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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma:
Stavoka Hradec Králové, a.s.
2. IČ:
252 72 276
3. Sídlo (bydliště):
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon, oprávněného zástupce, oznamovatele:
Václav Sovák
Stavoka Hradec Králové, a.s.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
tel.: 777785202
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Plán využití ložiska Běleč II
zařazení podle přílohy č. 1:
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně:
Kategorie 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.
Sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Královéhradeckého
kraje odbor životního prostředí a zemědělství v Hradci Králové.
2. Kapacita záměru
3

Maximální roční těžba: 225 000 tun štěrkopísku/rok t.j. cca 150 000 m /rok.
Zájmové území se nachází jižně až jihozápadně od v současnosti dokončované těžby na
p.p.č. 524/8 v k.ú. Běleč nad Orlicí.
Vzhledem k tomu, že těžební organizaci je detailně známá situace ve stavu geologických
zásob štěrkopísku a má ověřené stavy zásob v plánované ploše p.p.č. 524/8, vytipovala
si organizace prostor o plošném obsahu cca 8,5 ha na jih od hranice současného
územního rozhodnutí, ve vzdálenosti cca 300 m, t.j. v těsném sousedství, mimo státní
ložisko, t.j. jako nevýhradní těžbu na pozemcích, kde veškeré zásoby štěrkopísku jsou ve
vlastnictví vlastníků pozemků.
Vytypovaná plocha se rozkládá v rámci k.ú. Běleč nad Orlicí a je v rámci jedné p.p.č.
524/8 dle EN. Plocha sounáležící s těžbou, jako plocha možných vlivů je plocha části
p.p.č. 520/3; 527 a 535.
Ložisko štěrkopísků Běleč II - nevýhradní těžba - se nachází, v těsné blízkosti
nevýhradního ložiska Běleč nad Orlicí, které je v současné době povoleno dotěžit a plně
zrekultivovat. Leží ve Východních Čechách, v kraji Královéhradeckém, okrese Hradec
Králové, na katastrálním území Běleč nad Orlicí.
Vlastní nevýhradní ložisko má tvar obdélníku s delší stranou ve směru přibližně Z-V o
délce cca 400 m a kratší stranou S-J cca 230 m. Napojení těžebny je možné pomocí
samostatného sjezdu na komunikaci III. třídy číslo 29827 Hradec Králové - Běleč nad
Orlicí.
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Zájmová plocha ložiska je rovinného charakteru v rámci zájmového území se nadmořská
výška pohybuje v rozmezí 239 - 240 m n.m.
Mocnosti štěrkopísku na ložisku jsou v průměru 7,5-8,0 m. V podloží ložiska jsou
rozvětralé svrchnokřídové slíny a slínovce. V nadloží ložiska je minimální skrývka v
průměru 0,30 m.
Na celém ložisku je hladina podzemní vody, která dělí ložisko na dvě těžební etáže těžba povrchová a těžba z vody. Hladina spodní vody v sousedním jezeře se pohybuje v
rozmezí 237,10 - 237,50 za roky 2001 - 2007. V ploše současné těžby byl vypracován
Hydrogeologický posudek - Orlickou hydrogeologickou společností s kladným posudkem.
Posudek zpracoval RNDr. Svatopluk Šeda.

Na základě výsledků posudku není v rámci současné těžebny prováděn monitoring. Celá
ochrana se soustředila na zajištění nemožnosti znečištění vody ropnými látkami. Je
dodržován režim ze schváleného Havarijního plánu, t.j. dodržovány náplně strojů a
použití těžebního stroje s elektrickým pohonem. Dále je plně dodržováno zajištění vjetí
pouze jednoho vozu do prostoru těžby pro možnost odvozu suroviny. Ostatní se řadí
mimo těžební prostor a v dostatečné vzdálenosti od vodní hladiny a jejich doprava je
řízena pomocí semaforu a jednosměrné komunikace.
Z výše uvedeného vyplývá, že na zájmovém území je:
- plocha zájmového území:

cca 9,0 ha

- plocha území k těžbě:

cca 8,5 ha

- mocnost štěrkopísku celkově:

7,5-8,0 m

z toho za sucha:

2m

z vody:

5,5-6,0 m

- mocnost skrývek:
z toho ornice:
- kubatura skrývek:
z toho kubatura ornice:

0,3 m
0,15 m
3

25 500 m

3

12 750 m

3

- kubatura štěrkopísku za sucha:

