetace podél Labského náhonu, takže ani z tohoto směru není prostor těžby nijak
patrný. Stávající meziskládky vytěžené suroviny se v krajinném rázu lokality rovněž výrazněji neprojevují,
částečně jsou zakryté náspem železniční tratě a valem skryté zeminy, a jsou poměrně nízké (v řádu jednotek
m). Charakter zájmového území je patrný z ortofotomapy a fotodokumentace v přílohách této dokumentace
a následujícího obrázku.
Obrázek č. 10: Situace záměru na podkladu ortofotomapy (1:20 000)

Přírodní parky
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst. 1 definuje pojem
krajinného rázu. Na základě § 12, odst. 3 zákona může orgán ochrany přírody k ochraně krajinného rázu s
významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí
tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití
území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
Do řešeného území ani jeho blízkosti nezasahuje žádný přírodní park.
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Podél toku Orlice prochází městem Přírodní park Orlice, který byl zřízen v roce 1996 k zachování rázu volné
krajiny s významnými krajinářskými, přírodními a estetickými hodnotami. Zájmové území není součástí
přírodního parku.

C.II.6. Ostatní charakteristiky zájmového území
Osídlení (historie, využití území)
Území prověřovaného záměru se nachází na území městské části Plačice, která je součástí města Hradec
Králové. Statutární město Hradec Králové patří svou velikostí i významem mezi nejdůležitější centra osídlení
v České republice.
Širší území Královéhradecka lze charakterizovat jako průmyslové území s intenzivní zemědělskou výrobou,
nízkou mírou nezaměstnanosti a se značným rozvojem terciérní a kvartérní sféry. Město Hradec Králové
představuje hospodářsky, sídelně a populačně nejsilnější sídlo Královéhradeckého kraje s výrazně
diferencovanou odvětvovou a oborovou strukturou. Z hlediska struktury osídlení je Hradec Králové spolu s
Pardubicemi jedním z jádrových měst sídelní aglomerace regionálního až nadregionálního významu.
Správní území města má rozlohu 105,6 km2 a je rozdělené na 21 katastrálních území. Město vyniká velmi
dobrým urbanistickým řešením. Je přitažlivou lokalitou pro bydlení, nákupní příležitosti, kulturní a
společenské vyžití. Hradec Králové je centrem administrativy a správy, sídlem poboček řady bank, finančních
institucí, střediskem kultury, školství, vědy a duchovního života. Hradec Králové je významným regionálním
dopravním uzlem a přirozeným spádovým střediskem severovýchodních Čech.
Krajina na soutoku Labe s Orlicí, jíž dominuje město Hradec Králové, byla obydlena již v době předhistorické.
Archeologické naleziště na okraji města v Plotištích nad Labem vykazuje několikanásobné osídlení jak z
období pravěku, tak z doby římské. Kumulace pravěkých kultur na jednom místě v blízkosti brodu přes Labe
a charakter nálezů dokazují, že po celé dlouhé úseky svého osídlení měla tato významná lokalita ráz
obchodního střediska. Již v 10. století vzniklo zde slovanské hradiště rodu Slavníkovců s rušným tržištěm,
ovládajícím starou obchodní stezku od Krakova přes Náchod k Praze.
Ve 13. století se hradiště začíná měnit v město, které je připomínáno roku 1225 v listině Přemysla Otakara I.
Ve 14. století patří Hradec Králové k nejvýznamnějším městům v českém království. V roce 1306 se stává
věnným městem, pobývají v něm české královny Eliška Rejčka a rovněž poslední manželka Karla IV. Eliška
Pomořanská. V období husitských válek se stal Hradec Králové jedním z center husitů. Příchodem jezuitů
v 17. století a založením královéhradeckého biskupství nastává nový kulturní a stavební rozvoj. V roce 1765
rozhodl císař Josef II . o přestavbě Hradce Králové na vojenskou pevnost. Tento fakt definitivně potvrdila
Prusko-rakouská válka, jejíž rozhodující bitva byla dne 3. července 1866 svedena právě u Hradce králové –
na nedalekém Chlumu. Vojenský význam pevnosti v moderní historii však s postupem času klesal.
Od počátku 20. století probíhala výstavba podle nových regulačních plánů. Z nich nejznámějším se stal plán
Josefa Gočára z let 1926 – 1928. Hlavně na pravém břehu Labe vznikaly urbanistické soubory s vynikajícími
stavbami dalších předních českých architektů. Ve městě rostl i průmysl. Město získávalo věhlas a pověst i na
mezinárodní scéně, kdy bylo pravidelně zastávkou významných zahraničních hostů.
Rozvoj města byl přerušen 2. světovou válkou. Po jejím skončení zůstal Hradec Králové stále hospodářským
a kulturním centrem východních Čech. V průběhu 20. století se městu podařilo uchovat odkaz předválečné
architektury a koncem století na něj navázat obnovou města v nových podmínkách demokratické
společnosti.
Území navrženého rozšíření těžby je situováno mimo zastavěné území města při jeho vnější hranici. Plocha je
součástí orné půdy a je využívána pro zemědělskou produkci. Dotčeným územím neprochází žádné turistické
trasy či stezky, území není rekreačně využíváno.

Hmotný majetek a kulturní památky
Historické jádro města Hradec Králové bylo v roce 1962 prohlášeno městskou památkovou rezervací, na
jejímž území se nachází cca 200 evidovaných chráněných kulturních památek. Jako přirozené ochranné
pásmo městské památkové rezervace byla v roce 1991 vyhlášena městská památková zóna, na jejímž území
se nachází téměř 70 evidovaných chráněných kulturních památek a 1 národní památka.
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Na řešeném území ani v jeho blízkosti se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V
prostoru se rovněž nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Archeologické nálezy nejsou na dotčených plochách registrovány, jejich výskyt však s ohledem na charakter
území nelze vyloučit.

Hluk
Areál záměru se nachází v prostoru stávajícího těžebního prostoru při obci Plačice. Těžební prostor se
nachází v osamocené poloze, mimo obytnou zástavbu nebo jiné hlukově chráněné prostory. Vzdálenost
hranice těžby od nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb
je cca 350 – 400 metrů (severně při ulici Vlčkovická - východní okraj Plačic). Plocha těžebny je zahloubena
cca 2 m pod terénem, vodní hladina, ze které probíhá těžba, potom další cca 2 m pod plochou těžebny.
Těžba a související expedice jsou prováděny pouze v denním období.
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem stávající těžby, dalšími provozovnami v
území (betonárna) a z provozu na přilehlé železniční trati. Vzhledem k nepřítomnosti chráněných prostor
v tomto území, zde nepředstavuje hluk provozoven významnější problém.
Hluková situace v nejbližším dotčeném venkovním prostoru (zástavba Plačice) je ovlivněna zejména hlukem
ze silniční dopravy. Hluk z těžebny se zde neprojevuje a je v souladu s požadovaným hygienickým limitem
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stávající těžba
tedy probíhá v souladu s hygienickými požadavky. To je prokázáno měřením ze dne 18.6.2007 (Protokol
2410/H-104/DK/07. Měření hlučnosti v mimopracovním prostředí. Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích,
Východní pobočka, Odbor fyzikálních faktorů, pracoviště Svitavy. 20.6.2007). Protokol je v úplném znění
součástí tohoto oznámení (viz. Příloha č. 3).
Hygienický limit pro hluk z provozovny (tj. těžebny) činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc), pro hluk z provozu na
pozemních komunikacích LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních
komunikacích LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). Vzhledem k historicky vzniklé hlukové zátěži na silnici II/324 (ul.
Kutnohorská) lze aplikovat i korekci pro tzv. starou hlukovou zátěž, limit v takovémto případě činí
LAeq,T = 70/60 dB (den/noc).
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

Dopravní infrastruktura
Záměr se nachází jihozápadně města Hradec Králové při městské části Plačice. Komunikačně je napojen
prostřednictvím příjezdové účelové komunikace na ulici Pardubickou a jejím prostřednictvím na další
komunikační síť.
Umístění záměru, komunikační napojení a intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území jsou
zřejmé z následujících obrázků.
Intenzity dopravy v průjezdu Plačicemi jsou dle sčítání ŘSD ČR z roku 2005 uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Výsledky sčítání dopravy (ŘSD ČR, 2005)
Silnice
II/324

Profil
5-2050

Těžká
2614

Osobní
6282

Motocykly
34

Celkem
8930

Stav silniční komunikační sítě je pro provoz záměru vyhovující. V dotčeném území je koncepčně připravována
výstavba dálnice D11 resp. rychlostní silnice R35, s potenciálním využitím pro záměr.
Jiný druh dopravy, použitelný pro přepravu štěrkopísku, není v daném prostoru k dispozici.
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Obrázek č. 11: Umístění záměru, schéma komunikační sítě dotčeného území

Obrázek č. 12: Intenzity dopravy na komunikační síti dočeného území (ŘSD ČR, 2005)
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Územní plánování
Řešené území je součástí města Hradec Králové, které je řešeno v rámci Územního plánu velkého územního
celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace. Město Hradec králové má schválený územní plán.
Územní plán VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
Územní plán velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace byl schválen
usnesením vlády ČSR č. 151 ze dne 18.5.1988. V současné době byly na území ÚP VÚC H-P SRA schváleny
změny č. 1 (1997) a 2 (2001).
ÚP VÚC H-P SRA stanovuje uspořádání a limity v daném území a vymezuje významné veřejně prospěšné
stavby. Ložisko štěrkopísků Plačice je v grafické části ÚP VÚC zakresleno. Záměr je tedy v souladu s tímto
územním plánem.
V současné době se připravuje dokument Zásady územního rozvoje, který však nebyl dosud projednán ani
schválen. Po schválení nahradí současný ÚP VÚC.
Územní plán města Hradec Králové
Územní plán města Hradec Králové byl schválen Zastupitelstvem města 21.1.2000. Závazná část Územního
plánu města Hradec Králové (nově vymezená pořízením změny ÚPm HK č. 25) byla vyhlášena obecně
závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002.
Ve vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, Odbor hlavního architekta, k záměru na rozšíření těžby
štěrkopísku na lokalitě Plačice (zn.: 17764/07/HA1/Ks ze dne 13.3.2007) se uvádí následující závěr:

„S rozšířením těžby štěrkopísku v k.ú. Plačice do vzdálenosti 40 m od osy koleje železniční trati
Opatovice nad Labem - odbočka Plačice lze z hlediska funkčního využití ploch v platném Úpm HK
souhlasit za podmínky, že po ukončení těžby bude lokalita ohraničená železničními tratěmi Hradec
Králové - Chlumec nad Cidlinou a Opatovice nad Labem - odbočka Plačice upravena v souladu se
schváleným plánem rekultivace v termínu konkrétně stanoveném v územním rozhodnutí o změně
využití území.“
Situace záměru na podkladu Územního plánu města Hradec Králové je patrná z následujícího obrázku
(podrobněji viz příloha č. 1.6).
Obrázek č. 13: Výřez Územního plánu města Hradec Králové
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C.III.
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí a schopnosti prostředí snášet danou zátěž je třeba
konstatovat, že posuzovaný záměr má z hlediska významnosti a rozsahu očekávaných vlivů lokální charakter.
Vlivy, a tím i popis a hodnocení současného a výhledového stavu okolního prostředí regionálního významu
není třeba uvažovat ani hodnotit u žádného z dotčených složek či faktorů.
Záměr je situován v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na tomto stavu má vysoký podíl doprava,
nicméně se zde projevují i další zdroje znečišťování ovzduší včetně lokálních a zemědělských prací, které
jsou nezanedbatelnými zdroji tuhých znečišťujících látek. Vlastní lokalita mimo centrum města není
zatěžována nad platné limity.
V širším měřítku jsou problémy zejména z hlediska krátkodobých imisních charakteristik (maximálních
koncentrací), u který je pro některé látky imisní limit překračován. Z hlediska dlouhodobých parametrů je
kvalita ovzduší v území přijatelná na střední úrovni zátěže.
S ohledem na charakter záměru a prostředí jeho lokalizace je nutné únosnost zátěže v oblasti povrchových a
podzemních vod zvažovat jak z hlediska přirozených struktur a prvků, na které je vázán výskyt vody
v prostředí, tak z hlediska stávajícího antropogenního narušení a kapacit antropogenních systémů.
Záměr je lokalizován v návaznosti na stávající těžební plochu na ložisku Plačice. Místně významné vlivy na
hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány v souvislosti s předchozí těžbou (vznik vodní
plochy). Rozšíření těžby na plochy zemědělské půdy a zvětšení vodní plochy jsou z tohoto hlediska málo
významné.
V území nejsou situovány prvky citlivé na změny ve struktuře a charakteru povrchových nebo podzemních
vod (zdroje pitné vody nebo zdroje léčivých vod). Proto nelze žádné změny v těchto charakteristikách
očekávat.
Morfologie zájmového území je významně ovlivněna existencí jezera po předchozí těžbě, železničními tratěmi
a okolní příměstskou zástavbou. Nově vznikají nebo jsou pánovány komunikačními koridory (D11, R35,
vnitroměstské komunikace). Případné další zásahy do charakteru terénu jsou s ohledem na charakter a
způsob využití oblasti únosné, jejich rozsah a charakter je regulován územními plány a státními nebo
veřejnými autoritami dle oblastí zájmů.
Řešené území a jeho okolí má v současné době charakter zemědělsko urbánní krajiny. Převážnou část širšího
řešeného území v současné době zaujímá kromě vlastního prostoru těžby zemědělsky využívaná orná půda,
dopravní stavby a budovy. Jižním okrajem řešeného území prochází lokální biokoridor sledující tok Labského
náhonu. Západním okrajem řešeného území prochází železniční trať, doprovázená travobylinnými porosty.
Jediným kvalitním segmentem řešeného území jsou listnaté porosty lužního charakteru, které tvoří východní
hranici řešeného území a navazují na Labský náhon.
Fauna a flóra mimo prostory s dřevinnou vegetací jsou v současnosti značně ochuzeny. Zatížení území
rozšířením těžby na plochy orné půdy výrazně nezhorší stav ekosystémů, ani neovlivní výskyt lokálních
populací rostlin a živočichů, pokud budou v maximální míře zachovány plochy s dřevinnými porosty v území.
Záměr nepředstavuje žádné navýšení vstupů do životního prostředí ve srovnání se současným stavem.
Důsledkem je pokračování těžby na stávající úrovni a tím prodloužení těžebních aktivit na lokalitě o cca 12
let, před finální rekultivací celého území. Z tohoto pohledu nedojde vlivem posuzovaného záměru ani k žádné
významné změně v zatížení jednotlivých složek a faktorů prostředí v zájmovém území.
Z hlediska únosnosti životního prostředí lze konstatovat, že vlivy v hodnocených složkách a charakteristikách
životního prostředí jsou hodnoceny jako akceptovatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími
právními normami či předpisy. Záměr nevyvolá překročení únosné zátěže území, ani významné trvalé změny
v dílčích charakteristikách dotčeného území.
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ČÁST D

(KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů
Cílem této části dokumentace je popis vlivů záměru na jednotlivé složky životného prostředí a jejich
klasifikace. Vzhledem k možným kombinacím u konkrétních hledisek jsou uvedeny metodické tabulky, které
umožní jednotný přístup k hodnocení jednotlivých vlivů v dalším textu dokumentace.
Tab.: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska

Poznámka

A.

1. příprava

bez významných vlivů na ŽP

FÁZE REALIZACE

2. výstavba

časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy

3. provoz

zásadní vliv při provozu skládky a ukládání odpadů

4. likvidace

vzhledem k trvalému charakteru skládky není tato část předmětem
samotného hodnocení

B. ZPŮSOB
INTERAKCE

1. vlivy přímé

faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP

2. vlivy nepřímé

faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku

C.

1. vratné

po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému

2. částečně vratné

původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně

3. nevratné

účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit do
původního stavu

1. chvilkové

časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy

2. krátkodobé

časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný

3. střednědobé

časovou jednotkou je rok

4. dlouhodobé

časovou jednotkou je 1 generace (25 let)

5. trvalé

po dobu trvání stavby

E.

1. vyloučené

děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0

PRAVDĚPODOBNOST

2. málo pravděpodob.

pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově nepředpokládá

3. středně pravd.

pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se hovoří o
možnosti 50 na 50

4. velmi pravd.

pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově předpokládá

5. jisté

děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0

F.

1. inhibiční

při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek snižuje

SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

2. indiferentní

faktory se vzájemně neovlivňují

3. kumulativní

celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus

VRATNOST DĚJE

D.
DOBA TRVÁNÍ

VÝSKYTU
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G.

1. přímá kvantifikace

VELIKOST A
VÝZNAMNOST
VLIVU

(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí, ekvivalentní
hladina hluku)

2. semikvantitativní
stupnice

5ti-členná stupnice (viz další tabulka), vychází z multikriteriálního
hodnocení staveb a činností

V následující tabulce je uvedena 5ti-členná stupnice hodnocení velikosti a významnosti staveb a činností.
Jedná se o stupnici převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“
daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení).
Hodnocení vlivů staveb a činností

1

Výskyt
škodlivin

Impakt

Přijaté

(Plošný vliv)

riziko

vysoké
překročení

likvidace
extrémní
objektu,
zásadní
ohrožení funkce

(>200%)
2

překročení
limitu
(120-200%)

silné narušení,
nadprůměrné
funkce je vážně
ohrožena

Finanční
náklady

Důležitost

Užitečnost

Obecná
přijatelnost
řešení

nepřija-

nulová

minimální
velmi nízká

jednoznačně
nepřijatelné

vysoké

malá

malá

nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami

(váha
ukazatele)

telné

3

Na
hranici průměrný může průměrné
limitu
vést k ohrožení
funkce
(80-120%)

průměrné

průměrná

průměrná
střední

přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)

4

pod limitem

podprůměrné

nízké

velká

velká

přijatelné
s dílčími
výhradami

nulové

žádné

rozhodující

maximální,
velmi vysoká

jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální

(40-80%)
5

hluboko
limitem

částečný,
neohrožuje
funkci

pod bez reálného
vlivu

<50% limitu

(nulový vliv)

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení. Z hlediska vratnosti a
doby trvání je nezbytné rozlišovat dílčí důsledky. Z hlediska součinnosti s jinými vlivy není v současné době
žádný jiný vliv znám.
V další části budou podrobněji hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti jednotlivých
vlivů. Vliv záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě (současnému stavu).

D.I.2. Vlivy na veřejné zdraví včetně sociálně ekonomických vlivů
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 350 - 400 m od hranice řešeného území na území městské části
Plačice, severně od komunikace v ulici Vlčnovické. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování
oznámení a dokumentace lze předběžně vyloučit významné negativní důsledky na veřejné zdraví v souvislosti
s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
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Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno žádné navýšení stávající imisní zátěže v blízkém i
širším okolí záměru. V okolí těžebních ploch není očekáváno překračování imisních limitů vlivem
provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu předpokládány.



Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako prakticky nulové. Vlivem
vlastní těžební činnosti nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u
nejbližší chráněné zástavby. Vliv související dopravy je hodnocen jako nízký.



Záměr nebude zdrojem nadlimitního znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž
zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo
povrchových vod nebo půdy lze vyloučit.



Záměr nezasahuje do stávajících rekreačních lokalit a neovlivní stávající turistické využívání území.
Narušení psychické pohody není předpokládáno.

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.

D.I.3. Vlivy na ovzduší a klima
S ohledem na zachování intenzity těžby na stejné úrovni jako dosud, použití stejné dopravní techniky a
stejných tras dopravy není předpokládána prakticky žádná změna stávající imisní zátěže.
Hodnocený záměr není charakterizován jako významný zdroj znečišťování ovzduší a emise látek z provozu
těžby a úpravy štěrkopísku budou velmi nízké až zanedbatelné. Emise znečišťujících látek z vyvolané dopravy
pro expedici finálních výrobků lze s ohledem na kapacitu těžby hodnotit rovněž jako velmi nízké.
Překračování platných imisních limitů vlivem realizace záměru není předpokládáno.
V průběhu přípravných prací (skrývky ornice a zeminy) může docházet krátkodobě ke zvýšené emisi
prašných částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu
vlastního staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.)
polních prací.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné. Provoz záměru
nebude příčinou překračování imisních limitů. Významným způsobem se na kvalitě ovzduší neprojeví ani
kumulace vlivů se záměrem Truck centra Hradec králové (dále TC HK), které je situováno severně od
těžebny při ulici Vlčkovické. Příspěvek provozu Truck centra HK k úrovni imisních koncentrací NO2 a PM10 se
v krátkodobých i dlouhodobých ukazatelích pohybuje nejvýše v okolí 1% platných limitů (většinou výrazně
pod touto hodnotou). Vzhledem k očekávané dopravní zátěži vyvolané provozem TC HK a skutečnosti, že
provoz těžby štěrkopísku je již zahrnut v současném stavu kvality ovzduší (nedochází k žádné změně oproti
současnému stavu), lze případnou kumulaci vlivu na ovzduší hodnotit jako velmi nízkou až zanedbatelnou.
S ohledem na technické řešení, rozsah záměru a stávající konfiguraci terénu není předpokládáno, že by
hodnocený záměr zásadním způsobem v budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční
radiací nebo jinak zásadně ovlivňoval klimatické charakteristiky širšího okolí.
V blízkosti vytěženého prostoru s volnou vodní hladinou lze očekávat lokální změny, neboť vodní plocha
těžebního jezera bude mít větší schopnost pohlcovat sluneční záření a současně je pomaleji uvolňovat, než
stávající plocha zemědělsky využívaná. V letním období bude rozdíl nevýznamný, poněvadž plochy s
vegetačním krytem pěstovaných plodin mají obdobné vlastnosti jako vodní plochy. Rozdíl oproti současnému
stavu se projeví výrazněji v zimním období, kdy mají plochy zemědělské půdy bez vegetačního krytu rychlejší
vyzařování. Výpar vody ze stávající rostlé půdy se uskutečňuje kapilárním vzlínáním, z budoucí vodní plochy
přímým odparem.
Tyto změny budou omezeny pouze na okolí budoucí vodní plochy a není pravděpodobné, že by se jakkoli
projevily na mezoklimatických podmínkách širšího okolí.
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D.I.4. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hlukové limity
Záměr se nachází v osamoceném prostoru, mimo kontakt s obytnou zástavbou nebo jiné hlukově chráněné
prostory. Vzdálenost hranice těžby od nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního
chráněného prostoru staveb je cca 350 - 400 metrů (východní okraj Plačic při ulici Vlčkovické). Plocha
těžebny je zahloubena cca 2 m pod terénem, vodní hladina, ze které probíhá těžba, potom další cca 2 m pod
plochou těžebny. Těžba a související expedice jsou prováděny pouze v denním období.
Stávající těžba (hluk z provozovny) nezpůsobuje v chráněném prostoru přeslimitní hlukové vlivy. To je
prokázáno měřením ze dne 18.6.2007 (Protokol 2410/H-104/DK/07. Měření hlučnosti v mimopracovním
prostředí. Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, Východní pobočka, Odbor fyzikálních faktorů, pracoviště
Svitavy. 20.6.2007). Protokol je v úplném znění uveden v příloze č. 3 této dokumentace.
Tento vyhovující stav bude zachován i po realizaci záměru. Je však nutno nadále respektovat vyloučení
nočního provozu těžby. Noční limit LAeq,1h = 40 dB (jedna nejhlučnější hodina z období 22:00 až 6:00) je v
chráněném venkovním prostoru již obtížně splnitelný.
Hluk ze související nákladní dopravy je součástí celkového hluku dopravních komunikací. Vlivem záměru
nedochází oproti stávajícímu stavu k nárůstu intenzit dopravy a tím ani ke zvýšení hlukových hladin v okolí
komunikací. S ohledem na celkové hlukové zatížení okolí dopravních komunikací přitom není příspěvek těžby
k hlukové situaci akusticky významný. Z hlediska kumulace s jinými záměry nepředstavuje doprava vyvolaná
těžbou významný problém. Vliv dopravní obsluhy těžby štěrkopísku je zahrnut do popisu současného stavu i
v rámci posouzení TC HK, kde bylo konstatováno, že v ulici Vlčkovické je platný limit pro přípustnou hladinu
hluku splněn, v ulici Kutnohorská je limit překračován vlivem významné nákladní dopravy. Dále jsou
analyzovány různé varianty související s dostavbou dopravní infrastruktury v území (dálnice D11, dopravní
okruh Hradce Králové).
Hluková problematika je proto u záměru spolehlivě řešitelná a nepředstavuje významnější problém.
Pro období přípravy a otvírky ložiska lze učinit obdobné závěry.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.5. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
Vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
Záměr je bez přímých výstupů do povrchových vod. Územím těžby neprotéká žádný povrchový tok, realizace
záměru nevyžaduje přeložku vodních toků nebo úpravy koryta. Záměr je bez nároků na vypouštění
odpadních vod nebo vod se změněnou kvalitou do vodních toků. Splaškové vody ze stávajícího provozního
zázemí jsou jímány a vyváženy na ČOV.
Zájmové území je v současné době odvodňováno převážně infiltrací srážkových vod do podzemí, odparem a
evapotranspirací. Těžbou dojde k odkrytí hladiny podzemní vody a srážkové vody spadlé na území ložiska se
stanou přímo součástí důlních vod, které jsou součástí pohybu podzemních vod na lokalitě.
Jezero je napojeno na Labský náhon odvodňovacím příkopem v jihovýchodní části, který slouží k odvádění
vody v případě vyšších stavů podzemní vody v jezeře. Funkce tohoto příkopu bude zachována.
Realizací záměru nedojde k žádnému ovlivnění odtokových poměrů nebo hydrologických charakteristik
okolních vodních toků (Labského náhonu, Labe).
Ovlivnění odtokových poměrů v důsledku těžební činnosti není předpokládáno. Vlivy lze hodnotit jako
zanedbatelné až nulové.
Vlivy na jakost povrchových vod
Záměr je bez přímých výstupů do povrchových vod, kvalita vody v okolních tocích nebude z tohoto důvodu
ovlivněna.
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Záměr nepředstavuje žádné riziko pro povrchové vody v případě mimořádného stavu a úniku nebezpečných
látek (únik provozních látek z používané techniky) v rámci těžby na lokalitě Plačice.

Vlivy na podzemní vody
Vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Zájmové území je v současné době odvodňováno převážně infiltrací srážkových vod do podzemí, odparem a
evapotranspirací. Záměr předpokládá odtěžení kvartérních písčitých sedimentů, které tvoří na zájmovém
území kolektor podzemní vody, a vytvoření umělého jezera o ploše cca 9 ha (celkem 27 ha). Vody jezera
budou v přímé komunikaci s okolní podzemní vodou mělké zvodně.
Vytvořením těžebního jezera dojde ke gravitačnímu vyrovnání hladiny. Podzemní vody jsou na zájmovém
území vlivem odporu horninového prostředí pod hydraulickým spádem, po vytvoření jezera dojde k ustálení
jeho hladiny na střední úrovni stávající úrovně ustálené hladiny podzemních vod na ploše ložiska. To bude
mít za následek zvýšení hladiny podzemní vody v okolí odtokového (jihovýchodního) břehu a snížení hladiny
podzemních vod oproti stávající úrovni v okolí přítokového břehu. Úroveň hladiny v okolí jezera se bude
přibližovat stávajícímu normálnímu stavu v exponenciální závislosti na rostoucí vzdálenosti od břehu jezera.
Změny výšky hladiny podzemní vody budou mít za následek lokální změny směru proudění podzemní vody,
vázané na blízké okolí těžebny, ke změně generelního směru proudění podzemní vody však nedojde. Hladina
stávajícího těžebního jezera byla dle hydrogeologického posouzení (Petera 2006) zaměřena na úrovni 228,4
m n.m., s tím, že v závislosti na stavu podzemních vod dochází ke kolísání hladiny v rozsahu ± 0,5 m.
Obdobné hodnoty lze očekávat v případě rozšíření těžebního jezera.
Těžba suroviny bude mít dále efekt obdobný čerpání podzemní vody, protože vytěžený objem suroviny bude
nahrazován přítokem podzemní vody. Toto fiktivní množství čerpané vody lze přibližně odvodit ze vztahu:
Q = (1-p) x V / t
kde:
-

Q je vydatnost [m3/hod; l/s]
p je pórovitost horniny [ ]
V je objem vytěženého materiálu v přirozených podmínkách [m3; dm3]
t je čas, ke kterému je vztažen objem těžby [hod; s]

Při odhadnuté pórovitosti klastických sedimentů 30 % (p = 0,3) a známém objemu těžby v čase (90 000 m3
za rok) odpovídá těžba suroviny efektu čerpání podzemních vod ve výši:
Q = (1 - 0,3) × (90 000 000 dm3 / 31 536 000 s) = 1,998 dm3.s-1.
S ohledem na očekávanou vysokou transmisivitu kolektoru a plochu přítokové stěny těžebny, nejsou
očekávány znatelné projevy zdánlivého čerpání podzemní vody ve výši cca 2 l.s-1 na hladinu podzemních vod
v okolí těžebního jezera.
Vlivy na kvalitu podzemních vod
Vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou za běžného provozu očekávány. Záměr je bez výstupů vod se
změněnou kvalitou do vod podzemních. Těžba bude zajištěna korečkovým bagrem s elektrickým pohonem.
V provozu těžebny bude v nízkém rozsahu manipulováno se závadnými látkami (pohonné hmoty pro
manipulační techniku, mazadla). V případě mimořádného stavu spojeného s únikem takových látek bude
bezprostředně ohrožena kvalita horninového prostředí a následně podzemních vod.
Míra rizika mimořádného stavu bude, s ohledem na zabezpečení provozu, nízká. V provozu bude přítomna
obsluha, na případné mimořádné stavy bude neprodleně reagováno standardními postupy řešení
mimořádného stavu.
Celkově lze hodnotit vlivy na kvalitu podzemních vod jako nevýznamné.

STRANA 54 z 79

ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY ŠTĚRKOPÍSKU NA LOŽISKU PLAČICE
DOKUMENTACE O VLIVECH NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vlivy na vodní zdroje
V okolí těžebny se nevyskytují žádné vodní zdroje určené pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou
vodou. Nejbližší domovní studny jsou situovány cca 0,5 km proti směru proudění podzemních vod v obci
Plačice. Těžbou nebude ovlivněna jejich kvalita ani vydatnost.

D.I.6. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Navržené rozšíření těžby je situováno na zemědělském půdním fondu a vyžádá si trvalý zábor ZPF v rozsahu
cca 12 ha. Dotčené půdy jsou z hlediska produkční schopnosti podprůměrné a jsou zařazeny převážně do IV.
třídy ochrany ZPF, pouze necelá 2 % dotčených zemědělských ploch jsou řazena do II. třídy ochrany. Zvláště
chráněná zemědělská půda se v dotčených plochách nenachází.
V řešeném prostoru nedojde k zachování nedostupných nebo obtížně obhospodařovatelných ploch
zemědělské půdy. Prakticky celé území mezi přirozenými hranicemi v terénu (železniční tratě a Labský
náhon) a těžebním jezerem bude vyňato ze ZPF, na části (cca 7,5 ha) bude vytvořeno těžbou jezero, část
(cca 4,5 ha) připadá na ochranná pásma železničních tratí, kde bude provedena rekultivace se zaměřením na
budoucí využití území.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
Vliv na kvalitu půdy na okolních pozemcích lze hodnotit jako nulový. Záměr nebude zdrojem nebezpečných a
rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v zájmovém území.
Vlivy na zábor půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nízké, a s ohledem na charakter půdního
pokryvu jako málo významné.
Objem skrývek je odhadován na 23.700 m3; z toho 9.000 m3 bude určeno pro rekultivace svahů a výsadby
zeleně dle schváleného projektu. Ostatní ornice bude převezena a rozprostřena na zemědělskou půdu v
oblasti Velká Čermná – Borohrádek dle dohody s vlastníky pozemků.

Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Realizací záměru dojde k vytěžení a přemístění cca 600 000 m3 skrývky (zemin) a suroviny, kterou tvoří
kvartérní fluviální štěrkopísky. Převážná část objemu těženého materiálu je pod hladinou podzemní vody, při
těžbě bude postupně vytvářeno a rozšiřováno těžební jezero, které bude mít po ukončení těžby celkovou
plochu cca 27 ha.
Kvalita horninového prostředí nebude při běžném provozu ovlivněna, ke znečistění může dojít pouze v
důsledku havarijního úniku.
Dle inženýrsko geologického posouzení (Petera 2006) nebude mít těžba vliv na stabilitu železničního tělesa
při severozápadním a jihozápadním okraji těžebny, za předpokladu zachování ochranného pilíře min. 40 m
od osy kolejiště.
Využívání ložiska štěrkopísků je spojeno se zásahem do horninového prostředí. Těžbou dojde k odkrytí
hladiny podzemní vody a ke snížení terénu až na těžební bázi v úrovni 218 – 223 m n.m. To představuje
pokles vůči současnému stavu o cca 8 až 13 m.

Vlivy na nerostné zdroje
Ložiska nerostných surovin patří k vyčerpatelným přírodním zdrojům. Protože za většinu přírodních zdrojů
neexistuje v současné době rovnocenná náhrada, není reálné zastavit v dohledné době jejich čerpání. Je
však třeba při využívání nerostných zdrojů zajistit hospodárnost a šetrnost vůči okolnímu prostředí. Těžba
štěrkopísku na ložisku Plačice nebude při respektování navržených opatření s těmito principy v rozporu.
Hodnocený záměr je těžební činností, jejímž důsledkem bude využití místní ložiskové akumulace kvartérních
štěrkopísčitých sedimentů jako stavebního materiálu. Kapacita ložiska činí cca 585 000 m3 suroviny.
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Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

D.I.7. Vlivy na živé složky přírody
Navrhované rozšíření těžby je situováno převážně na intenzivně využívané orné půdě, kde nezasahuje do
žádného přírodě blízkého biotopu. Výjimkou jsou porosty charakteru luhu v jihovýchodním cípu těžebního
prostoru - podél Labského náhonu a bývalé občasné vodoteče, původně procházející napříč územím. Na toto
území, náležející k ochranné zóně nadregionálního biokoridoru sledujícího tok Labe, je třeba pohlížet jako na
ekosystém se zvýšenou ochranou.
Vůči navržené stavbě nejsou z hlediska ochrany flóry a fauny žádné zásadní výhrady. Těžiště plochy
navrženého rozšíření těžby leží na současných polních kulturách a do relativně přirozeného biotopu (ostatní
plocha s dřevinným porostem navazující na doprovodné porosty Labského kanálu a na les) zasahuje pouze
malou částí (cca 3000 m2).
Flóra
Navrženým rozšířením těžby na ložisku Plačice dojde k likvidaci pouze malé části relativně přirozeného
biotopu (odtěžení dřevin a vlastní ostatní plochy ve východním cípu zájmového území, p.p.č. 643/2 a 643/3,
cca 3.000 m2 z celkového rozsahu cca 7,5 ha rozšíření) navazujícího bezprostředně na ponechávaný pás
šířky min. 15 m kolem Labského náhonu a na stávající lesní pozemky a jejich ochranné pásmo. Nejcennější
ekosystémy v blízkosti zájmového území jsou situovány právě podél Labského náhonu, který je chráněn jako
lokální biokoridor.
Rostlinné druhy na zemědělské půdě a přilehlých antropogenních plochách – předpokládanou těžbou
štěrkopísku dojde k zásahu do biotopů rostlinných druhů zcela běžných (intenzivně zemědělsky
obhospodařované pozemky, ladem ponechané plochy kolem železnice, ruderální plochy, těžené plochy).
Zvláště chráněné rostlinné druhy se zde nevyskytují, druhy z Červeného seznamu (svízel severní, mák polní
– kategorie C4a – druhy vyžadující pozornost) se vyskytují i v okolí. Zásah tedy nebude mít významný
negativní dopad na rostlinstvo.
Rostlinné druhy na ostatní ploše (charakter lesa) – nevyskytují se zde žádné zvláště chráněné druhy rostlin,
plocha je cenná spíše jako polopřirozený biotop. Nacházejí se zde vzrostlé stromy – topoly, vrby, olše, duby,
jasany, s podrostem keřů a náletů stromů a s bylinným patrem. Dojde však k zasažení a vytěžení části
plochy (cca 3.000 m2). Tento zásah je negativní a nepříliš vhodný, ovšem při dodržení podmínek a opatření
v rámci rekultivace jej lze kompenzovat a akceptovat. Nejedná se o odstranění osamoceného jedinečného
prvku v krajině, ale o zásah pouze do okraje relativně přirozených společenstev, vyskytujících se v širším
okolí.
Lesní pozemky (pozemky určené k plnění funkcí lesa) a porosty na nich nebudou těžbou přímo dotčeny.
Bude dotčeno pouze ochranné pásmo lesa p.p.č. 645/2 a 645/1 a to ve vzdálenosti 15 m od okraje lesních
pozemků. Les by tedy těžbou neměl být nijak výrazně ovlivněn, pouze s výjimkou lokální změny hladiny
podzemní vody vyvolané vyrovnání hladiny v jezeře. Tato změna společně s přirozeným kolísáním hladiny
podzemních vod není nijak významná a nelze očekávat negativní dopad na uvedené plochy lesa. Vzhledem
k současnému stavu nejbližšího lesa (vytěžený porost bez nové výsadby, zmlazování z pařezů) nelze žádný
reálný vliv očekávat.
Bezprostředně v zájmovém území navrhovaná těžba téměř nenaruší cenné ekosystémy (s výjimkou odtěžení
dřevin a záboru ostatní plochy ve východním cípu zájmového území). Porosty v rámci biokoridoru kolem
Labského náhonu nebudou negativně nijak dotčeny. Podmínkou je dodržení postupu a hranic těžby a
vhodného postupu a formy rekultivace (viz návrh podmínek uvedených v kapitole D.IV).
Fauna
Žádný ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebude rozšířením těžby významně negativně
ovlivněn, ani nebudou výrazně negativně ovlivněny podmínky pro výskyt lokálních populací druhů
vyskytujících se v zájmovém území záměru.
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Při respektování navržených podmínek nelze očekávat významný negativní vliv na lokální populace zvláště
chráněných druhů živočichů zaznamenaných v zájmovém území nebo v jeho okolí. Podrobněji lze vlivy na
jednotlivé skupiny živočichů vyhodnotit následujícím způsobem:
→ obojživelníci: skupina zelených skokanů, popř. jiné druhy – záměr na ně nebude mít negativní vliv při
dodržení podmínek uvedených v kap. D.IV - budou pro ně vytvořeny náhradní vhodné biotopy – rozsáhlé
pobřežní mělčiny a tůně oddělené od vlastního jezera (zabránění predačního tlaku ze strany dravých
ryb);
→ plazi: ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková – záměr na ně nebude mít negativní vliv při
dodržení podmínek uvedených v kap. D.IV – jižní a jihozápadní část vytěženého prostoru bude víceméně
ponechána „přirozenému“ vývoji (po vhodně provedených úpravách terénu, popř. řídkých výsadbách a
za podmínky následné péče);
→ ptáci:
včelojed lesní – pravděpodobně pouze zalétává, bude nevýrazně ovlivněn vytěžením části ostatní plochy
s dřevinami (malá plocha ze stejnorodého porostu);
žluva hajní – prokázané hnízdění, bude málo ovlivněna vytěžením části ostatní plochy s dřevinami (malá
plocha ze stejnorodého porostu);
břehule říční – postupující těžba (vznik nových svislých stěn) je pro ni vhodná, při určité opatrnosti je pro
ni těžbou zaručená možnost hnízdění v následujících letech;
koroptev polní – populace hodnocena jako zranitelná, původně pták stepí, u nás přizpůsoben životu
v otevřené zemědělské krajině, ale nutná možnost úkrytu + bohatá potravní nabídka (semena plevelů,
hmyz); vzhledem k tomu, že plocha pro těžbu je součástí rozsáhlých zemědělských ploch, nebude pro ni
zábor ZPF znamenat žádnou újmu, naopak ponechání plochy kolem vlečky ladem jí poskytne vhodné
podmínky k životu (písčitý úhor bez vegetace, dále potravní nabídka i hnízdní možnosti); v případě
nutnosti se může snadno přesunout za železniční vlečku na přiléhající zemědělské plochy, neobdělávané
plochy kolem náhonu a za ním;
lejsek šedý, slavík obecný - budou nevýrazně ovlivněni vytěžením části ostatní plochy s dřevinami (malá
plocha ze stejnorodého porostu);
rorýs obecný, vlaštovka obecná – využívají lokalitu pouze při lovu – nebudou ovlivněni, naopak pro ně
nové biotopy (změna z intenzivně využívané zemědělské plochy na přirozenější plochy) mohou znamenat
zpestření a rozšíření potravní nabídky.
Ostatní živočišné druhy nebudou navrženým záměrem nijak výrazně negativně ovlivněny (ryby – rozšíření
stávajícího životního prostoru, ptáci a savci – nebudou ovlivněni nebo budou ovlivnění nevýrazně – obdobně
jako zvláště chráněné druhy uvedené výše).
Úbytek obojživelníků v plačickém písníku zaznamenaný v posledních 10ti letech je signálem pro neustále se
snižující možnosti jejich rozmnožování a narušování jejich migračních tras.
Smýcení dřevinných porostů ve východní části lokality, které navazují na biokoridor Labského náhonu, lze
považovat za poměrně významný zásah do současného ekosystému v daném prostoru a s tím spojené
ovlivnění vyskytujících se druhů fauny. V případě realizace takového zásahu je nezbytné přizpůsobit postup
těžby a následné rekultivace tak, aby vybudování náhradních biotopů následovalo bezprostředně po vytěžení
této lokality v období před rozmnožováním obojživelníků, kteří mohou toto území využít.
Po ukončení těžby vznikne v řešeném území rozsáhlá vodní plocha celkem pravidelného lichoběžníkového
tvaru s minimálním litorálním pásem a s poměrně značnou hloubkou. Vznik druhotných přírodě blízkých
ekosystémů je poměrně problematický, zejména proto, že budování případných náhradních biotopů bude
možno plně realizovat až po ukončení těžby.
Zpracovaný projekt biologické rekultivace, který je prezentován v příloze č. 5 této dokumentace, navrhuje
vytvoření náhradních biotopů v podobě 4 tůní umístěných po dvou v ochranném pásmu ČD (při křížení
vlečky a železnice v jihozápadním cípu řešeného území) a v ochranném pásmu lesa. Jejich budování se
předpokládá ve II. etapě těžby po roce 2012 (v OP lesa) a ve IV. etapě po roce 2018. Vzniká tím značná
prodleva mezi odstraněním části biotopu obojživelníků a jejich náhradním vytvořením. V tomto smyslu jsou
doporučena opatření zaměřená na vybudování náhradních biotopů před těžbou nebo bezprostředně po ní
tak, aby možnost rozmnožování pro obojživelníky byla na lokalitě zachována kontinuálně.
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Projekt využívá pro nově navržené výsadby ochranný pás podél železnice – biotop koroptve polní, který by
měl zůstat alespoň v šíři 20 m travnatý, pouze se sporadickými solitérními keři. Dřeviny by měly být co
nejvíce přiblíženy litorálnímu pásmu. Jako nepříliš vhodné je v daném kontextu použití borovice lesní pro
výsadby.
V zásadě lze konstatovat, že čím delší a nepravidelnější bude břehová čára a rozsáhlejší pobřežní mělčiny,
tím bude zásah do ekologické únosnosti území menší.
Negativní vliv na lokální populace zvláště chráněných druhů živočichů zaznamenaných v zájmovém území
nebo v jeho okolí je třeba vyloučit nebo omezit vhodným postupem těžby a navazující postupnou rekultivací,
případně v kombinaci s realizací náhradních biotopů před zásahem na parcele č. 643/2, kde došlo ke
spontánnímu rozvoji cenných ekosystémů.
Nejcennější ekosystémy v blízkosti zájmového území jsou situovány podél Labského náhonu, který je
chráněn jako lokální biokoridor a je současně významným biotopem řady živočichů. Tento biokoridor, který
poskytuje zázemí živočichům z širšího okolí, musí zůstat zcela nedotčen.
Zásah do prostoru v severovýchodním cípu lokality musí být omezen na mimovegetační období, kdy většina
zde se vyskytujících živočichů (zejména stěhovavé druhy) přezimuje mimo tuto lokalitu.
Na ostatních dotčených plochách navrhovaná těžba nenaruší cenné ekosystémy, naopak změna využití
území se v cílovém stavu může projevit v pozitivním směru, neboť málo stabilní agrocenózy mohou být
nahrazeny částečně cennými vodními, mokřadními a lužními biotopy, vytvořenými v rámci rekultivace po
těžbě. V dané souvislosti je třeba citlivě přistupovat k uvažovanému rekreačnímu využití lokality. Jde
zejména o vymezení zón pro volný přístup s rekreačním využitím formou vhodné rekultivace s výsadbami a
omezení či vyloučení některých nevhodných sportovních aktivit (např. provozování vodních skůtrů apod.).

Souhrnné hodnocení
Celkově lze tedy zásah (= provedení záměru) hodnotit jako podmínečně akceptovatelný při respektování a
dodržení navržených opatření ke snížení a eliminaci negativních důsledků na flóru a faunu. Zásah do
zemědělských ploch není z hlediska ochrany přírody negativním zásahem, ale zásahem, který ve svém
důsledku může za dodržení určitých principů a podmínek znamenat zvýšení biodiverzity daného území.
Za podmínek postupné a citlivé rekultivace, a podpory mírného rekreačního využívání lokality, lze i z hlediska
ochrany přírody a krajiny navrhovaný záměr hodnotit jako akceptovatelný. V dlouhodobém horizontu lze
očekávat spíše pozitivní vliv revitalizovaných ploch po těžbě, čímž dojde k rozšíření ploch s vegetací,
vytvářejících širší zázemí i pro živočišné druhy, které se v území vyskytují.
Negativem je zásah do relativně nedotčeného území ostatních ploch (p.č.643/2 a 643/3), jedná se však o
poměrně malou plochu porostů, táhnoucích se dále po obou stranách i březích Labského náhonu. Tento
negativní zásah může být vyvážen vhodně provedenou rekultivací na přiměřeně velkých plochách celého
areálu těžebny. Nenahradí sice stávající stromovou vegetaci a s ní svázané příslušné biotopy, ale může
znamenat vytvoření nových vhodných biotopů a zlepšení podmínek pro jiné živočišné, popř. rostlinné druhy
vyskytující se na lokalitě (i dosud nezaznamenané). Rekultivace však musí být provedena s ohledem na
zájmy ochrany přírody, ve vyváženém vztahu s ostatními výhledovými zájmy na využití lokality, a pod
odborným dohledem příslušného orgánu ochrany přírody.
Z tohoto pohledu lze v dlouhodobém horizontu předpokládat pozitivní vliv revitalizovaných ploch po těžbě a
záměr lze doporučit.

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Potenciálně se vlivy těžby na ložisku Plačice na krajinu mohou projevit ve dvou směrech. V průběhu těžby
může dojít v rovinatém terénu na otevřené krajinné scéně k negativnímu ovlivnění krajinného rázu. Zejména
skládky vytěženého materiálu umístěné v přehledném terénu představují významný negativní vizuální impakt
do krajiny. Vzhledem k tomu, že plocha těžebny je odcloněna náspy železniční trati i vlečky, a současně
náspy skrývky ornice a zeminy určené pro následnou rekultivaci, není pohledové ovlivnění nijak výrazné.
Skládky materiálu nejsou navíc příliš vysoké a nepřevyšují okolní krajinné dominanty (porosty, objekty
apod.). V následující těžbě nelze očekávat významnější dopad na krajinný ráz než představuje současný stav
na lokalitě.
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Narušení pohledové sídelní siluety blízkých sídel rovněž není pravděpodobné. Lokalita těžby je situována do
pohledově uzavřeného prostoru mezi železniční tratě, které tvoří SZ a JZ hranice a Labský náhon (JV
hranice).
Vytěžením plánovaného prostoru dojde ke zvětšení vodní plochy na úkor orné půdy. Složka orné půdy bude
zcela nahrazena vodní plochou a pásem obvodové krajinné zeleně. Stávající cenná složka krajinné zeleně na
východní hranici krajinného prostoru bude zachována a na ní naváže doprovodná zeleň podél břehů nádrže.
Upravené břehy vodní plochy, doplněné o litorální pásmo a obvodovou skupinovou zeleň vhodné druhové
skladby (domácích převážně původních druhů) výrazně zvýší přírodní a estetickou hodnotu vodní plochy a
celého území. Negativní působení průmyslových objektů na severu území bude výraznější vzhledem
k předpokládané rozšířené funkci vzniklého území pro krátkodobou rekreaci. Celkově dojde ke zvýšení
kladných hodnot krajinného rázu ve vyčleněné lokalitě.
V mozaice prostorových složek krajinné oblasti mají rozhodující podíl velké plochy orné půdy s výrazným
podílem rovných linií v jejich členění. Členění ploch je nevýrazné, protože chybí doprovodná zeleň toků a
komunikací. Vodní plochy písníků přináší do celého území prostorové oživení, narušují monotónnost
zemědělské krajiny, příznivě ovlivňují přírodní i estetické hodnoty krajinné oblasti. Z kulturně historického
hlediska vodní plochy do oblasti Královehradecka patří (dle II. vojenského mapování byl nejbližší rybník na
severu území na Temešváru, další na jihu Na Bahnách u cesty na Libišany). Zapojením vodní plochy do
krajiny na lokalitě k.ú. Plačice s předpokládanou rekultivační úpravou se zvýší kladné hodnoty krajinného
rázu místa i krajinné oblasti.
Vůči navrženému plánu rekultivace je doporučeno zejména narušení přímých linií břehů, diverzifikace sklonů
břehů (na části ponechání kolmých stěn, na části břehy s mírným klesáním a vyloučení výsadby borovice
lesní.
Za předpokladu vhodného způsobu rekultivace dotčeného prostoru lze po ukončení těžby, rekultivaci
zasažených ploch a revitalizaci ploch navazujících na těžební plochy, hodnotit vliv na jako pozitivní. Stávající
převažující nestabilní agrocenózy budou v cílové podobě (po rekultivaci ploch dotčených těžbou) nahrazeny
podstatně hodnotnějšími ekosystémy vázanými na rozsáhlejší stálou vodní plochu. Z tohoto pohledu může
v lokalitě vzniknout příznivý přechod mezi městem a volnou krajinou.
Nově vytvořená vodní plocha, začleněná do krajiny přirozenou vegetací, se může stát pozitivním prvkem
navozujícím charakter někdejší historické krajiny. Tento trend je v souladu s dlouhodobým rozvojem regionu.
Samotná vodní plocha pak nebude zcela novým prvkem v krajině, nýbrž naváže na již existující těžební
jezero. Velikostí nebude přesahovat měřítko okolní krajiny a při vhodném způsobu rekultivace dotčených
ploch (strukturované břehy, vhodné výsadby apod.) a revitalizace okolních ploch (výsadba ochranné zeleně
apod.) přispěje ke zvýšení estetické hodnoty krajiny.
Žádná z charakteristik krajinného rázu dotčeného území nebude významně změněna. Krajinný ráz
zájmového území ve smyslu § 12 zákona č.114/1992 Sb. nebude negativně ovlivněn.

D.I.9. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr je vázán výlučně na automobilovou nákladní dopravu, která je vedena po veřejných silničních
komunikacích.
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména související intenzitou dopravy, tedy počtem přijíždějících a
odjíždějících vozidel. Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí do 80 vozidel za den (při těžbě 90.000
t/rok).
Záměr představuje pokračování stávající těžby ve stávající kapacitě. Neovlivňuje stávající intenzity dopravy
na komunikační síti, nemění stávající dopravní trasy ani ložení vozidel. Z tohoto důvodu je vliv záměru na
dopravní infrastrukturu nulový resp. nevýznamný.
Pro období přípravy a otvírky ložiska lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho těžby, půjde navíc o vliv
dočasný.
Záměr nepovede k zásahům do stávající infrastruktury ani k jejímu rozvoji.
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D.I.10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
Realizací záměru nebude dotčen žádný hmotný majetek.
Vodohospodářské zájmy nejsou dotčeny, ochrana vod jako jednoho z přírodních zdrojů bude zajištěna
formou standardních opatření.
Řešené území stavby se nachází v zemědělsky využívaných plochách, historicky významné objekty se
v zájmovém území nevyskytují. Realizací záměru nebudou rovněž dotčeny žádné kulturní památky ani
narušeny místní tradice.
Na území navrženého rozšíření těžby ložiska Plačice nejsou vyloučeny archeologické nálezy. Oznamovatel
bude mít povinnost postupovat podle zákona č. 20/1988 Sb. v platném znění a před zahájením zemních
prací uzavřít smlouvu s odborným pracovištěm na archeologický dohled, popř. záchranný průzkum.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Komplexní souhrnná charakteristika vlivů z hlediska jejich velikosti a významnosti
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově
málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v
míře, která by způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s
dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů (znečištění ovzduší, hluk).
Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké až zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik, prakticky beze změny současné situace.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné, záměr
nepředstavuje žádnou změnu vůči současnému stavu. Realizace záměru nebude příčinou překračování
imisních limitů.
Z hlediska protihlukové ochrany nepředstavuje záměr žádný významnější problém. S ohledem na skutečnost,
že měření hluku prokázalo dodržení požadovaných limitů, lze konstatovat, že tento stav zůstane zachován i
za předpokladu rozšíření a pokračování těžby.
Místně významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány v souvislosti
s předchozí těžbou (otevření hladiny podzemních vod, přerušení občasné vodoteče). Rozšíření vodní plochy
těžebny je z tohoto hlediska málo významné.
Vlivy na hydrologické charakteristiky vodních toků v zájmovém území jsou hodnoceny jako nulové. Ovlivnění
kvality povrchových vod není očekáváno.
Vlivy na hladinu podzemní vody jsou hodnoceny jako nízké a málo významné. Vliv na směr proudění
podzemních vod je málo významný až zanedbatelný.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nízký, dotčené pozemky jsou zařazeny převážně do IV. třídy ochrany ZPF;
negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou očekávány. Vliv na plochy určené k plnění funkcí lesa je nulový.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Záměrem dojde k využití nevýhradního ložiska štěrkopísku.
Vliv na zdroje podzemních vod je hodnocen jako zanedbatelný až nulový.
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Plocha těžby je vymezena převážně na intenzivně využívané orné půdě. Rozšíření těžby na lokalitě Plačice
může negativně ovlivnit faunu vázanou na vlhká a podmáčená stanoviště v příměstské zóně Hradce Králové
a vnese nový prvek do krajinného rázu stávající zemědělsko lesní krajiny, ovlivněné urbanizací. Význam
těchto negativních vlivů je střední s lokálním rozsahem. Za podmínek postupné a citlivé rekultivace, a
podpory mírného rekreačního využívání lokality, lze i z hlediska ochrany přírody a krajiny navrhovaný záměr
hodnotit jako akceptovatelný.
Záměrem nebudou přímo dotčeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny. Nepřímé vlivy spojené s možným
dopadem na podmínky existence stávajícího biotopu jsou hodnoceny jako nízké.
Vůči navržené stavbě nejsou z hlediska ochrany flóry a fauny žádné zásadní výhrady. Plocha navrženého
rozšíření těžby leží na současných polních kulturách a do přirozeného biotopu zasahuje pouze okrajově.
Žádný ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebude rozšířením těžby významně negativně
ovlivněn, ani nebudou negativně ovlivněny podmínky pro výskyt lokálních populací druhů vyskytujících se
v zájmovém území záměru.
Navrženým rozšíření těžby na ložisku Plačice nedojde k likvidaci ani přímému ovlivnění žádného významného
biotopu. Nejcennější ekosystémy v blízkosti zájmového území jsou situovány podél Labského náhonu, který
je chráněn jako lokální biokoridor a je současně významným biotopem řady živočichů. Zásah do stávající
vegetace v severovýchodním cípu lokality musí být omezen na mimovegetační období, kdy většina zde se
vyskytujících živočichů (zejména stěhovavé druhy) přezimuje mimo tuto lokalitu.
V území určeném pro těžbu se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s
významnými krajinnými prvky. Plocha těžby není součástí žádného zvláště chráněného území ani lokalit
soustavy Natura 2000.
Vlivy na krajinný ráz jsou ve fázi těžby hodnoceny jako negativní, malého významu. Po ukončení těžby a
následné rekultivaci a revitalizaci území lze očekávat spíše pozitivní dopady na krajinu a její charakteristiky.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
Dopravní vlivy jsou hodnoceny jako málo významné, prakticky zůstávají na současné úrovni bez navýšení
dopravní zátěže vázané na těžbu.
Vlivy na kulturní a historické památky ani na místní tradice nejsou očekávány.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru „Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice“
na území města Hradec Králové, k.ú. Plačice, přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného
negativního ovlivnění okolního území.
Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí uvedené v předchozím textu lze shrnout následujícím
způsobem:
1. Aspekty s kladným vlivem:


využití ložiska nerostných surovin – je předpokládáno na úrovni koncepčních dokumentů vztahujících se
k zájmovému území;



cílový stav a využití území – zvýšení biologických a estetických hodnot zájmového území, rekreační
funkce; využití potenciálu území po ukončení těžby;

2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným:


vibrace, elektromagnetické, ionizující záření;



hmotný majetek, kulturní památky.

3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo doporučené limity:


vlivy na obyvatelstvo;



znečištění ovzduší (emise);



vlivy na povrchové a podzemní vody;



horninové prostředí, přírodní zdroje;
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zábor nebo zásah do ZPF a PUPFL;



vlivy hluku;



vlivy na dopravu.

4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost
(přestože nedosahuje platných limitů):


fauna a flóra, ekosystémy.

5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity:
Aspekty tohoto druhu nejsou v souvislosti s posuzovaným záměrem indikovány.
Z provedeného přehledu vyplývá, že posuzovaný záměr není provázen rizikem vlivů, které by způsobily
narušení některého faktoru ochrany životního prostředí. Zvýšenou pozornost je nezbytné věnovat zásahu do
stávající fauny vlhkých a podmáčených stanovišť, zejména s ohledem na postup rekultivace a budování
náhradních biotopů.
Uvedený rozbor slouží rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky životního prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti. Systém hodnocení vychází z metodických podmínek uvedených v kapitole D.I.1.
Tab.: Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
Vlivy

Velikost
vlivu

Přijaté riziko

Poznámka

vlivy na obyvatelstvo

5

nulové

bez postižitelných důsledků na veřejné
zdraví

vlivy na ovzduší a klima

4

podprůměrné

není předpokládáno navýšení situací
s překračováním platných limitů, bez
objektivně zjistitelných změn

vlivy na hlukovou situaci

4

podprůměrné

je zaručeno dodržování hygienických
limitů provozem skládky

vlivy na povrchové a podzemní vody

4

podprůměrné

nedojde k výraznému ovlivnění
povrchových i podzemních vod

vlivy na půdu

4

podprůměrné

dojde k záboru zemědělské půdy
v souladu s ÚPD

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

5

nulové

bez významného ovlivnění

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

3

průměrné

za podmínky realizace vhodných
opatření lze vliv významně omezit a
snížit význam negativního vlivu

vlivy na krajinný ráz

4

podprůměrné

za podmínky realizace vhodných
opatření lze očekávat v cílovém stavu
pozitivní důsledky

vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

4

podprůměrné

za podmínky realizace vhodných
opatření bez významného ovlivnění

vliv na dopravu

4

podprůměrné

neohrožuje funkci dopravy na přilehlých
komunikacích

vliv na rozvoj infrastruktury

5

nulové

navrhovaný záměr nemá vliv

vliv na rekreační kvalitu území

5

nulové

v cílovém stavu rozšíření rekreačního
využití území

Pozn.: velikost vlivu 1 – likvidace, zásadní ohrožení funkce; 5 – bez reálného vlivu
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S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C
dokumentace) lze formulovat závěr, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na jednotlivé
složky a faktory životního prostředí posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové úrovně životního prostředí
v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a charakter ovlivnění prostředí bude
akceptovatelný.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez,
očekávaná změna využití území je v cílovém stavu při respektování navržených podmínek z hlediska ochrany
životního prostředí pozitivní.
Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v cílovém stavu
v souladu s platným Územním plánem města Hradec Králové.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit
jako nízkou bez zásadních negativních dopadů, vyjímečně jako středně významnou.

Vlivy přesahující státní hranice
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféry v rozsahu přesahujícím státní
hranice jsou vyloučeny.

D.III.
CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Dobývání nerostné suroviny na ložisku Plačice bude činností prováděnou hornickým způsobem, při níž je
organizace povinna postupovat podle schválené dokumentace a za podmínek stanovených ve vydaných
povoleních a rozhodnutích. Dozor nad dodržováním bezpečnostních a provozních předpisů v průběhu těžební
činnosti připadá příslušným úřadům státní správy (Státní báňská správa), provoz plovoucích zařízení spadá
pod dohled Státní plavební správy.
Potenciální rizika těžební činnosti vyplývají z geologické pozice ložiska a chráněných vodohospodářských
zájmů. V souvislosti s provozem záměru lze uvažovat následující rizikové stavy:
→ únik ropných látek do horninového prostředí s rizikem kontaminace půdy a podzemních vod a ohrožení
jakosti vodních zdrojů;
→ ohrožení vydatnosti vodních zdrojů;
→ požár.
Analýza rizik nestandardních stavů
V souvislosti s provozem zařízení lze předpokládat následující rizikové stavy:
riziko

indikace

pravděpodobnost
výskytu

zasažená oblast

požár

okamžitá – kouř

nízká

ovzduší, příp. vegetace,
příp. vody

únik ropných látek

okamžitá – obsluha

nízká

podzemní vody,
horninové prostředí

přeplnění jímky splaškových vod

okamžitá – obsluha

velmi nízká

půda, podzemní vody

dopravní nehoda spojená s únikem

okamžitá – obsluha

nízká

půda, příp. vody
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Požár
Požár může vzniknout v důsledku nedodržení zásad požární ochrany a provozní kázně nebo v důsledku
nehody stroje. Z hlediska požární bezpečnosti jsou rizikovými úseky provozy skladu ropných látek. Rozšíření
požáru do širšího okolí lze vzhledem k charakteru okolí vyloučit. V důsledku požáru může dojít k úniku
závadných látek.

Únik ropných látek do horninového prostředí s rizikem kontaminace půdy a podzemních vod
a ohrožení jakosti vodních zdrojů
Při běžném provozu je riziko havarijního úniku ropných látek minimální. Ke kontaminaci půdy v rozsahu
umožňujícím šíření do podzemních vod by mohlo dojít v případě dlouhodobého nekontrolovaného úniku
ropných látek do vnějšího prostředí, což v daných podmínkách není pravděpodobné. Ropné látky pro pohon
dieselových motorů mobilní techniky (nakladače) jsou skladovány v příručním skladu ropných látek,
zabezpečeném podle předpisů (nepropustná podlaha, záchytné vany, zvýšené prahy ad.).
Technika je odstavována na zpevněné ploše, při delším odstavení stroje se pod zařízení umístí záchytná
vana. Údržba techniky je na lokalitě prováděna pouze vyjímečně specializovanými firmami. Větší opravy jsou
prováděny mimo lokalitu v dílnách servisních organizací.
K úniku paliva může dojít při nehodě stroje nebo při závadě spojené s netěsností palivového nebo mazacího
okruhu. Předpokládaný objem úniku může vzhledem ke kapacitě provozních nádrží činit řádově 0,1 m3, což
nepředstavuje významné riziko za předpokladu následného sanačního zásahu.
V důsledku úniku by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev půdy, případně k zasažení vegetace bez
významného ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod (za předpokladu následného sanačního
zásahu). V případě nehody v povodí těžební jámy nebo v těžební jámě může dojít k zasažení důlních vod.
Následná opatření

Požár
Pro případ požáru je areál vybaven odpovídajícími prostředky k zásahu. V areálu budou dle požárního plánu
rozmístěny požární body vybavené ručními hasícími přístroji.
V případě požáru je vyrozuměn hasičský záchranný sbor a je proveden okamžitý zásah s použitím prostředků
k likvidaci požáru.

Únik ropných látek
V případě úniku paliva nebo jiných závadných látek ze skladů, stroje nebo přepravní nádoby je nutné:
-

zabránit dalšímu úniku ze zdroje (zabandážováním trhliny, zaslepení trhliny rychlotmelem, stabilizací
převržené nádoby, přemístěním vadné nádoby nebo jejího obsahu do nádoby bezvadné, do záchytné
vany nebo jiným vhodným způsobem dle situace);

-

zabránit dalšímu šíření uniklých kapalných látek posypáním sorbentem (Vapex, piliny nebo hlína těžená
v okolí), přednostně musí být únik lokalizován ve směru spádu terénu;

-

kontaminovaný sorbent, případně i kontaminovanou zeminu odtěžit a deponovat na bezpečném místě
(těsná nádoba, zajištěná plocha, záchytná vana);

-

zabezpečit zneškodnění kontaminovaného materiálu oprávněnou osobou v souladu s platnými předpisy v
oblasti nakládání s odpady.

Souhrn
Realizace posuzovaného záměru nebude mít za následek zvýšení environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech. Rizika běžného charakteru jsou zvládnutelná obvyklými technickými a
organizačními opatřeními.
Pozornost je třeba věnovat dodržování správných postupů (provozní řád, havarijní plán) v průběhu těžby i
následné rekultivace území.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f Z hlediska rozsahu těžby budou respektována ochranná pásma drah, tj. 50 m od osy koleje železniční
trati Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou a 40 m od osy koleje železniční trati Opatovice nad Labem odbočka Plačice.
Ovzduší
f Vhodnými technickými a organizačními opatřeními omezovat uvolňování prachu (tuhých látek) v prostoru
úpravy a expedice suroviny.
f Vhodnu úpravou nezpevněných cest (např. vytěženým hrubozrnným materiálem z ložiska) omezovat
vznik sekundární prašnosti při pohybu vozidel v prostoru ložiska. V extrémních obdobích (letní sucha
apod.) omezovat vznik sekundární prašnosti kropením expedované suroviny i cest v areálu.
Půda
f Z hlediska zájmů ochrany ZPF se navrhují opatření ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. a vyhlášky č.
13/1994 Sb. :
−

využití skrývky orniční vrstvy půdy k rekultivaci území po těžbě (cca 9.000 m3) a zúrodnění
zemědělského půdního fondu v lokalitě Velká Černá a Borohrádek (14.700 m3 - SMETANA EKO,
s.r.o.);

−

v rámci navržených záborů vyloučit vznik obtížně obhospodařovatelných ploch zemědělské půdy
(zejména v ochranném pásmu drah), tyto plochy zahrnout do následné rekultivace;

−

plochy dočasného záboru ZPF po ukončení těžby zrekultivovat podle schváleného plánu a rozhodnutí
orgánu ochrany ZPF buď do původního stavu nebo na jiné využití.

f Jednotlivé etapy skrývek řešit postupně nejvýše v ročním předstihu před vlastní těžbou a v rozsahu do
cca 1 ha.
f Dočasné deponie skrývky v areálu těžebny řešit tak, aby nedocházelo k negativním důsledkům (eroze
materiálu, zanášení okolí, šíření plevelných druhů do okolí). Odděleně bude skladovány kulturní vrstvy
půdy určené k ohumusení rekultivovaných ploch a odděleně hlušina určená k zásypům vytěžených ploch
a k tvarování břehové linie.
Deponie budou zabezpečeny před znehodnocením, splachem povrchových vod a zcizením. Deponie
budou udržovány v bezplevelném stavu a to buď ve formě černého úhoru, nebo budou osety travní
směsí a následně koseny.
f Následné využití skrývek bude prováděno podle schváleného plánu rekultivace těžebních ploch.
Ochrana vod
f Bude zachována funkčnost části koryta původního občasného toku, který nyní plní funkci odvoňovacího
příkopu vedoucího z jezera do Labského náhonu v jihovýchodní části lokality. Příkop nebude postupem
těžby rušen ani nahrazován v jiném místě s vyjímkou posunu břehu jezera.
f Mobilní mechanizace bude opravována mimo těžební prostor, protože při ní zpravidla dochází k nakládání
s potenciálními škodlivinami. Pouze v případě, že dané zařízení nelze hospodárně převést mimo
záplavové území, je možno opravu provést tak, aby místo opravy bylo podloženo těsnou záchytnou
vanou o objemu nejméně dvakrát převyšujícím objem používané ropné látky (objem převodovky,
hydraulického systému, apod.).
f Bude vypracován (aktualizován) provozní řád a havarijní plán zařízení, ve kterém budou specifikovány
povinnosti provozovatele v případě specifikovaných havarijních situací podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o
náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
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f Stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě budou v řádném technickém stavu.
f Při přípravě těžby (zemní práce) bude věnována pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních
materiálů s ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality půdy a horninového
prostředí.
Ochrana přírody a krajiny
Navrhovaná opatření by měla mít za cíl zmírnění dopadů těžby na krajinný ráz a umožnit zachování
chráněných druhů živočichů v území a to zejména:
−

koroptve polní (travnaté porosty v koridoru železniční trati),

−

břehule říční (vhodné odtěžení hnízdní stěny),

−

plazů (zachování dřevinných porostů ve východní části lokality a travobylinných porostů s keři
podél železniční vlečky),

−

rozmnožování obojživelníků v celém průběhu těžby (porosty ve východní části lokality),

−

úpravy břehů nově vytvářené nádrže.

Opatření vycházejí z následujících doporučení:
−

ponechání dřevinných porostů v území, včetně části porostů na parcele 643/2,

−

vytvoření zálivů a nepravidelné břehové čáry, čímž vznikne přírodě blízký tvar břehu nádrže,

−

ponechání či vybudování tůní a terénních depresí v ploše severně od Labského náhonu a na části
parcely 643/2, které budou refugiem obojživelníků jak po dobu těžby tak po jejím ukončení a
rekultivaci,

−

ponechání a doplnění travnatého pásu v ochranném pásmu železniční trati v minimální šířce 20 m
jako koridoru teplomilného hmyzu a útočiště koroptve polní,

−

výsadba dřevin na březích jezera (s vyloučením borovice lesní a stanovištně neodpovídajících
druhů),

−

budování mělkých tůní oddělených od vlastní vodní hladiny vytěženého prostoru pro rozmnožování
obojživelníků.

Po rekultivaci vzniknou v území následující výhledové biotopy (dle katalogu biotopů ČR):


K2.1. - vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů



M1 - rákosiny a vegetace vysokých ostřic



L2 - lužní lesy

f Zájmy ochrany přírody reprezentují v současné době zejména hodnotné ekosystémy v pásu podél
Labského kanálu (lokální biokoridor) a na ně navazující ostatní plocha p.č. 643/2 a 643/3 v sousedství
lesa a kanálu. Zásah do okraje stávající vegetace bude omezen na nezbytně nutnou míru s tím, že bude
respektováno ochranné pásmo v šířce min. 15 m od břehové hrany vodního toku a od okraje lesních
pozemků.
f Zásah do stávající vegetace je nezbytné omezit na mimovegetační období (listopad – únor).
f Kácení dřevin, které podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody, provádět výhradně mimo
stanovené ochranné pásmo Labského kanálu a biokoridoru, a mimo ponechávané 15 m ochranné pásmo
lesa.
f Těžbu je vhodné realizovat postupně tak, aby v období rozmnožování a hnízdění živočichů probíhala
v severní části těžebního prostoru (vzdálenější od Labského kanálu) a mimo toto období pak v jeho jižní
části.
f Doporučuje se odtěžení stávající obsazené stěny s norami břehulí říčních (Riparia riparia) v jižní části
lokality v hloubce cca 70 – 100 cm. Zásah provést v mimohnízdním období (IX. – III.). Důvodem je
nutnost likvidace parazitů břehulí a možnost hnízdění pro tyto ptáky v nově vzniklé stěně.
Dále se doporučuje pro možnost koexistence těžby a hnízdění břehulí odtěžení potřebného množství
materiálu ve štěrkovně v zimním období tak, aby v období hnízdění mohla být alespoň část některé z
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nově vzniklých svislých stěn ponechána po celé hnízdní období (III – IX) bez zásahu pro vyhnízdění
břehulí.
f

Plán biologické rekultivace a revitalizace ploch dotčených těžbou upravit podle výše uvedených
požadavků s cílem vyvážit negativní dopady a zvýšit ekologickou stabilitu a biodiverzitu širšího území.
Plán rekultivace by tedy měl vycházet z principu rozlišení (rozčlenění) rekultivovaného území na část,
kterou je možno využívat i pro účely krátkodobé rekreace, a na část víceméně vyhrazenou pro účely
ochrany přírody, kam se nebudou soustřeďovat žádné aktivity podporující rekreační funkci. Území ve
východní, severní, popř. severozápadní části bude pravděpodobně využito pro krátkodobou rekreaci
(výhodné z hlediska přístupnosti), zatímco jižní a západní strana může být využita pro revitalizaci území z
hlediska potřeb rostlinných a živočišných druhů (území kolem Labského náhonu a navazující plocha až
po křižovatku dvou větví železnice). Obě zóny není nutno nijak striktně oddělovat, ojedinělí rekreanti
v přírodnější části nejsou na závadu, naopak v jarním období (resp. mimo sezónu koupání) budou
živočichové využívat jistě i „rekreační“ území.
Další podmínky rekultivace a revitalizace území:
−

Rekultivaci řešit postupně, v závislosti na konkrétních časových postupech těžby, nikoli až jako
výslednou úpravu těžebního jezera jako celku.

−

Rekultivovaná plocha nesmí být ani v budoucnu nijak oplocena (znamenalo by to zamezení pohybu
některých druhů živočichů a v případě vniknutí dovnitř prakticky jejich uvěznění).

−

Zcela nevhodné je využití (i v budoucnu) pro dlouhodobou rekreaci (stavba chat a jiných rekreačních
objektů).

−

Nutná je co největší pestrost v úpravě břehů (vertikální i horizontální), zejména v oblasti revitalizace
přírodní zóny a rozmanitost úprav rekultivovaných ploch.

f Plán rekultivace a revitalizace ploch dotčených těžbou je proto třeba doplnit a upravit ve smyslu
následujících požadavků:
−

Břehy resp. jejich přechod do vody upravit různými způsoby - v některých místech ponechat alespoň
dočasně kolmé stěny pro břehuli, vytvořit schody nebo terasy, někde vytvořit svah přecházející do
vody pod navrhovaným úhlem 15o, někde vytvořit svahy mírnější (až téměř roviny) a prostorově
obsáhlejší s větším rozsahem mělčin a širším litorálem (pro tento účel se nabízí prostor v západním
cípu přes jižní hranici až po vnitřní kout těžebního prostoru u Labského kanálu).

−

Pozvolné svahy musí zasahovat tak daleko do vody, aby i při nejnižší úrovni hladiny vody v jezeře
zasahovaly ještě několik metrů do vody ve stejném (malém) sklonu – to je důležité jak pro
obojživelníky, tak i pro suchozemské živočichy.

−

Břehovou čáru nedržet v přesné přímce – je vhodné břehy alespoň mírně zvlnit a zaoblit vnitřní rohy
těženého prostoru (lze využít pro vytvoření mělčin a tůní pro obojživelníky) – přesné geometrické
tvary (přímka, ostré úhly) působí uměle a nepřirozeně.

−

Možné (nikoliv nutné) je vytvoření ostrůvku trvale odděleného od pevniny, kde budou někteří
živočichové chráněni před predátory.

−

Je potřeba navrhnout vytvoření mělčin a oblastí tůněk ve větším rozsahu, než je v předloženém
projektu. Tůňky by měly být různorodé co do velikosti, hloubky, sklonu svahů (spíše mírné) i
vegetace; vhodné jsou trvalé i dočasné tůně (v závislosti na hladině spodní vody různá hloubka
tůněk). Tůně a mělčiny by měly být rozmístěny po celém obvodu jezera, ovšem s těžištěm v jižní a
západní části (návaznost na Labský náhon + oblast s převahou přírodních funkcí).

−

V části těžebního prostoru rekultivovaného pro přírodní funkce neprovádět rekultivaci navrhovaným
způsobem (urovnání terénu, navezení ornice, založení travního porostu, atd.); je nutné ponechat
část břehů i samovolné sukcesi, do které člověk nebude zasahovat. Stanoviště nově vzniklá těžbou
(např. kolem vlečky a v jižní části areálu) budou mít malé množství živin a umožní vznik nových
specifických biotopů, které v dnešní krajině scházejí. Tato iniciální stanoviště budou vhodným
náhradním biotopem pro řadu zde zjištěných živočichů a mohou umožnit existenci i druhům, které se
zde dosud příliš neuplatnily kvůli zemědělskému hospodaření. Neurovnaný mikroreliéf není na
závadu, je spíše výhodou.
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−

Navržená rekultivace je vhodná pro část břehů, kde se počítá s možnou rekreací (např. kolem tratě
v severozápadní části, ve východní, popř. severní části areálu).

−

V souvislosti s rekultivací a dalšími úpravami nepoužívat žádné chemické prostředky (pro
odplevelení, proti okusu, přihnojování a podobně).

−

Vzhledem k poměrně hustě navrženým výsadbám se doporučuje alespoň v jižní a jihozápadní části u
vlečky nechat porost bez dosazování až do úhynu 30-50% pro každou dřevinu, nebo výrazně snížit
počet sazenic, které se sem mají vysadit. Je nutno udržovat nesouvislý zápoj. Rovněž není nutné
odstraňovat různě deformované jedince - mohou případně vhodně esteticky doplnit prostor.

−

Veškerý materiál použitý pro zemní úpravy by měl být pokud možno z této štěrkovny (různé
nekvalitní, málo hodnotné materiály z ložiska nebo nepoužitelné frakce), ev. z jiné štěrkovny nebo
pískovny v okolí, v žádném případě nesmí být navážen žádný odpad ani zemina z jiných
vzdálenějších míst – hrozí nebezpečí eutrofizace, zavlečení plevelných a agresivních rostlinných
druhů a tím ohrožení celého území.

f Přestože se neočekává významná změna hladiny spodní vody je vhodné provádět pravidelný monitoring
fauny a flóry v pásu biokoridoru podél Labského kanálu. Periodicita průzkumu se navrhuje před
zahájením zemních prací, a následně pravidelně v období max. 5 let až do doby ukončení rekultivace
území.
f

Rekultivační práce budou prováděny průběžně s postupem těžby a ukončeny nejpozději v roce 2020, kdy
je plánováno ukončení těžby na ložisku.

f

Na rekultivovaných plochách je nezbytně nutné zajistit trvalou následnou péči – péče o dřeviny, likvidace
agresivních druhů, dle nutnosti sečení založených i samovolně vzniklých travních ploch, udržování částí
ploch bez vegetace, udržování tůní a mělčin apod. Veškeré práce by měly probíhat pod odborným
dozorem (potřebné specializace v oboru botaniky a zoologie).
Kulturní a historické památky

f Při provádění skrývkových prací postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (uzavřít
smlouvu s odborným pracovištěm na archeologický dohled a hlásit případný výskyt archeologických
nálezů mimo prováděný odborný dohled).
Hluk
f Vyloučit vlastní těžbu i expediční dopravu vytěženého materiálu v noční době, tj. od 2200 do 600 hod.

D.V.

CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí v rámci předložené dokumentace je založeno na
odborném odhadu vycházejícím z předpokladů uvedených v dokumentaci, charakteru zájmového území,
zkušeností se stávající těžbou na ložisku Plačice a dostupných odborných informací.
V rámci posouzení bylo provedeno měření hlukové zátěže u nejbližších chráněných prostor. Jiné statistické či
matematické metody nebylo využito. Podkladem pro zpracování dokumentace byly projektové podklady,
vlastní průzkumy dotčeného území, dostupné archivní podklady a průzkumy, a legislativní zdroje.
Na základě požadavků ze zjišťovacího řízení byla zpracována projektová dokumentace, včetně projektu
biologické rekultivace a posouzení vlivů na krajinný ráz.
Základní technické podklady jsou uvedeny v přehledu použité literatury a podkladů. Doplňující informace o
území byly čerpány z tématicky zaměřených mapových podkladů a odborné literatury. Dokumentace záměru
se opírá o platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.
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D.VI.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk,
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožnily
jednoznačnou formulaci závěrů.
Záměr na rozšíření těžby štěrkopísku není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování
životního prostředí. Emise látek znečišťujících ovzduší a hluku, produkce odpadních vod a odpadů je u
posuzovaného záměru relativně nízká a nedává předpoklady k významným negativním dopadům na veřejné
zdraví.
Nedostatky a neurčitosti ve znalostech, které by omezovaly platnost či formulaci příslušných závěrů
z hlediska vlivů na životní prostředí, nebyly u posuzovaného záměru identifikovány.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Posuzovaný záměr na rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice je územně vymezen dotčenými pozemky
a hranicemi navrženého těžebního prostoru v projektové dokumentaci a v této dokumentaci.
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace). Situování ložiska územní varianty
vylučuje.
V oznámení je hodnocena jedna aktivní varianta technického řešení a varianta nulová.

E.I.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), a nebyl řešen v jiných lokalizačních
variantách. Situování ložiska štěrkopísků Plačice s návazností na stávající těžbu na lokalitě v podstatě územní
varianty vylučuje.
Z hlediska umístění nebyla jiná varianta zvažována ani hodnocena.
Z hlediska lokalizace (umístění) je záměr v souladu se schválenými územními plány. Z hlediska funkčního
využití území je nutné sledovat cílový stav po rekultivaci území, kdy dojde k naplnění vize územního plánu,
který na daných plochách nevylučuje těžební činnost.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technologické řešení záměru: Navržená technologie těžby a úpravy odpovídá typu ložiska v daných
geologických a hydrogeologických podmínkách. Těžební činnost, proces úpravy a použitá zařízení odpovídají
běžnému standardu s ohledem na umístění ložiska a zájmy ochrany životního prostředí v daném území.
 Z hlediska rozsahu je v dokumentaci hodnocena jedna varianta rozšíření těžby o rozsahu cca 12 ha,
z čehož cca 7,5 ha připadá na vlastní těžbu a zbytek tvoří ochranná pásma drah.
 Z hlediska kapacity těžby je v oznámení hodnocena jedna varianta - 90.000 t/rok.

Nulová varianta znamená nevyužití zásob nevýhradního ložiska suroviny a ponechává na ploše navrženého
rozšíření zemědělskou půdu v současném využívání.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.

E.II.

POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
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ČÁST F

(ZÁVĚR)
Předložená dokumentace se zabývá hodnocením vlivů záměru „Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku
Plačice" na životní prostředí.
Záměrem posuzovaným v režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném
znění) je pokračování ve stávající těžbě štěrkopísku na lokalitě s územním rozšířením, v návaznosti na
stávající těžební prostor a již vzniklé jezero. Navrženým záměrem dochází ke změně ve využití vlastního
dotčeného území. Na zemědělské půdě vznikne jezero o celkové ploše cca 27 ha, přičemž navržené rozšíření
představuje 7,5 ha. Zbylé plochy, které budou odňaty ze ZPF, budou v rámci rekultivace území převedeny na
zeleň a trvalé porosty z části s převahou přírodních funkcí a z části s možným rekreačním využitím.
Záměr představuje pokračování těžební činnosti na lokalitě se zachováním současné kapacity těžby i
navazujících aktivit (doprava apod.).
Navržený záměr je v souladu s Územním plánem města Hradec Králové.
Záměr je posuzován v jedné územní variantě a v jedné variantě technického řešení záměru, které vyplývají
z návaznosti na stávající těžbu a požadavků investora na vlastní řešení navrhovaného rozšíření.
Realizace záměru nevyvolá významné negativní důsledky na životní prostředí. Vlivy rozšíření těžby
štěrkopísku na ložisku na jednotlivé složky a faktory životního prostředí lze hodnotit souhrnně jako nízké a
málo významné, vyjímečně jako středně významné, lokálního charakteru.
Záměr není charakterizován významnějšími důsledky na veřejné zdraví. Zdravotní rizika plynoucí z realizace
záměru jsou hodnocena jako velmi nízká až zanedbatelná, beze změny současného stavu. Rovněž
v ostatních oblastech jsou důsledky realizace záměru v mezích platných norem a předpisů a není očekáváno
nadlimitní působení v žádném z hodnocených faktorů životního prostředí.
Žádný ze specifikovaných vlivů není kritický a natolik významný, že by vylučoval realizaci záměru.
Umístění a navržený rozsah záměru lze označit za podmínečně akceptovatelné jak z hlediska stavu
jednotlivých složek životního prostředí v zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové ekologické
zátěže území.
Charakter záměru vyžaduje jak běžná opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí, tak opatření
vázaná na charakter dotčeného území zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny. Mezi nejvýznamnější patří
rekultivace dotčeného území s vytvořením potřebného zázemí pro rozvoj přírodních složek a opatření
k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů, kteří se v daném území vyskytují nebo jej využívají po část
roku.
Realizace záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s
nepříznivými environmentálními důsledky. Rizika jsou omezena standardními opatřeními souvisejícími
s těžební činností a provozem příslušných technických zařízení.
Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění a rozsah záměru jsou, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, podmínečně
akceptovatelné.
→ Provoz po dobu těžby nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém
okolí. Po jejím ukončení (cca 12 let) bude dokončena rekultivace území a celé území bude převedeno do
nového režimu spojujícího jak ochranu přírody, tak částečně i rekreační využití.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví lze s realizací záměru „Rozšíření těžby
štěrkopísku na ložisku Plačice " v předložené a hodnocené variantě souhlasit.
Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných v dokumentaci. Pokud
by v průběhu další přípravy záměru nebo při jeho realizaci došlo ke změně vstupních parametrů nebo se
objevily odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo by zapotřebí tyto závěry aktualizovat s ohledem na
nové poznatky a informace.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol dokumentace.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU DOKUMENTACE
Tato dokumentace je zpracována v souladu s požadavky § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 4 zákona (v platném znění). Účelem dokumentace je
poskytnout informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a vyhodnotit vlivy záměru na okolní
prostředí v souladu se závěrem zjišťovacího řízení pro potřeby procesu posuzování vlivů na veřejné zdraví a
životní prostředí. Své písemné vyjádření k dokumentaci může zaslat každý na adresu příslušného úřadu do
30-ti dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Posuzovaný záměr:
ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY ŠTĚRKOPÍSKU NA LOŽISKU PLAČICE
Posuzovaným záměrem je návrh na pokračování těžby na ložisku štěrkopísku Plačice (číslo ložiska 004800).
Rozsah celého záměru je vymezen v grafických přílohách oznámení (viz obrázek č. 3 a příloha č. 1.3., příloha
č. 2 Situace záměru).
Název a číslo ložiska:

PLAČICE 004800

Obec/katastr:

PLAČICE

Okres, kód:

CZ3602 Hradec Králové

Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí je těžba štěrkopísku na ložisku Plačice
v rozsahu 118 980 m2 (cca 12 ha) a v množství 90.000 t/rok.
Oznamovatel, investor a provozovatel záměru: Hradecký písek a.s.
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Záměr svým charakterem a rozsahem náleží do:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
2.5
Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do
150 ha
B

Charakteristika a rozsah záměru:
plocha těžby

- navržený trvalý zábor

118.980 m2

z toho plocha dotčená těžbou

74.580 m2

z toho plocha v ochranném pásmu drah

44.400 m2
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- navržený dočasný zábor (cesty a manipulační plochy)

9.626 m2
180.000 m2 (18 ha)

plocha těžebního jezera - stávající

270.000 m2 (27 ha)

- cílová
hranice navržené těžby

viz situace na obrázku č. 1 až 3 (přílohy č. 1 a 2)

kapacita těžby

90 000 t/rok – max.

Záměr je umístěn jižně od obce Plačice, která je součástí města Hradec Králové, a leží jihozápadně od jeho
centra.
kraj:

Královéhradecký (86)

okres:

Hradec Králové (3602)

obec:

Hradec Králové (569810)

katastrální území: Plačice (721212)
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku č. 1 (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

Předpokládané vytěžitelné zásoby na ložisku Plačice v navrženém rozsahu těžby činí cca 936 000 t
štěrkopísků. S ohledem na výše uvedenou plánovanou roční hrubou těžbu může být ložisko využíváno
v navrženém rozsahu cca 12 let.
Protože ložisko je v celém rozsahu zvodněné, bude těžba prováděna z vody. Surovina je upravována pouze
roztříděním na zrnitostní frakce podle požadavků odběratelů.
Využíváním ložiska štěrkopísku Plačice nebude dotčeno žádné jiné chráněné ložiskové území nebo dobývací
prostor.
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Těžba štěrkopísku na ložisku Plačice není v kolizi z jinými rozvojovými aktivitami nebo plánovanými stavbami
technické infrastruktury. Rozšíření těžby nevyžaduje žádné nové komunikace nebo jinou infrastrukturu.
Území těžby je od okolních ploch odděleno železniční tratí a vlečkou (S+Z), a vodním tokem Labského
náhonu (J). Proto i kumulace vlivů s ostatními záměry v zájmovém území je poměrně omezená. Současně
vlastní těžba není významným zdrojem, který by při spolupůsobení s ostatními zdroji vedl ke znečišťování či
poškozování životního prostředí. Nejvýznamnější kumulace se bude tedy týkat jednak záboru zemědělské
půdy (z hlediska územního) a jednak dopravy a s ní spojenými vlivy (z hlediska provozního).
Kumulace se současnými provozy je zahrnuta v popisu stávajícího stavu území a jeho jednotlivých složek.
Kumulace s výhledovými záměry se nejvíce týká uvažovaného areálu Truck centra Hradec Králové, které je
navrženo severně od těžební lokality. Kumulace vlivů s tímto záměrem je vyhodnocena v rámci popisu vlivů
záměru těžby v této dokumentaci.
Ložisko štěrkopísku v k.ú. Plačice je součástí rozsáhlé akumulace fluviálních štěrkopísků a písků pravého
břehu Labe. Ložisková výplň je řazena k terase W1 (nejstarší würm), jejíž báze je v nadmořské výšce 218 223 m n.m.l Mocnost štěrkopískové vrstvy se pohybuje od 7 do 10 m. Podloží je budováno jílovitými prachy
(modrošedé tence deskovitě vrstevnaté vápnité jílovce až slínovce) coniaku, příp. svrchního turonu. Pokryv
ložiska tvoři písčito jílovitá hlína a vátý prachovitý písek v mocnosti od 0,3 do 3,0 m, průměrná mocnost je
0,7 m. Vegetační kryt tvoři písčitá ornice (humózní písek) o mocnosti 0,25 m.
Užitkovou surovinou je štěrkopísek s převažujícími zrny do 8 cm, ve spodnějších partiích do 14 cm. Svrchní
polohy nad úrovni hladiny podzemní vody obsahuji hlinité a jílovité frakce. Podle výsledků geologického
průzkumu je poměr pískové a štěrkové frakce 2 : 1.
Navržený záměr na těžbu ložiska Plačice není z hlediska cílového stavu v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací. Těžba nezasahuje na plochy tímto územním plánem chráněné.

Přehled zvažovaných variant
Umístění záměru je určeno polohou ložiska a schváleným výpočtem zásob štěrkopísku. Z hlediska umístění
nebyla jiná varianta zvažována ani hodnocena.

Technologické řešení záměru - Navržená technologie těžby a úpravy suroviny odpovídá typu ložiska v
daných geologických a hydrogeologických podmínkách. Těžební činnost, proces úpravy a použitá zařízení
budou odpovídat běžnému standardu s ohledem na ochranu jednotlivých složek prostředí.
Nulová varianta znamená nevyužití zásob ložiska nevýhradní suroviny Plačice. Prosazování nulové varianty
(bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad únosnou mez (překračování
povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace vzácných a cenných ekosystémů,
produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.).

Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými dopady
provozu, z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování (využití území je v cílovém
stavu v souladu s územně plánovacími podklady).
Nulová varianta je v rámci posuzování vlivů chápána jako základní srovnávací varianta, vůči které je
hodnocena varianta aktivní.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy).
Závěrečná zpráva geologického průzkumu Březhrad spolu s výpočtem zásob byla dne 14.4.1975 projednána
na 310. schůzi Komise pro projekty a závěrečné zprávy býv. Českého geologického úřadu. Na základě
usnesení této komise vydal Český geologický úřad dne 25.4.1975 pod č.j. 219.148/75 rozhodnutí, kterým
byla schválena závěrečná zpráva geologického průzkumu a výpočet zásob štěrkopísku. Na ložisko nebylo
vydáno rozhodnuti o výhradním ložisku a je tedy podle ust. § 7 horního zákona ložiskem nevyhrazeného
nerostu (viz stanovisko NIS ČR - středisko GEOFOND ze dne 10.1.1994 č.j.06/03/94). Podle sdělení
Geofondu je ložisko vedeno pod č.004800 v "Evidenci zásob ložisek nevyhrazených nerostů“ jako ložisko
nevýhradní.
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Obrázek č. 2: Situace zájmového území

Předpokládaný objem výroby a charakter produktů
V části ložiska dotčené navrženým rozšířením těžby je celkem cca 585 000 m3 štěrkopísků (cca 936 000 tun).
Předpokládaný objem těžby je 90.000 t/rok. V závislosti na ročním objemu těžby se životnost dotčené
části ložiska odhaduje na 12 let.
Při těžbě 90 000 t ročně je předpokládáno v průměru dosáhnout konečnou výrobkovou skladbu v poměru
45.000 t frakce 0 – 4 mm a 22 500 t frakce 8 - 16 mm.
Vzhledem k proměnnému tvaru ložiska je skladba a charakter produktů pouze orientační a obecná.

Způsob těžby a úpravy suroviny
Hydrogeologické poměry ložiska umožňují dobývat štěrkopísek z vody plovoucím korečkovým rypadlem
s elektropohonem. Vytěžená surovina se pomocí dopravníků přemístí na břeh a uloží na mezideponii, ze
které se bude po dehydrataci nakládat čelním kolovým nakladačem nebo lopatovým rypadlem na nákladní
automobily, které ji přepraví k další úpravě tříděním.
Dobývané horniny jsou sypkými nebo soudržnými zeminami, které se snadno rozpojuji běžnými těžebními
nebo nakládacími prostředky. Trhací práce se nebudou proto používat.
Odstranění odplavitelných částic: Podle výsledků rozborů provedených v rámci geologického průzkumu
vykazuje ložisko štěrkopísku v Plačicích v některých partiích vyšší obsah odplavitelných částic (přes 4%). Ty
se odstraňují praním při vlastní těžbě z vody.
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Doprava těžené suroviny: Těžená surovina bude dopravována na břeh pomocí pasových dopravníků. Na
břehu bude vytěžená surovina ukládána na technologickou meziskládku. Z ní bude materiál odebírán a
dopravován k další úpravě tříděním na semimobilním třídícím zařízení. Vytěžená surovina se dopraví do
zásobníku třídičky. Štěrkopísek se bude třídit na frakce 0 - 4, 4 - 16 a nad 16 mm. Jednotlivé frakce se uloží
na samostatné deponie, ze kterých se čelním kolovým nakladačem naloží na dopravní prostředky zákazníků.
Prašnost vlastního procesu třídění je zanedbatelná vzhledem k přirozené vlhkosti těžené horniny.
Úpravna bude poháněna elektrickou energií, stejně jako těžební zařízení a plovoucí dopravníky. K dispozici
budou trvale rovněž sorbční prostředky pro případ likvidace úniku ropných látek v kterémkoliv místě
pískovny. Stejným způsobem bude postupováno při ochraně čistoty vod v jezeře.
Ukládání hotových výrobků: Po vytřídění jsou vytvořeny zemních skládky navazujících na expediční pasy
třídícího zařízení. Z těchto skládek jsou jednotlivé frakce nakládány přímo na vozidla k expedici.
Expedice: Vytříděná surovina bude ze zemních skládek expedována ke spotřebiteli. K nakládce bude
použito kolového nakladače s dieselovým motorem.
Zpevněné plochy: Bude zachován současný stav (plochy pro expedici - váha). Nové zpevněné plochy
nejsou navrhovány.
Způsob dopravy: Veškerá doprava se bude provádět nákladními automobily, pouze na krátké vzdálenosti
od rypadla na břeh (do 20 m) a od výsypky třídičky na deponii (rovněž do 20 m) se surovina bude
dopravovat pomocí pasových dopravníků.
Dopravní cesty jsou v prostoru provozních objektů zpevněné kačírkem obdobně jako příjezdová komunikace
do písníku. Dopravní cesty budou v písníku nezpevněné na povrchu vrstvy štěrkopísku (po vyklizení hlinitých
zemin). Cesty pro chůzi budou shodné s cestami pro strojní dopravu.
Provozní zázemí: Provozní zázemí zůstane situováno v současném prostoru na vjezdu k ložisku. Z hlediska
rozsahu ani náplně není navrženo žádné rozšíření.
Provoz těžby bude probíhat 10 měsíců v roce se zimní přestávkou, v jedné směně (8 h), po dobu 5
pracovních dní v týdnu. Provoz bude zajišťovat 5 zaměstnanců.

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V dokumentaci jsou hodnoceny vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a podzemní vody,
půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci, kulturní a
historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů přírodního a
sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C této dokumentace.
Z analýzy předpokládaných vlivů záměru vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké, vyjímečně jako středně významné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.)
budou celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování životního prostředí nad platné limity a meze.
Negativní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví nejsou předpokládány. Záměr neprodukuje ve významné
míře (tj. v míře způsobující přeslimitní vlivy) žádné škodliviny, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s
dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů (znečištění ovzduší, hluk).
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nevýznamné a zanedbatelné, záměr
nepředstavuje žádnou změnu vůči současnému stavu. Realizace záměru nebude příčinou překračování
imisních limitů.
Z hlediska protihlukové ochrany nepředstavuje záměr žádný významnější problém. S ohledem na skutečnost,
že měření hluku prokázalo dodržení požadovaných limitů, lze konstatovat, že tento stav zůstane zachován i
za předpokladu rozšíření a pokračování těžby.
Místně významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky byly již realizovány v souvislosti
s předchozí těžbou (otevření hladiny podzemních vod, přerušení občasné vodoteče). Rozšíření vodní plochy
těžebny je z tohoto hlediska málo významné.
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Vlivy na hydrologické charakteristiky vodních toků v zájmovém území jsou hodnoceny jako nulové. Ovlivnění
odtokových poměrů v důsledku těžební činnosti není předpokládáno, vlivy lze hodnotit jako zanedbatelné až
nulové. Ovlivnění kvality povrchových vod není očekáváno.
Vliv na hladinu podzemních vod je hodnocen jako nízký a málo významný. Očekávané zvýšení hladiny na
jižní (jihozápadní) odtokové straně jezera může dosahovat nejvýše několika decimetrů. Vliv na směr
proudění podzemních vod je málo významný až zanedbatelný.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nízký, dotčené pozemky jsou zařazeny převážně do IV. třídy ochrany ZPF;
negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou očekávány. Vliv na plochy určené k plnění funkcí lesa je nulový.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Záměrem dojde k využití nevýhradního ložiska štěrkopísku.
Vliv na zdroje podzemních vod je hodnocen jako zanedbatelný až nulový.
Vůči navržené stavbě nejsou z hlediska ochrany flóry a fauny žádné zásadní výhrady. Plocha navrženého
rozšíření těžby leží na současných polních kulturách a nezasahuje do žádného přirozeného biotopu. Žádný ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebude rozšířením těžby významně negativně ovlivněn, ani
nebudou negativně ovlivněny podmínky pro výskyt lokálních populací druhů vyskytujících se v zájmovém
území záměru.
Navrženým rozšířením těžby na ložisku Plačice nedojde k likvidaci ani přímému ovlivnění žádného
významného biotopu. Nejcennější ekosystémy v blízkosti zájmového území jsou situovány podél Labského
náhonu, který je chráněn jako lokální biokoridor a je současně významným biotopem řady živočichů.
Zásah do stávající vegetace v severovýchodním cípu lokality musí být omezen na mimovegetační období, kdy
většina zde se vyskytujících živočichů (zejména stěhovavé druhy) přezimuje mimo tuto lokalitu.
V území určeném pro těžbu se nenacházejí prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s
významnými krajinnými prvky. Plocha těžby není součástí žádného zvláště chráněného území ani lokalit
soustavy Natura 2000.
Vlivy na krajinný ráz jsou ve fázi těžby hodnoceny jako lokální a nízké. Po ukončení těžby a následné
rekultivaci a revitalizaci území lze očekávat spíše pozitivní dopady na krajinu a její charakteristiky.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
Záměr představuje pokračování stávající těžby ve stávající kapacitě. Neovlivňuje stávající intenzity dopravy
na komunikační síti, nemění stávající dopravní trasy ani ložení vozidel. Z tohoto důvodu je vliv záměru na
dopravní infrastrukturu nulový, resp. nevýznamný.
Vlivy na kulturní a historické památky ani na místní tradice nejsou očekávány.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru „Rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku Plačice“
na území města Hradec Králové, k.ú. Plačice, přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného
negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr
označit pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí
vlivem záměru únosnou mez, očekávaná změna využití území je v cílovém stavu při
respektování navržených podmínek z hlediska ochrany životního prostředí pozitivní.
Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je
v cílovém stavu v souladu s platným Územním plánem města Hradec Králové.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního
prostředí lze hodnotit jako nízkou bez zásadních negativních dopadů, vyjímečně jako středně
významnou.
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(PŘÍLOHY)
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Situace záměru
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Hydrologická mapa
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.6. Situace záměru na podkladu Územního plánu města Hradec Králové
1.7. Fotodokumentace
1.8. Situace a popis archivních vrtů
1.9. Seznam druhů flóry v zájmovém území
1.10. Seznam druhů fauny v zájmovém území
2. Situace záměru
2.1. Celková situace 1: 2 500
2.2. Katastrální mapa se zákresem hranice těžebního prostoru 1: 500
3. Protokol o měření hluku
4. Hodnocení krajinného rázu
5. Biologická rekultivace
6. Doklady
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KONEC HLAVNÍHO TEXTU DOKUMENTACE
Datum zpracování dokumentace, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podílely na zpracování
dokumentace se nachází v úvodní části.
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rozšíøení tìby štìrkopísku na loisku Plaèice
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

LEGENDA:
souèasná hranice tìby

hranice navreného rozšíøení

mìøítko 1:50 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rozšíøení tìby štìrkopísku na loisku Plaèice
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

LEGENDA:
souèasná hranice tìby

hranice navreného rozšíøení

mìøítko 1:25 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rozšíøení tìby štìrkopísku na loiska Plaèice
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

LEGENDA:
souèasná hranice tìby

hranice navreného rozšíøení

mìøítko 1:10 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rozšíøení tìby štìrkopísku na loisku Plaèice
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rozšíøení tìby štìrkopísku na loisku Plaèice
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rozšíøení tìby štìrkopísku na loisku Plaèice
1.5. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

ortofotomapa ÈR, pøevedeno do mìøítka 1 : 20 000

LEGENDA:
situace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rozšíøení tìby štìrkopísku na loisku Plaèice
1.6. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ÚZEMÍHO PLÁNU

LEGENDA:
zájmové území
hranice navreného rozšíøení

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rozšíøení tìby štìrkopísku na loisku Plaèice
1.7. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled severním smìrem podél stávající západní hranice tìebního jezera;
vpravo stávající tìební jezero, vlevo plocha navreného rozšíøení tìby

foto è. 3
tìební bagr (plovoucí) s dopravníky pro ukládání vytìené
suroviny na bøeh

foto è. 2
stávající komunikace uvnitø tìebního prostoru;
pohled od vjezdu jihozápadním smìrem;
vpravo elektrická trakce tratì ÈD

foto è. 4
pohled na stávající tìební jezero východním smìrem;
vpravo jihozápadní hranice stávající tìby, na kterou navazuje navrhované rozšíøení tìby;
vlevo severozápadní hranice s tratí ÈD v pozadí

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Rozšíøení tìby štìrkopísku na loisku Plaèice
1.7. FOTODOKUMENTACE

foto è. 5
pohled na západní èást tìebního jezera; navrené rozšíøení tìby v pozadí za stávající hranicí jezera;
v pozadí vegetace podél Labského náhonu

foto è. 6
pohled na stávající tìební jezero jihozápadním smìrem;
navrené rozšíøení tìby navazuje na hranici jezera v pozadí

foto è. 7
pohled na øešené území severním smìrem od okraje vegetace podél Labského náhonu;
vlevo èásteènì viditelná eleznièní tra, v pozadí objekty pøi okraji Plaèic
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1.8. Situace a popis archivních vrtů

SITUACE ARCHIVNÍCH VRTŮ
zákres na podkladu základní mapy ČR 1 : 10 000

GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ
název sondy:
metráž [m]

W4

úroveň terénu: 234,5 m n.m.

hloubeno dne: 1971

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,3

0,3

hnědošedý humózní hlinitý písek

0,3 – 1,6

1,3

hnědý hlinitý písek s tenkými polohami okrově hnědého jemného slabě hlinitého
písku

1,6 – 2,1

0,5

hnědá místy žlutohnědá písčitá až jílovitopísčitá hlína s ojedinělými valouny
křemene a žuly o velikosti 1 – 2,5 cm, tuhá

2,1 – 5,0

2,9

hnědý, místy šedohnědý hrubý písek se štěrkem (30 až 40 %, valouny křemene
a žuly o velikosti 1 – 3 cm, max. 5 cm), ulehlý

5,0 – 7,7

2,7

hnědý středně až hrubě zrnitý písek se štěrkem (cca 20 % valouny křemene o
velikosti do 2 cm), v hloubce 5,5 – 5,8 m poloha rezavě hnědého jemného
jílovitého písku

7,7 – 9,0

1,3

šedohnědá hlína měkká

9,0 – 9,2

0,2

hnědý středně zrnitý slabě hlinitý písek

9,2 – 10,1

0,9

modrošedý zvětralý, v dolní části silně navětralý, úlomkovitě rozpadavý
slínovec

hladina podzemní vody

- naražená: 5,5 m . 229,0 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

-

převzato podle Petera 2006
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název sondy:
metráž [m]

A2

úroveň terénu: 233,3 m n.m.

1.8. Situace a popis archivních vrtů

hloubeno dne: 1969

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,4

0,4

šedohnědý humózní hlinitý písek

0,4 – 1,0

0,6

hnědý silně jílovitý písek na bázi s drobnými štěrky

1,0 – 4,4

3,4

hnědý slabě hlinitý písek se středním štěrkem (do 6 cm) až písčitý štěrk

4,4 – 6,0

1,6

hnědý načervenalý písek převážně s drobnými štěrky (do 2 cm), jen ojediněle
střední štěrky do 6 cm

6,0 – 9,0

3,0

hnědý načervenalý písek převážně s drobnými štěrky (do 2 cm), jen ojediněle
střední štěrk do 6 cm

9,0 – 9,1

0,1

zelenošedý slín pevný (eluvium slínovce)

hladina podzemní vody

- naražená: 4,2 m . 229,1 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

název sondy:
metráž [m]

-

převzato podle Petera 2006

A3

úroveň terénu: 233,1 m n.m.

hloubeno dne: 1969

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,3

0,3

hnědošedý humózní hlinitý písek

0,3 – 1,1

0,8

okrový slabě hlinitý střední písek

1,1 – 4,0

2,9

hnědý slabě hlinitý písek s drobnými a středními štěrky (do 6 cm) s hlinitými
polohami

4,0 – 9,7

5,7

hnědý písek s drobnými a středními štěrky (do 6 cm) až písčitý štěrk, na bázi i
hrubší štěrk do 8 cm

9,7 – 10,0

0,3

modrošedý slínovec zvětralý

hladina podzemní vody

- naražená: 4,0 m . 229,1 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

-

převzato podle Petera 2006
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1.9. Seznam druhů rostlin v zájmovém území

Seznam lokalizací
Lok.č.1 - Plačice, okraje pole podél rozdvojení tratí V od J okraje obce
Lok.č.2 - Plačice, J okraj písníku V od J okraje obce
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožené

Agrostis capillaris L. - psineček tenký : 1
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 1
Anagallis arvensis L. - drchnička rolní : 1, 2
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 1
Anthyllis vulneraria L. - úročník bolhoj : 2
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní : 1
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 1
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá : 2
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 1
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 2
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná : 1
Berteroa incana (L.)DC. - šedivka šedivá : 1
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 1
Brassica napus L. - brukev řepka ++ : 1, 2
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký : 1
Bromus sterilis L. - sveřep jalový : 1
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 1
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 1, 2
Cardaria draba (L.)Desv. - vesnovka obecná : 1
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný : 1
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 1
Centaurea stoebe L. - chrpa latnatá : 1
Cerastium arvense L. - rožec rolní : 1
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 1
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 2
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 1, 2
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 1
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 1
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 1, 2
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný : 1
Echium vulgare L. - hadinec obecný : 1
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 1, 2
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá : 1
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + : 1
Epilobium tetragonum L. - vrbovka čtyřhranná : 1, 2
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 1
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 2
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková : 1, 2
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Erophila verna (L.)DC. - osívka jarní : 2
Erysimum durum J.Presl et C.Presl - trýzel tvrdý + : 2
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý : 1
Euphorbia cyparissias L. - pryšec chvojka : 1
Euphorbia esula L. - pryšec obecný : 1
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná : 1
Galium album Mill. - svízel bílý : 1
Galium aparine L. - svízel přítula : 1
Galium boreale L. - svízel severní [C4a] : 1
Galium verum L. s.str. - svízel syřišťový : 1
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký : 2
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý : 1
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 1
Hieracium pilosella L. - jestřábník chlupáček : 2
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 1
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý : 1
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 2
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 1
Lamium album L. - hluchavka bílá : 1, 2
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová : 1, 2
Lapsana communis L. - kapustka obecná : 1
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel : 1
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý : 1
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 2
Medicago sativa L. - tolice setá + : 2
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 1
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá + : 1
Papaver argemone L. - mák polní [C4a] : 1
Papaver rhoeas L. - mák vlčí : 1, 2
Papaver somniferum L. - mák setý : 1, 2
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 1
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 1
Plantago major L. - jitrocel větší : 1
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) : 2
Poa annua L. - lipnice roční : 1
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 1
Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí : 1
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná : 1, 2
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 1
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 1
Rosa canina L. - růže šípková : 1
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 1
Rumex acetosa L. - šťovík kyselý : 1
Rumex acetosella L. agg. - šťovík menší : 1, 2
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý : 1
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 1
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý : 1
Sambucus nigra L. - bez černý : 1
Senecio viscosus L. - starček lepkavý : 2
Senecio vulgaris L. - starček obecný : 1
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 1
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná : 1
Sinapis arvensis L. - hořčice polní + : 1
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 1, 2
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 1
Spergula arvensis L. - kolenec rolní : 1
Spergularia rubra (L.)J.Presl et C.Presl - kuřinka červená : 2
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec : 1, 2
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Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 1
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný : 1
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 1
Tragopogon orientalis L. - kozí brada východní : 1
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 2
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 1, 2
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1, 2
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 1
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní : 1, 2
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek : 1
Veronica persica Poiret - rozrazil perský + : 1
Veronica polita Fries - rozrazil lesklý : 1
Veronica sublobata M.Fischer - rozrazil laločnatý : 2
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 1
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray - vikev chlupatá : 1, 2
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná : 2
Viola arvensis Murray - violka rolní : 1, 2
Ochranářsky významné druhy

Galium boreale L. - svízel severní [C4a] : 1

Druh slatinných luk, který je v území častý i na náhradních lokalitách.

Papaver argemone L. - mák polní [C4a] : 1

V území poměrně častý druh rostoucí na okrajích polních kultur i podél komunikací.
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Údaje o výskytu obratlovců na lokalitě byly zaznamenávány jak vizuálně, tak i akusticky na
transektech, které vedly celým zájmovým územím i jeho blízkým okolím, přičemž největší důraz byl
kladen na jihovýchodní část lokality, tedy tu část, kde její hranice tvoří biokoridor Labského náhonu.
Na lokalitě a jejím okolí byly v průběhu jednorázového průzkumu (06/2007) zjištěny
následující druhy obratlovců:
Ryby:
amur bílý (Ctenopharyngodon idellus)
okoun říční (Perca fluviatilis)
kapr obecný (Cyprinus carpio)
štika obecná (Esox lucius)
plotice obecná (Rutilus rutilus)
perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus)
Obojživelníci:
skokani ze skupiny zelených skokanů (Rana esculenta synkl.)
Plazi:
užovka obojková (Natrix natrix)
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Ptáci:
bažant obecný (Phasianus colchicus)
brhlík lesní (Sitta europaea)
břehule říční (Riparia riparia)
budníček menší (Phylloscopus collybita)
budníček větší (Phylloscopus trochilus)
červenka obecná (Erithacus rubecula)
drozd zpěvný (Turdus philomelos)
holub domácí (Columba livia f. domestica)
holub hřivnáč (Columba palumbus)
hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
jiřička obecná (Delichon urbica)
káně lesní (Buteo buteo)
konipas bílý (Motacilla alba)
koroptev polní (Perdix perdix)
kos černý (Turdus merula)
kukačka obecná (Cuculus canorus)
kulík říční (Charadrius dubius)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
poštolka obecná (Falco tinnunculus)
racek chechtavý (Larus ridibundus)
rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
rorýs obecný (Apus apus)
slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
stehlík obecný (Carduelis carduelis)
strakapoud velký (Dendrocopos major)
strnad obecný (Emberiza citrinella)
sýkora koňadra (Parus major)
sýkora modřinka (Parus coeruleus)
šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
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špaček obecný (Sturnus vulgaris)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
volavka popelavá (Ardea cinerea)
zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
žluva hajní (Oriolus oriolus)
Savci:
kuna sp. (Martes sp.)
srnec obecný (Capreolus capreolus)
ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)
zajíc polní (Lepus europaeus)
Zvláště chráněné druhy obratlovců:
Ryby:
Zvláště chráněné druhy ryb nebyly zjištěny.
Obojživelníci:
1. Druhy kriticky ohrožené:
skupina zelených skokanů (Rana esculenta synklepton)
2. Druhy silně ohrožené:
skupina zelených skokanů (Rana esculenta synklepton)
3. Druhy ohrožené:
nebyly zjištěny
Plazi:
1. Druhy kriticky ohrožené:
nebyly zjištěny
2. Druhy silně ohrožené:
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
slepýš křehký (Anguis fragilis)
3. Druhy ohrožené:
užovka obojková (Natrix natrix)
Ptáci:
1. Druhy kriticky ohrožené:
nebyly zjištěny
2. Druhy silně ohrožené:
včelojed lesní (Pernis apivorus)
žluva hajní (Oriolus oriolus)
3. Druhy ohrožené:
břehule říční (Riparia riparia)
koroptev polní (Perdix perdix)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
rorýs obecný (Apus apus)
slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
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(PROTOKOL O MĚŘENÍ HLUKU)

Protokol ZÚ Pardubice
Východní pobočka

2410 / H-104 / DK / 07
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1) Typ měření:
Třída přesnosti II - běžné měření

2) Měřeno dle:
a)
b)

Metodický návod hlavního hygienika ČR č.j. HEM-300-11.12.01-34065
ČSN ISO 1996-1 až 3

3) Měřicí přístroje:
a)
b)
c)

zvukoměr B&K 2250, v.č. 2449953, platnost ověření do 11.9.2007, třída přesnosti 1, ověřeno
ČMI LPM Praha, ověřovací list 8012-OL-1248-05
měřicí mikrofon B&K 4189, v.č. 2453473, platnost ověření do 8.9.2007, ověřeno ČMI LPM
Praha, ověřovací list 8012-OL-1249-05
akustický kalibrátor B&K 4230, v.č.1233396, platnost kalibrace do 1.11.2008, třída přesnosti 1,
kalibrováno ČMI OI Brno, kalibrační list 6035-KL-K047-06

Meteorologie
a) Datalogger L 3120, v.č. 01070053, kalibrováno ČMI OI Brno, kalibrační list 636-KL-V073-03,
platnost kalibrace do 5. 5. 2008
b) Digitální anemometr termický TESTO 405 V1, v.č. 00269704, kalibrováno ČHMÚ Praha,
kalibrační list ANM – 04176, platnost kalibrace do 4. 1. 2010 (rychlost proudění)

4) Počasí:
Srážky
Oblačnost
Rychlost větru
Teplota vzduchu
Relativní vlhkost

0
zataženo, později oblačno
-1
do 2 m.s
20,8 °C
73,8 %

5) Místa a podmínky měření:
Měření bylo provedeno na základě požadavku objednavatele na měření hluku pro hodnocení vlivu
rozšíření těžby štěrkopísku na okolní prostředí.
Zdroj hluku:

těžba štěrkopísku – podvodní bagr, dopravníky, nákladní
automobil, nakladač
třídění štěrkopísku – třídička, dopravníky, nákladní automobil

Charakteristika hluku:

proměnný

Charakteristika provozu:

v denní době (provozní doba 6

Způsob využití území:

stavby pro bydlení

Nejbližší nestíněná obyt. zást.:

Rodinný dům Vlčkovická 177/4, Hradec Králové, vzdálenost cca
350m od okraje místa těžby.
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Místa měření:
1.

Technické místo 1
Mikrofon (M): 1,0 m od sloupu a 21,4 m od dopravníku, ve výšce (v): 3,0 m nad terénem,
směr vzhůru, pole difuzní

2.

Technické místo 2
M: 1,0 m od sloupu a 38,3 m od dopravníku, v: 3,0 m nad terénem, směr ke zdroji hluku,
pole přímé

3.

Technické místo 3
M: 1,0 m od sloupu a 21,0 m od násypky třídičky, v: 3,0 m nad terénem, směr ke zdroji
hluku, pole přímé

Strategie měření:
Měření bylo vzhledem k velké vzdálenosti obytné zástavby a naprostého zániku hluku z těžby
v hlukovém pozadí měřeno na technických místech. Hlukové pozadí u obytné zástavby je tvořeno
především pohybem vozidel po místní komunikaci před zástavbou a pohybem vozidel po přivaděči
k dálnici D 11, směr Libišany. Technická místa byla volena u sloupů elektrického vedení vzhledem
k opakovatelnosti měření. Měření bylo provedeno v souvislých náměrech, při nichž byly značeny
(markerovány) rušivé vlivy okolí (doprava,...). Tyto byly posléze vyloučeny ze zpracování.
Podmínky měření:
a. pozadí (měřeno před měřením zdrojů)
b. těžba štěrkopísku
c. třídění štěrkopísku

6) Výsledky měření:
Místo Povaha Naměřená
měření hluku
hodnota
LAeq,T
[dB]
1a
44,7
2b
P
64,5
3c
P
71,1

Výsledná
hodnota
LAeq,8h
[dB]
44,7 ± 1,8
64,5 ± 1,8
71,1 ± 1,8

P - Hluk proměnný
Výsledné hodnoty jsou korigovány na hluk pozadí a jsou uvedeny ve tvaru střední hodnoty ±
rozšířená nejistota U. Při rozdílu hladin nad 15 dB se korekce neprovádí.

Další strany:
str. 4
třetinooktávové frekvenční spektrum z provozu těžby
str. 5 a 6
fotodokumentace
str. 7 a 8
situační snímek
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Třetinooktávové frekvenční spektrum hladin akustického tlaku Lteq,T
z provozu těžby štěrkopísku na ložisku Plačice
18. 6. 2007
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Fotodokumentace:

Podvodní bagr

Pohled od bagru k obytné zástavbě

Umístění mikrofonu na MM 1

Pohled z MM 1 na těžbu

Umístění mikrofonu na MM 2

Umístění mikrofonu na MM 3

Protokol ZÚ Pardubice
Východní pobočka
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Pohled z MM 3 na násypku třídičky
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Dopravníky třídičky, třídička

Pohled od násypky k obytné zástavbě

Protokol ZÚ Pardubice
Východní pobočka
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Situační snímek:

MM 3

MM 2
MM 1
bagr
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Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, Východní pobočka
Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel: 465 352 010, fax 465 524 328
e-mail: podatelna@uo.zupu.cz, internet: www.zupu.cz

STANOVISKO Oddělení fyzikálních faktorů
Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích, Východní pobočka
k protokolu 2410 / H-104 / DK / 07 ze dne 20. 6. 2007
Měření hluku z provozu těžby štěrkopísku na ložisku Plačice.
Vyhodnocení výsledků měření hluku bylo provedeno podle Nařízení vlády č. 148 / 2006 Sb. ze dne
15. 3. 2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Výsledné hodnoty, rozhodné pro vyhodnocení, ve výpočtovém bodě 1 (VB 1) byly určeny výpočtem
z hodnot naměřených na měřících místech 2 a 3, podle vzorce:

L Aeq 2,T = L Aeq1,T − 20 log

l2
, [dB]
l1

kde

LAeq2,T je ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti l2 [m] od zdroje hluku a
LAeq1,T je ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti l1 [ m] od zdroje hluku.
Výše popsaným způsobem byla určena hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb RD Vlčkovická 177/4, Hradec Králové, tj. VB 1.

HODNOCENÍ - chráněný venkovní prostor staveb pro denní dobu ( 6.00 - 22.00 hod.)
Místo Povaha
měření hluku

Třída
přesnosti
měření a
hodnocení

Základní
Korekce
hodnota
K1 K2 K3
LAeq,T
[dB] [dB] [dB]
[dB]

Hygienický
limit
LAeq,8h
[dB]

Výsledná
hodnota
LAeq,8h
[dB]

Průkazné
překročení
hyg. limitu

2b

P

II

-

-

-

-

-

64,5 ± 1,8

-

3c

P

II

-

-

-

-

-

71,1 ± 1,8

-

VB b

P

II

50

0

0

0

50

45,3 ± 2,0

ne

VB c

P

II

50

0

0

0

50

46,7 ± 2,0

ne

U - Hluk ustálený
K1 - Korekce na druh chráněného prostoru
K2 - Korekce na noční dobu
K3 - Korekce na hluk obsahující tónovou složku
Výsledné hodnoty jsou korigovány na hluk pozadí a jsou uvedeny ve tvaru střední hodnota ±
rozšířená nejistota U. Při rozdílu hladin nad 15 dB se korekce neprovádí.
V třetinooktávovém spektru ekvivalentních hladin Lteq,T nebyla identifikována tónová složka.
Celkový počet stran: 2
Pracoviště:

Odbor fyzikálních faktorů, pracoviště Svitavy
Polní 2, 568 02 Svitavy
telefon: 461 571 030, fax: 461 573 851, e-mail: off@sy.zupu.cz

PŘÍLOHA 4

(HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU)

HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU V MÍSTĚ VZNIKAJÍCÍ
VODNÍ PLOCHY PO TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU
V K.Ú. PLAČICE

Objednatel:

Hradecký písek a.s.
Žižkova 63, 616 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Raková, Zahradní architektura
K Hvězdárně 1686, 500 08 Hradec Králové
Obsah:
1. Předmět posouzení
2. Krajinná oblast a vymezení posuzovaného krajinného prostoru
3. Přírodní charakteristika krajinné oblasti
4. Kulturní charakteristika krajinné oblasti
5. Hodnoty krajinného rázu posuzovaného prostoru
6. Závěr
7. Příloha – mapové podklady

Podkladové materiály a použitá literatura:
ÚSES Stěžery – Stěžírky – Hřibsko – Plačice (1993)
AOPK ČR, 2002: Královehradecko, Chráněná území ČR V., Praha
AOPK ČR, 1999: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné
správě, Metodické doporučení, Praha
Kender, J., 2004: Péče o krajinu (Krajinotvorné programy MŽP), Praha
Kender, J., 2004: Voda v krajině, MŽP a AOPK, Praha

1. Předmět posouzení
Cílem zpracovaného posouzení vlivu na krajinný ráz je vyhodnotit umístění
rozšířené vodní plochy vzniklé těžbou štěrkopísku do příměstské oblasti (v k.ú.
Plačice) na jihozápadním okraji města Hradec Králové. Obchodní společnost
Hradecký písek a.s. provádí v uvedené lokalitě těžbu, výsledkem které by po
ukončení těžby a následné rekultivaci měla být vodní plocha s doprovodnou
krajinnou zelení. Dle platného Územního plánu města Hradec Králové se tato lokalita
nachází ve funkčních plochách: „plochy krajinné zeleně“ a „vodní toky a vodní plochy
se zvláštním režimem“, s cílem vytvoření přírodě blízkého území s vodní plochou a
krajinnou zelení, s využitím pro krátkodobou rekreaci obyvatel jihozápadního sektoru
města.

2. Krajinná oblast a vymezení posuzovaného krajinného
prostoru
Zájmovou krajinnou oblastí je území kolem jihozápadního okraje města Hradec
Králové, jeho příměstská oblast postupující od jižního okraje Kuklen a Pražského
Předměstí směrem na jih a jihozápad, po Plačice a Březhrad, na východě ohraničená
silnicí Hradubickou (HK- Pardubice). Krajinný pokryv zájmové oblasti je smíšený,
s převahou zemědělských ploch s intenzivní výrobou a zemědělských ploch
s podílem přirozené vegetace. Silnice na Pardubice v severojižním směru je
souběžná s údolní nivou Labe, jihovýchodní a východní okraj města lemují
Novohradecké lesy. Směrem na západ a severozápad od města okolí utváří
převážně rovinatá zemědělská krajina.
Posuzované území (krajinný prostor) je umístěno v katastru Plačic východně od
zastavěného území za silnicí na Libišany. Od severozápadu jej ohraničuje trať ČD
Praha – Hradec Králové, od jihu železniční odbočka do Opatovic, od východu území
uzavírá Labský náhon a lesní pozemky, na severu jsou umístěny průmyslové objekty
(betonárka, truhlárna, recyklační středisko) a příjezdová komunikace. Tento
vymezený prostor představuje plochu předpokládané těžby a nejbližšího okolí
vznikající vodní plochy v místě původního honu orné půdy.

3. Přírodní charakteristika krajinné oblasti
Území kolem Hradce Králové náleží dle regionálního geologického členění do
severovýchodní části rozlehlé české křídové pánve – do její labské oblasti
s převahou turonských a coniackých jílovců a slínovců. Podél toku Labe a Orlice se
táhne pás fluviálních a deluviofluviálních sedimentů (povodňové hlíny, jíly, písčité jíly,
písčité štěrky), obalený v jižní části zónou fluviálních sedimentů (písčité štěrky a
štěrky říčních teras). Dál směrem na západ od Labe se táhnou eolické sedimenty
(spraše, sprašové hlíny a naváté písky).
Půdní pokryv oblasti tvoří v západní části hnědozemě a illimerizované půdy na
spraších a sprašových hlínách, směrem na východ k pravému břehu Labského
náhonu hnědé půdy a drnové půdy na píscích nebo na zahliněných písčitých

substrátech, za Labským náhonem – na jeho levém břehu hnědé půdy oglejené a
oglejené půdy na zahliněných štěrkopíscích, případně glejové půdy zrašelinělé.
Z hlediska regionálního geomorfologického členění náleží zájmové území do
základní provincie Česká vysočina, do její soustavy Česká tabule, podsoustavy
Východočeská tabule, do celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina a
okrsku Královehradecká kotlina. Jihozápadní příměstská oblast je rovinatá, mírně
skloněná směrem na východ (k Labe), s nadmořskou výškou 227 – 235 m n.m.
Hradec Králové a jeho okolí náleží do teplého, mírně vlhkého klimatického
regionu (3), s průměrnou roční teplotou (7) 8 – 9 oC, průměrným ročním úhrnem
srážek 550 – 650 (700) mm.
Vodstvo této oblasti patří do povodí Labe, která má charakter velké nížinné řeky.
Hlavní vodoteč oblasti tvoří Plačický potok – pravostranný přítok Labe, významnou
krajinotvornou funkci plní Malý Labský náhon protékající středem oblasti. Vodní
plochy vznikly těžbou písku, menší v severní průmyslové části jižně od Temešváru a
v Borovince, větší plochy na západní straně cesty na Libišany u Pašátu a na jižním
okraji Březhradu Opaťák, (již za jižním okrajem vyčleněné oblasti). U Plačic se
rozšiřuje těžbou stávající vodní plocha, která je předmětem posouzení.
Z hlediska fytogeografického členění zájmové území spadá do oblasti
termofytika, do fytogeografického obvodu České termofytikum, jeho části Hradecké
Polabí. Potenciální přirozenou vegetaci v návaznosti na Labe tvoří lužní lesy,
směrem na západ od Labe – dubohabřiny a lipové doubravy. Území jihozápadní
příměstské oblasti patří do biochory teplých rovin akumulačního rázu nižších teras.
Tvoří ji převážně zemědělské plochy, zaplavované, místy zamokřené i s výskytem
slatinišť. Potenciální přirozenou vegetaci krajinného prostoru by tvořila černýšová
dubohabřina s druhovou skladbou dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus
betulus), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor
babyka (Acer campestre), líska (Corylus avellana).
Stávající vegetace zájmového území obsahuje jen maloplošné rozptýlené zbytky
lesních porostů (charakteru vlhkých habrových doubrav), vtroušené ve velkých
zemědělsky obdělávaných plochách. Liniová zeleň se objevuje jen sporadicky,
jedinou funkční linií v oblasti je zelený pás podél Labského náhonu. Územní systém
ekologické stability vyznačuje liniovou zeleň podél náhonu jako stávající biokoridor
(BK 8 a BK 9) a dále navrhuje založení biokoridoru podél Plačického potoka (BK 7).
V návaznosti na ostrůvek souvislého porostu Klacovka u Labského náhona je
navrženo lokální biocentrum BC 7. Ostatní malé lesní porosty nejsou zahrnuty do
závazné sítě systému. Z nejbližšího okolí je pro systém ekologické stability významný
regionální biokoridor podél řeky Labe, za východní hranicí zájmové krajinné oblasti.

4. Kulturní charakteristika krajinné oblasti
Základní paměť krajiny je dána jejím reliéfem, který určuje směr vodních toků a
hydrologický režim oblasti. Klima a mikroklima má zásadní vliv na vznik a vývoj
ekosystémů a často zpětně i reliéfu krajiny. Druhové bohatství fauny a flóry je
ovlivněno půdním substrátem. Využití krajiny a péče o ní představují lidský vklad do

přírodních procesů. Paměť krajiny se projevuje tím, že lidská sídla jsou opakovaně
zakládána na stejných místech, trvá rozdělení krajiny na zemědělskou a lesní, po
staletí jsou udržovány základní komunikace mezi sídly.
Rovinný reliéf a složení krajinného pokryvu s převahou zemědělských ploch
s intenzivně obdělávanou ornou půdou a zemědělských ploch s výrazným podílem
přirozené vegetace charakterizují danou oblast jako nížinný zemědělsky agrární
prostor, který je bezprostředně výsledkem vědomé i nevědomé lidské činnosti.
V něm jsou lidské projevy nejpatrnější.
Na počátku dějin se uvádí oblast České kotliny jako kraj převážně lesnatý, vlhký,
s plochami lužních biotopů. Osídlení labské nivy a blízkých teras začíná v pravěku.
Člověk byl postupně stále více nucen k zemědělské činnosti a půdu získával
převážně na úkor lesa, postupně převažuje zemědělské osídlení. Ve středověku se
osídlení začíná více soustřeďovat kolem jednoho centra (kostel, panské sídlo). Vliv
na utváření krajiny mělo šlechtické podnikání v 16. a 17. století, především
rybnikářství a zakládání velkostatků. V dobách největšího rozmachu rybnikářství
v 16. století bylo v Čechách 180 tisíc ha rybníků. V té době byly východní Čechy
stejně rybničnaté jako jižní. V archivních materiálech (Tereziánský kataster 1757) se
uvádí, že v hradeckém a bydžovském kraji bylo 56 rybníků. 18. a 19. století přineslo
sestup vodních ploch, nahradily je pole, louky, liniové stavby. Do 20. století se
přenesla jen asi jedna čtvrtina původního počtu. V 19. století byla krajina této oblasti
převážně zemědělská a již v této době bohaté statky zásadně mění krajinu
rozoráváním luk a zásahy do vodního režimu. Výrazný zásah do krajiny přinesla
v poválečném období koncem padesátých a začátkem šedesátých let minulého
století kolektivizace. Rozorání mezí a zrušení přístupových cest vedlo ke zvýšení
průměrné rozlohy polí do lánů velkých desítky hektarů. Navíc se zvyšoval tlak na
absolutní zornění zemědělské půdy, které v této oblasti přetrvává dodnes (95 %).
Scelením polí došlo ke zničení rozptýlené zeleně, a následně k výrazným projevům
vodní a větrné eroze a k úbytku polních druhů živočichů. V zájmu Intenzivního
velkoplošného hospodaření docházelo také k napřimování vodních toků, rušení
drobných retenčních nádrží, odstranění přirozených bažin a mokřadů a celkově se
tak snížil přirozený podíl vody v krajině. Tím dochází k negativním projevům na
místním klimatu a k nepříznivému vývoji odtokových poměrů.

5. Hodnoty krajinného rázu posuzovaného prostoru
Krajinný prostor vymezený od severozápadu tratí ČD Praha – Hradec Králové, od
jihu železniční vlečkou do Opatovic, od východu Labským náhonem a lesními
pozemky, od severu vysokotlakým plynovodem a průmyslovými objekty s příjezdovou
komununikací, zahrnuje nebo přímo navazuje na různé krajinné složky.
Na vytěžené části těžebního prostoru (cca 2/3 předpokládané plochy) je stávající
jezero, zatím bez konečné úpravy břehů, se samovolným roztroušeným porostem
vrb, topolů a olší na východním břehu. Podél východního břehu vede v severojižním
směru přístupová komunikace a na východ od ní navazuje lesní pozemek souběžný
s Labským náhonem, který se funkčně stává součástí doprovodné zeleně náhona.
Doprovodná zeleň pokračuje dál na jih jako linie po celé východní hranici

vymezeného krajinného prostoru a dál po celé délce Labského náhonu. Na
druhovém složení doprovodné zeleně (včetně lesa) se podílí olše, topol, dub, vrby
bílá, křehká, jíva, bez, hloh, ostružina, rákos. Jižní užší část lesa byla vykácena,
zatím v ní probíhá samovolná obnova s převahou olše. V jižní třetině vymezeného
krajinného prostoru se rozprostírá stávající plocha orné půdy, která vyplňuje prostor
až k Labskému náhonu a k železniční vlečce do Opatovic. Část plochy pokrývají
nekvalitní kambizemě a regozemě na píscích, velmi lehké a výsušné, směrem blíže
k železniční vlečce se táhne zóna kvalitnějších luvizemí a hnědozemí na sprašových
hlínách. Při pokračování těžby by měla být plocha orné půdy odtěžena a celý prostor
by měla vyplnit vodní plocha se zatravněnými břehy a obvodovou krajinnou zelení.
Břehy budou upraveny svahováním ve sklonu do 15o, aby byl umožněn přístup
k vodě. Doprovodná krajinná zeleň je dle rekultivačního plánu navržena jako smíšený
rozvolněný porost (včetně vytvoření tůní pro obojživelníky), uspořádaný v
oddělených skupinách, čím budou zachovány průhledy na vodní hladinu.
Nejhodnotnější přírodní složkou stávajícího území je doprovodná zeleň Labského
náhonu. Po ukončení těžby by se měla stát zároveň doprovodnou zelení východního
břehu nové vodní plochy. Stávající vodní plocha je zatím neupravená, splňuje tak
jenom částečně přírodní a estetické funkce vodní plochy v krajině. Velký komplex
ploch orné půdy má na krajinný ráz negativní vliv. Celistvý hon orné půdy mezi
Labským náhonem a železničními tratěmi se dosavadní těžbou zmenšil, takže se
původně negativní působení velké plochy orné půdy zmenšením její výměry v rámci
krajinného prostoru mírně zlepšilo, ale v celkovém pohledu na krajinnou oblast tato
plocha orné půdy zůstává součástí rozlehlých sousedních honů a v celkovém
pohledu převažuje její negativní působení. Negativním prvkem jsou průmyslové
objekty na severním okraji území.
Vytěžením plánovaného prostoru dojde ke zvětšení vodní plochy na úkor orné
půdy. Složka orné půdy bude zcela nahrazena vodní plochou a pásem obvodové
krajinné zeleně. Stávající cenná složka krajinné zeleně na východní hranici
krajinného prostoru bude zachována a na ní naváže doprovodná zeleň podél jižního
břehu nádrže. Upravené břehy vodní plochy, doplněné o litorální pásmo a obvodovou
skupinovou zeleň vhodné druhové skladby (domácích převážně původních druhů)
výrazně zvýší přírodní a estetickou hodnotu vodní plochy a celého území. Negativní
působení průmyslových objektů na severu území bude výraznější vzhledem
k předpokládané rozšířené funkci vzniklého území pro krátkodobou rekreaci. Celkově
dojde ke zvýšení kladných hodnot krajinného rázu ve vyčleněné lokalitě.
V mozaice prostorových složek krajinné oblasti mají rozhodující podíl velké plochy
orné půdy s výrazným podílem rovných linií v jejich členění. Členění ploch je
nevýrazné, protože chybí doprovodná zeleň toků a komunikací. Vodní plochy písníků
přináší do celého území prostorové oživení, narušují monotónnost zemědělské
krajiny, příznivě ovlivňují přírodní i estetické hodnoty krajinné oblasti. Z kulturně
historického hlediska vodní plochy do oblasti Královehradecka patří, (dle
II.vojenského mapování byl nejbližší rybník na severu území na Temešváru, další na
jihu Na Bahnách u cesty na Libišany). Zapojením vodní plochy do krajiny na lokalitě
k.ú. Plačice s předpokládanou rekultivační úpravou se zvýší kladné hodnoty
krajinného rázu místa i krajinné oblasti.

6. Závěr
Krajina je živý organizmus, ve kterém stav vodní sítě přímo souvisí s vývojem
života ve všech jeho složkách. Vodní složka v krajině má výjimečné postavení, vodní
plochy s jejich doprovodnou zelení patří k ekologicky nejstabilnějším prvkům krajiny.
Vodní plocha pomáhá zadržet vodu v krajině, zvyšuje ve svém okolí hladinu
podzemní vody, zpomaluje odtok srážek, ovlivňuje klima zvyšováním vzdušné
vlhkosti, svým retenčním prostorem pomáhá v protipovodňové ochraně, zvyšuje
druhovou biodiverzitu území, výrazně zvyšuje estetickou hodnotu krajiny a
v příměstské oblasti za příznivých podmínek může mít význam pro rekreaci a sport.
Přítomnost vodních ploch v krajině koresponduje s kladnou lidskou zkušeností.
Uměle vzniklé jezero po těžbě štěrkopísku se vhodnou úpravou břehů a jejich okolí
může stát kvalitní vodní plochou, která se časem zařadí mezi přírodní dominanty,
jejichž estetická hodnota je vesměs kladná.
V mozaice prostorových složek jihozápadní příměstské krajinné oblasti (Hradce
Králové) mají rozhodující podíl velké plochy orné půdy, členění ploch je nevýrazné,
protože chybí doprovodná zeleň toků a komunikací. Vodní plochy písníků přináší do
celého území prostorové oživení, narušují monotónnost zemědělské krajiny, příznivě
ovlivňují přírodní i estetické hodnoty krajinné oblasti. Vzhledem k umístění vodní
plochy v příměstské oblasti a vzhledem k možnostem funkčního využití území, je
vodní plocha kvalitnější součástí tohoto území než orná půda. Podmínkou pro
naplnění plánované funkce krajinného prostoru - jako přírodě blízkého území s vodní
plochou a krajinnou zelení, s využitím pro krátkodobou rekreaci, je zajištění
rekultivačních úprav se založením krajinné zeleně v okolí vodní plochy. Včleněním
vodní plochy do krajiny na lokalitě k.ú. Plačice s předpokládanou rekultivační úpravou
se celkově zvýší kladné hodnoty krajinného rázu místa i krajinné oblasti.
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2. Účel
Při plánované těžbě štěrkopísku společností Hradecký písek se postupně rozšiřuje
vodní hladina, navazující na západní okraj stávající plochy písníku a dál se rozprostře
v zájmovém území vymezeném tělesem železniční trati Praha – Hradec Králové, železniční
vlečky do Opatovic n. Labem a Labským náhonem. Plochy lemující novou vodní hladinu jsou
zájmovým územím biologické rekultivace. Uplatněním vhodného rekultivačního programu se
naplňují požadavky na nové funkční využití území. Cílem územního plánování města HK
v této lokalitě je vytvoření přírodě blízkého prostředí s vodní plochou a krajinnou zelení, které
bude místem krátkodobé rekreace obyvatel jihozápadního sektoru města v kvalitním přírodě
blízkém prostředí. Zároveň by se krajinná zeleň této lokality měla podílet na tvorbě
přirozeného přechodu od budoucí komunikace Jižní spojky do volné krajiny.
Pro splnění cíle územního plánu bude rekultivační zeleň navržena tak, aby byla
polyfunkční. Prvořadá je funkce krajinotvorná, kdy se zeleň jako přirozená součást okolí
vodní plochy přímo podílí na vzniku nového krajinného celku (smíšeného biocentra). Vhodně
prostorově uspořádaná krajinná zeleň zároveň vytvoří zázemí pro rekreaci u vodní plochy a
splní funkci rekreační, estetickou a hygienickou.
Vytvoření nového krajinného celku se stabilizujícími prvky - vodní plochou a krajinnou
zelení, s rozšířenou funkcí pro krátkodobou rekreaci místního významu, se stává po
ukončení těžby konečným cílem komplexního využití ložiska štěrkopísku.

3. Charakteristika a popis území
Zájmové území pro těžbu písku společnosti Hradecký písek a.s. se nachází
v jihozápadní okrajové části města v k.ú. Plačice na ploše bývalého honu zemědělské půdy.
Území ohraničuje od severozápadu trať ČD Praha – Hradec Králové, od jihuu trať ČD
Opatovice nad Labem, na východě území uzavírá Labský náhon a lesní pozemky, na
severní straně vysokotlaký plynovod. Limitujícím faktorem pro polohu a tvar břehů písníku

jsou ochranná pásma pro těžbu, která byla nově stanovena na 50 m od osy tratě ČD na
severu, na 40 m od osy vlečky do Opatovic na západě, na 15 m od Labského náhonu, na 15
m od lesa a 20 m od plynovodu. Těžba postupuje od severu na jihozápad, severní a
východní břehy jsou již porostlé náletovými dřevinami (topol, vrba, olše).
Stávající stabilizující složkou území je smíšený les na východní hranici zájmového
území. (I když dnes částečně vymýcený). Smíšený porost pokračuje mimo lesní pozemek
směrem na jih a dál se zužuje do linie břehové zeleně Labského náhonu (tvoří biokoridor BK
8). Doprovodná zeleň náhonu bude zachována v ochranném pásmu podél náhonu, část
smíšeného porostu na nelesním pozemku (643/2) spadá do plochy, která by měla být až po
ochranné pásmo lesa odtěžena. V porostech převažuje olše, s příměsí topolu, osiky, vrby a
dubu, v keřovém patře jíva, bez, hloh, ostružina, rákos . Složení stávajících porostů
neodpovídá původní dřevinné skladbě lesa, která by měla charakter černýšové dubohabřiny
(dub, habr, javor mléč, javor klen, javor babyka, líska).
V širším okolí zájmového území se rozkládají rozsáhlá volná prostranství honů se
zemědělskou půdou s vysokým procentem zornění (95%). Původní dřevinná skladba v této
oblasti byla (podle ÚSES 1993) tvořena DB 5-6, BK 2-3, HB 1+, LP+, půdní pokryv tvoří
hnědé půdy na zahliněných štěrkopíscích. Dnešní lesnatost oblasti je mizivá (jen 8%),
stabilizujícím prvkem porostů jsou duby.

4. Celkové řešení
Plánované pokračování dobývacího prostoru rozšíří vodní hladinu stávajícího písníku
směrem na jihozápad. Ve vzdálenosti 20 m od osy tratí ČD začne pozvolné svahování
terénu (pod úhlem do 15o) směrem k hranici ochranných pásem (50 a 40 m od osy trati) pro
vodní hladinu. Pozvolným svahováním bude vodní plocha lépe zpřístupněna a umožní její
rekreační využití. S novou funkcí zájmového území jako rekreačně oddechového zázemí
souvisí také základní prostorové rozmístění hmoty zakládaných porostů. Obvodová kulisa by
měla odclonit rušivý vliv drážního provozu a zároveň vytvořit esteticky příjemný okraj k volné
travnaté ploše navazující na vodní hladinu. Navržený porost bude doprovázet břehy písníku
ve formě ucelených bloků dřevinných porostů (se skupinami rozvolněných hmot vysoké
zeleně a kompaktnějších hmot keřů), přerušovaných travnatými porosty na ucelených
plochách. Střídavě budou rozmístěny skupiny s dlouhověkými druhy a skupiny
rychlerostoucích krátkověkých druhů. Celková hmota porostu bude rozvolněná, pohledově a
komunikačně polopropustná, soustředěná do horní poloviny svahů. Ochranné pásmo ČD
pro vysokou zeleň je 30 m od osy tratě, čím je limitováno umístění stromů. Od stromů
směrem k hraně svahování bude stromové patro doplněno obalem z keřového patra.
Směrem k vodní hladině budou zatravněné břehy vytvářet volné pobytové plochy podél vody.
Smíšený rozvolněný porost jako doprovod vodní plochy se v obrazu krajiny nejlépe
uplatní. Uspořádáním porostu do oddělených skupin budou zachovány průhledy na vodní
hladinu, částečně odkrytá vodní hladina se zatravněnými břehy zvýší estetickou hodnotu
nově vzniklého úseku krajiny.
Splnění krajinotvorné funkce je závislé především na dosažení ekologické stability
nového porostu. Biologická stabilita přímo souvisí s vhodnou druhovou skladbou dřevin.
Výběr dřevin vychází z původní dřevinné skladby vhodné pro dané území a zároveň se snaží
zajistit životaschopnost porostu v nových podmínkách:
- výběrem těch druhů z původní dřevinné skladby, které se dokážou přizpůsobit
antropogenitě půdy
- doplněním druhové skladby o osvědčené rekultivační dřeviny, vhodné pro dané podmínky
- založením porostu s kvalitní dlouhověkou kostrou, která podpoří stabilitu širšího území
- proložením porostu skupinami rychle rostoucích krátkověkých druhů pro rychlé vytvoření

základu porostní hmoty.
Nejvhodnějším způsobem založení rekultivačního porostu je smíšený porost založený
ve skupinách. Skupinové smíšení umožňuje výběr mnohem širšího sortimentu dřevin
s rozdílnou vitalitou růstu a rozdílným využitím stanovištních podmínek. Stabilizující složkou
jsou listnaté dřeviny původních druhů (dub, habr, lípa, javor). Optimální podíl jehličnanů
v rekultivačním porostu je 20 % z celkové prostorové hmoty a zároveň platí zásada, že čím
jsou plošky jehličnanů menší, tím lepší je jejich vzrůst a zdravotní stav. Současně žádná
z navržených skupin stromů nemá být menší než 25 m2 .
Dlouhověkou kosterní dřevinou bude dub letní (Quercus robur), rovnoměrně
rozmístěný ve skupinách jako stabilizující složka. Rychleji prosychající půdy svahů však
neposkytují pro růst dubů optimální podmínky, proto je zastoupení dubu v navrženém
porostu nižší než v přirozených původních společenstvech. Z hlediska dlouhověkosti kostru
porostu podpoří i uplatnění lípy (Tilia cordata) a javoru (Acer platanoides), opět v menším
množství než v přirozených porostech. Ke stabilizaci porostu přispěje borovice lesní (Pinus
silvestris), jedna z původních dřevin, osvědčená při rekultivaci nesourodých a písčitých půd
obecně. Skupiny borovic na okrajích oživuje spojení s rychlerostoucí břízou. Jako vynikající
doplňková dřevina se uplatní habr (Carpinus betulus), který při ponechání hustého sponu
může růst keřovitě.
Při zakládání porostu ve ztížených podmínkách nelze dosáhnout optimálního poměru
zastoupení původních druhů dřevin. Pro životaschopnost nového společenstva je nutné
zajistit nastartování zeleně v ploše. Významné je uplatnění olše (Alnus glutinosa), která je
rychle rostoucí, vyznačuje se tím, že obohacuje půdu a svými kořeny velmi dobře váže půdu
svahů. Olše spolu s vrbou (Salix fragilis) a břízou (Betula verrucosa) jsou důležitými
výplňovými dřevinami, které jsou rychle rostoucí, jsou schopny vytvořit zelenou hmotu
podstatně dříve než dlouhověké kosterní dřeviny. Olši, břízu a habr možno považovat za
průkopnické dřeviny ve svažitých podmínkách suchých a chudých půd.
Výsadby stromů jsou situovány do ucelených bloků, pozvolného půdorysného tvaru,
uspořádané v řadách. Za optimální rozteč mezi řadami byla stanovena šíře 1,5 a 3 m.
Výsadbové vzdálenosti v řadách jsou navrženy podle velikosti sazenic (2 – 4 leté výpěstky,
minimálně 1 krát přesazované – podle doporučených velikostí, uvedených v tabulce druhové
skladby dřevin) a určitého druhu na:
- 2 m u borovice, habru a olše,
- 3 m u břízy,
- 5 m u dubu, lípy a javoru
- 7 m u vrby
Velmi důležitou součástí budoucího porostu, pro jeho prospívání, harmonizaci a
vyváženost, jsou výsadby keřů, které lemují nebo doplňují jednotlivé bloky vysoké zeleně.
Keřové výsadby vytváří hnízda nebo pásy složené z 1, 2 nebo 3 řad, vedených ve směru
vrstevnic svahů. Šířka meziřadí je stanovena na 1 a 1,5 m, vzdálenosti v řadách jsou
navrženy podle vzrůstnosti a vitality jednotlivých druhů na 1 m (brslen, kalina, šípek, zimolez)
nebo na 2 m (svída, trnka, vrba jíva a vrba nachová), jak je uvedeno v přiložené tabulce
druhové skladby dřevin.
Mezi jednotlivými bloky porostů (typu remízů) bude na ucelených plochách založen
travnatý porost. Pro dlouhodobou stabilizaci půdy je vhodné použití travní směsi (s obsahem
jetele bílého, jílku mnohokvětého, kostřavy luční, ovsíku vyvýšeného). Do ploch s výsadbou
dřevin není vhodné zakládat v meziřadí travní porost, v prvních letech je pro rychlý růst
sazenic nejvhodnější černý úhor.

Část břehů bude rozšířena o mokřadní enklávy v zájmu vytvoření prostor pro
rozmnožování obojživelníků. Tyto enklávy budou vytvořeny jako vnější litorál, který nebude
dostupný rybám z nádrže. Při tvarování konfigurace dna břehových partií bude za břehovou
hranu těžební nádrže považován vnitřní břeh litorálních enkláv. Vlastní tůňka bude
vyhloubena podél břehové hrany (v šířce 5 – 8 m) mírným svahováním do rostlého terénu do
hloubky 1 m. Vnější břehová hrana vzniklé mělčiny bude tvořit konečnou obvodovou linii pro
vodní hladinu. Svahy mělkých enkláv budou pozvolné, aby vzniklo dostatěčně široké pásmo
s hloubkou do 60 cm, potřebné pro růst litorální vegetace. Rostliny jsou základní podmínkou
pro fungování těchto partií vodních nádrží, vytváří vhodné úkryty pro vodní a na vodním
prostředí závislé živočichy. Z pohledu obojživelníků je vegetace ve většině případů nutná při
kladení snůšek a vývoji larev. K výsadbě do pobřežních mělčin jsou navrženy sitina, ostřice,
zblochan do okrajových částí, puškvorec, skřipinec do středních hloubek 20 – 30 cm a rákos,
orobinec do nejhlubších částí 50 – 60 cm. Středové pásmo tůněk (s hloubkou 80 – 100 cm)
by mělo zůstat s otevřenou hladinou bez porostu. Navrženy jsou celkem čtyři tůňky,
v ostatním obvodovém pásmu je navrženo ještě nekolik skupinek uvedených pobřežních
rostlin, u nichž se předpokládá samovolné rozšiřování. Převážná část břehu podél žel. tratě
Praha – Hradec je ponechána bez aktivního rozšiřování litorálních porostů, aby zůstal
zachován volný přístup k vodě.
Urovnávání ploch a následné zakládání porostů budou probíhat v etapách podle
postupující těžby - do roku 2009, 2012, 2015 a poslední úsek do roku 2018. Ve 2.etapě
(2012) bude zachován stávající porost dřevin podél Labského náhonu bez doplňujících
výsadeb dřevin, budou v ní založeny 2 tůně pro obojživelníky.

NAVRŽENÁ DRUHOVÁ SKLADBA VÝSADBOVÉHO MATERIÁLU
STROMOVÉ PATRO
Symbol
BO
BŘ
DB
HB
JA
LP
OL
VB
VK

Název rostliny
Borovice lesní (Pinus silvestris)
Bříza bílá (Betula verrucosa)
Dub letní (Quercus robur)
Habr obrcný (Carpinus betulus)
Javor mléč (Acer platanoides)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Olše lepkavá (Alnus glutinosa)
Vrba bílá (Salix alba)
Vrba křehká (Salix fragilis)

Počet kusů
2009 2015 2018
148 105 104
22
11
21
15
19
19
30
15
60
8
3
11
14
3
21
24
41
2
2
3
7
10
-

Velikost
Spon
výpěstku (cm) výsadby (m)
výš. min. 25 zb
(2 x 1,5)
výš.100 – 140 zb
(3 x 3)
výš.120 – 150 zb
(5 x 3)
výš. 40 – 60 pk
(2 x 1,5)
obv. 8 – 10 pk
(5 x 3)
obv. 8 – 10 pk
(5 x 3)
výš. 60 – 100 pk
(2 x 1,5)
obv. 10 – 12 pk
solitérně
obv. 8 – 10 pk
(vzdál. 7)

KEŘOVÉ PATRO
Symbol
Br
Jí
Ka
Sv
Ší
Tr
Vn
Zi

Název rostliny
Brslen evropský (Euonymus europaeus)
Vrba jíva (Salix caprea)
Kalina obecná (Viburnum opulus)
Svída krvavá (Cornus sanquinea)
Šípek (Rosa canina)
Trnka obecná (Prunus spinosa)
Vrba nachová (Salix purpurea)
Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)

Počet kusů
2009 2015 2018
27
36
32
21
7
25
61
40
44
56
74
25
50
49
46
24
20
15
64
33
37
53
62

Výška rostlin
(v cm)
50 – 80
80 – 120
50 – 80
40 – 60
60 – 90
50 – 80
80 – 120
50 – 80

Spon
výsadby (m)

(1 x 1)
(2 x 1,5)
(1 x 1)
(2 x 1)
(1 x 1)
(2 x 1)
(2 x 1)
(1 x 1)

Velikost uvádí: výš. – výšku volně rostoucího tvaru stromu
obv. – obvod kmínku u stromků se zapěstovanou korunou
pk – prostokořenný, zb – podmínka se zemním balem
Spon výsadby: vzdálenost mezi jednotlivými kusy v řadě X vzdálenost mezi sousedními řadami

ROSTLINY LITORÁLU
Symbol
or
os
pu
ra
si
sk
zb

Název rostliny
Orobinec úzkolistý (Typha angustifolia)
Ostřice obecná (Carex nigra)
Puškvorec obecný (Acorus calamus)
Rákos obecný (Phragmitis australis)
Sitina rozkladitá (Juncus effusus)
Skřipinec jezerní (Scirpus lacustris)
Zblochan vodní (Glyceria aquatica)

Počet kusů dle etapizace
2009 2012 2015 2018
50
40
32
15
25
25
55
20
85
20
30
30
15
25
10
20
20
65
20
45
20
22

Spon výsadby (cm)
(50 x 40)
( vzdál. 40)
(50 x 40)
(50 x 40)
(vzdál. 40)
(50 x 40)
(vzdál. 50)

5. Pokyny pro realizaci
Nejvhodnějším obdobím pro realizaci rekultivačních výsadeb je jaro následující po
roce, kdy byl urovnán terén a rozvrstvena vrchní vrstva. Urovnávání ploch a následné
zakládání porostů budou probíhat v etapách podle postupující těžby. Postupem těžebních
prací budou vznikat ucelené úseky s navazující rekultivací postupně ve čtyřech časových
etapách - do roku 2009, 2012, 2015 a poslední úsek má být rekultivován do roku 2018.
Celková plocha pro založení rekultivační zeleně bude 4,5 ha, z toho 4 200 m2 (t.j.
10%) pokryje zahuštěná výsadba dřevin a zbytek plochy 40 800 m2 (90% z celku) by měl být
souvisle zatravněn. Pro založení travního porostu na ucelených plochách mezi jednotlivými
bloky porostů dřevin je potřebné rozprostřít cca 15 cm skrývkové zeminy. Vhodný výsevek
pro založení lučního porostu na daném stanovišti je 15 – 20 g/m2 (spotřeba 735 kg osiva).
Plocha připravená k výsadbě by měla být odplevelená (chemicky, nebo mechanicky,
nebo využita urovnaná plocha, která ještě není porostlá plevelem). Vlastní výsadbu rostlin je
potřebné provádět s výměnou půdy v jamkách s využitím skrývkové zeminy. Výkopem jamky
do hloubky minimálně 30 cm pro keře a až 60 cm pro stromy, se odkryjí nesourodé vrstvy
substrátu, které jsou biologicky málo aktivní. Velikost jamek pro výsadbu musí vždy
přesahovat rozměry kořenů, nebo kořenových balů, aby malé jamky nebyly příčinou
nadměrné redukce kořenové soustavy. Sazenice se umísťují do jamky tak, aby kořenový
krček byl v úrovni okolního terénu. Výjimku tvoří vrby, které je dobré sázet uhloubeně – t.j.
kořenovým krčkem o 10 – 20 % výšky nadzemní části hlouběji než rostl ve školce. Kořeny se
zasypou kvalitní zeminou. Zeminu kolem kořenů ušlápneme. Při výsadbě dubu, lípy a vrby
bílé doporučujeme vyhloubení jam nadměrných velikostí k rozměrům sazenic – jámy o
průměru 80 - 100 cm a do hloubky 80 cm, při zasypávání vyplnit kvalitní zeminou.
V místech založení tůní pro obojživelníky je důležité dodržet požadovanou úpravu
terénu – zajistit ústup hrany závěrného svahu směrem do vodní plochy o 5 – 7 m. Tato hrana
zaoblená mírně pod hladinou vytvoří hrázku oddělující okrajovou mělčinu od velké vodní
plochy. Vlastní tůňky budou vyhloubeny na vybraných místech podél břehové hrany (v šířce
5 – 8 m) mírným svahováním do rostlého terénu do hloubky 1 m. Vnější břehová hrana
vzniklé mělčiny bude tvořit konečnou obvodovou linii pro vodní hladinu. Svahy mělkých
enkláv budou pozvolné (1: 4), aby vzniklo dostatěčně široké pásmo s hloubkou do 60 cm,
potřebné pro růst litorální vegetace. Výsadbu litorálních rostlin je vhodné zakládat od konce
dubna do poloviny června.
Pro rekultivační účely na pokrytí ploch a výsadbu dřevin se spotřebuje celkem 9000
m3 skrývkové zeminy.
Těsně před výsadbou se odstraní poškozené části kořenů prostokořenných sazenic,
čerstvě se zastříhnou silné kořeny a namočí se před výsadbou na 2 – 4 hodiny do vody.
Zakrátí se i výhony nadzemní části (cca o 1/4). Výjimku tvoří duby, břízy, které podle
možnosti nezkracujeme. Lepší nástup rostlin k růstu může zabezpečit také obalovaná sadba,
použití sazenic se zemním balem i u těch druhů, kde zemní bal není uveden jako podmínka.
Bezprostředně po výsadbě je nutná důkladná zálivka.
K vylepšení životních podmínek nejnáročnějších druhů (DB, LP, VB) je možné při
výsadbě použít hydroabsorbent gel Terra Cottem, který zadržuje a absorbuje srážkovou
nebo závlahovou vodu, rostliny ji mohou přijímat vlasovými kořeny po delší dobu. Zároveň
s vodou se z krystalů Terra Cottemu postupně uvolňují živiny, mikroprvky a stimulátory růstu.
Při výsadbě sazenic se na zasypání rostlin vytvoří směs – na 10 litrů půdy se přimíchá 20g
gelu. Sazenice se zasype směsí půdy a gelu 10 cm pod hranicí povrchu, substrát se
upěchuje a důkladně zalije. Nakonec se přidá 5 cm svrchní půdy. Pro urychlení práce na

stanovišti je vhodné namíchání skrývkové zeminy s hydroabsorbent gelem ve větším
množství najednou a při výsadbě používat hotovou směs.(na 1 m3 zeminy cca 2 kg Terra
Cottem gelu).
Všechny kmínkové tvary a volně rostlé sazenice vyšší než 80 cm je nutné ukotvit ke
kůlům.
Celou výsadbu je potřebné chránit proti okusu zvěří. Nejvíce ohroženy jsou duby, lípy
a borovice. Navržené výsadby vytváří ucelené skupiny, které je možné chránit oplocením
celých plošek. V řadových a solitérních výsadbách se uplatní chráničky (z pletiva, nebo
plastové), nebo opakované chemické nátěry (např. Morsuvin, Aversol).
Ochranu proti plevelům je možné řešit nástylkou kolem sazenic, pokosenou trávou,
dřevním odpadem, slámou.
Vhodné velikosti výsadbového materiálu a doporučené spony výsadby jsou uvedeny
v tabulce. Volbou větších výpěstků u stromů (DB, JA, LP, VB, VK) je možné použít volnější
spony výsadby, k neúměrnému zahuštění skupin by mělo dojít až po delší době (cca 15 let),
kdy bude vhodné začít s prosvětlováním porostu. Borovice a olše je potřebné vyřezávat
z hustšího sponu hned po vzniku zápoje.

6. Pokyny pro údržbu
V prvních 3 letech je důležité udržovat plochy porostů co možná nejvíc bez plevelů,
nebo jiných konkurujících rostlin. Likvidace nežádoucích rostlin je možná kultivací půdy
v meziřadích, nebo sekáním těchto prostor, nebo ve spojení s nástylkou posekané trávy.
V prvním vegetačním roce je potřebná zálivka vysázených rostlin při dlouhotrvajícím
suchu. Důležité je obnovování ochranných prostředků proti okusu zvěří, hlavně v období
před nástupem zimy.
V prvních dvou letech je potřebné sledovat úhyn sazenic, případné větší výpadky
(více než 5% kusů ve skupině) nahrazovat novými sazenicemi, větší náhrady konzultovat
s projektantem.
Úspěšný vývoj porostu je závislý od včasně uplatněných výchovných zásahů při
modelaci do cílového stavu. Nutnost probírek vznikne nejdříve ve skupinách olší a borovic
(přibližně do 10 let). V průběhu dalšího vývoje se budou prosvětlovat skupiny bříz a habrů.
Řady základních dřevin (DB, JA, LP) budou probírány pozitivním výběrem, ponecháním
nejlépe prospívajících jedinců, v zájmu zamezení tvarových deformací koruny a zajištění
dostatečného přístupu světla (hlavně u dubů a stromových vrb). Po cca 30 letech od
založení porostu se dá předpokládat postupná modelace porostu do následných sponů:
4 x 3 pro habr,
6 x 3 pro borovici, břízu, olši
pro dub, javor a lípu – rozvolnění (individuálně podle stavu dřevin) na vzdálenost 10 m
Na založených travnatých plochách je potřebné pravidelné sekání uskutečňované
v závislosti na počasí a vývoji vegetace min. 2 krát za rok (konec května, polovina srpna,
polovina října). Je možné přihnojování dusíkatým hnojivem na jaře a na podzim.

7. Závěr
Ve sféře ekologické vyváženosti krajiny, hygieny prostředí, v estetice, základní
obyvatelnosti krajiny se obecně projevuje důležitost rekultivace antropogenních půd.
Doplněním uměle vzniklé vodní plochy porostem kvalitního rostlinného společenstva se
vytvoří živý organizmus blízký původním společenstvům, který tak může být pro okolní
otevřenou krajinu přínosem.
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