170 000 m

- kubatura štěrkopísku z vody:

510 000 m

- kubatura závěrných svahů:

3
3

67 000 m

3

- kubatura k těžbě:

613 000 m , t.j. cca 920 000 tun

- roční těžba nepřesáhne:

225 000 tun/rok, t.j. cca 150 000 m /rok

3

Plánovaná těžební činnost v rámci nevýhradního ložiska Běleč II se předpokládá a
plánuje se stejnou maximální roční těžbou 225 000 tun/rok, jako současná těžba v rámci
plochy povolené těžby, což představuje maximální hodnotu, na kterou jsou určeny a
vypočteny veškeré parametry činnosti. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti a ze
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zkušenosti s pohybem odbytu je možné předpokládat, že maximální roční těžba bude
naplňována z cca 75 %. Hodnota maximální roční těžby je volena v takovém množství
těžené suroviny, které je možné v rámci technického a technologického vybavení
těžebny realizovat.
Další z limitujících hodnot záměru je plošný rozsah záměru. Plošný rozsah záměru je
volen dle morfologie terénu a dle možností těžební organizace zajistit majetkoprávní
vztahy pro těžební činnost. Dále je plocha těžby také volena z ohledem na časový
horizont možnosti exploatace plánované plochy, s ohledem na schválení těžební činnosti
a další technický a technologický vývoj.
Plocha záměru je tedy určena hranicemi vytypovaných pozemkových parcel. Ze západu
je plocha ohraničena částečně ZPF přecházejícím po cca 350 m v les, z jihu a východu
je to plochami s intenzívní zemědělskou činností a ze severu je to již zmíněná
komunikace III. třídy a poté vytěžená plocha bývalého písníku, dnes přírodní památka.
Intenzívně je dnes obhospodařována i zájmová plocha. Půda je zařazena do orné půdy s
bonitní skupinou 32110, která představuje IV. třídu ochrany ZPF, t.j. půdy ne příliš
kvalitní.
V plánu záměru těžby je neprovádět spojení obou ploch, t.j. vodní plochy již vytěžených
p.p.č. 88/2; 88/4 a 87 a původní 71/8 a to hlavně z důvodů komunikace III. třídy. Obě
plochy budou samostatné se samostatným režimem.
Roční zábor zemědělských pozemků je plánován na hodnotu cca 1 - 2 ha s ohledem na
mocnost suroviny. (plánovaná průměrná mocnost suroviny je cca 7,5 m, z toho cca 5,5 m
pod vodní hladinou) průměrná mocnost skrývek činní cca 0,6 m.
- maximální roční těžba:

225 000 tun/rok

- plocha plánovaného území:

cca 9,0 ha

- plocha území k těžbě:

cca 8,5 ha

- roční zábor zemědělské půdy:

cca 1-2 ha

- počáteční zábor pro
možnost roztěžení:

cca 2,5 ha

- mocnost skrývky dle průzkumu a
pasportu ložiska je v průměru:
- kubatura skrývky v rámci ložiska:

0,3 m
3

25 500 m

- nadmořská výška okolního terénu
je v rozmezí:
- hladina podzemní vody:

239 - 240 m n.m.
237,5 m n.m., t.j. 1,5-2,0 m

- mocnost suroviny dle průzkumu a
pasportu ložiska:

průměr 8 m
8

3

- kubatura štěrkopísku za sucha:

170 000 m

- kubatura štěrkopísku z vody:

510 000 m

3
3

- kubatura závěrných svahů:

67 000 m

3

- kubatura k těžbě:

613 000 m , t.j. cca 920 000 tun

- roční těžba nepřesáhne:

225 000 tun/rok, t.j. cca 150 000 m /rok

3

3. Umístění záměru
kraj:

Královéhradecký

okres:

Hradec Králové 3602

obec:

Běleč nad Orlicí, ZUJ 569852

katastrální území:

601 934 k.ú. Běleč nad Orlicí

p.p.č.:

524/8 dle KN
zapsané u KÚ Hradec Králové pro k.ú. Běleč nad Orlicí

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.
Plán využití ložiska - těžba nevýhradního nerostu na nevyhrazeném ložisku - činnost
prováděná hornickým způsobem.
Jedná se o těžbu na nevýhradním ložisku nevyhrazeného nerostu podle §7 zákona ČNR
č.44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bez evidence v registru státních ložisek u
Geofondu ČR, veškerá surovina je vlastnictví vlastníka pozemku.
Povolovací orgán pro možnost provádění těžebních prací - činnosti prováděné hornickým
způsobem - je Obvodní báňský úřad v Trutnově, který schvaluje Plán využití ložiska
vypracovaný dle vyhl. ČBÚ č.175/1992 Sb. a povoluje vlastní činnost prováděnou
hornickým způsobem - těžbu štěrkopísků. Co se týká vyčlenění území, bude těžba
prováděna na základě vydané změny využití území, t.j. vydaného územního rozhodnutí
(příslušný stavební úřad Třebechovice pod Orebem). Územní rozhodnutí bude vydáno
na základě vydaného souhlasu s odnětím ze ZPF a na základě kladného posudku studie
vlivu na životní prostředí EIA dle zákona č.100/2001 Sb.. V současnosti je zpracováno
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí pro možnost
schválení navrhovaných změn v ÚPD obce Běleč nad Orlicí mezi které patří i plánovaná
těžba.
Ve vlastním terénu se jedná o pokračování těžební činnosti v lokalitě Běleč nad Orlicí,
kde těžební organizace dokončuje těžební činnost v rámci sousedního nevýhradního
ložiska v ploše p.p.č. 88/2; 88/4 a 87 po předchozím dotěžení, sanaci a rekultivaci p.p.č.
71/8.
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Charakter záměru vyplývá již z historicky dané situace. V rámci uvažované plochy
záměru bylo na základě provedeného průzkumu určeno ložisko, které v době provádění
státních ložiskových průzkumů nebylo, vzhledem k objednávce, zařazeno do státní
bilance. To znamená, že zde není státní ložisko, je zde tzv. ložisko nevýhradní, které je
ve vlastnictví vlastníků pozemků.
S ohledem na Horní zákon, který je koncipován pro těžbu na výhradních ložiscích, ale
jeho závěry jsou využívány i při těžbě na nevýhradních ložiscích dle zvláštních předpisů
a s využitím ustanovení §10 Horního zákona (zákon ČNR č.44/1988 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) je nutné řešit včas střety zájmů při stanovování popř. změnách
dobývacího prostoru a při plánované otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska,
především z cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí. Z toho analogicky
vyplývá, že chce-li organizace provádět těžební činnost na ložisku nevýhradním, pak
musí splnit také veškeré střety zájmů vyplývající z plánované činnosti, zejména pak
střety zájmů s ohledem na životní prostředí.
Činnost, která se plánuje v rámci tohoto záměru je činnost prováděná hornickým
způsobem, t.j. činnost podle §3 zákona ČNR č.61/1988 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Tato činnost spočívá v těžbě nevýhradního ložiska štěrkopísku, nezařazeného
v seznamu státních ložisek.
Vlastní projekční činnost a činnost zajišťující ochranu ložiska spočívá ve vypracování
projektové dokumentace ke stanovení hranic změny využití území - územní rozhodnutí
pro možnost těžebních prací, což předpokládá vyřešení všech střetů zájmů účastníků
řízení a státních orgánů a organizací a zejména vlastníků pozemků.
Vlastní následující těžební činnost spočívá v postupném odtěžování naakumulované
štěrkopískové hmoty, která byla průzkumem určena, vyhledána a početně a plošně
vymezena a určena k vydobytí.
Vlastní technické a technologické řešení plánované činnosti spočívá:
a) přípravné práce
b) skrývkové práce
c) vlastní těžební činnost
d) rekultivace
Vlastní přípravné práce znamenají převážně projektovou činnost, která zajistí vydání
rozhodnutí o změně využití území a dále poté rozhodnutí o povolení těžební činnosti. Po
vydání těchto rozhodnutí a povolení následují technické přípravné práce a to již v rámci
samotného ložiska a prostoru. Jedná se především o vytyčení prostoru, dále provedení
výstavby sociálního a technického zázemí a provedení výstavby komunikačního
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napojení. Poté se jedná již o přípravné práce v samotné otvírce ložiska, což představuje
provedení skrytí cca 2,5 ha skrývek a provedení rozrážky ložiska pod vodní hladinu a
spuštění těžebního stroje na vodu, popřípadě těžbu těžebním strojem umístěným na
břehu.
Skrývkové práce spočívají v provádění postupných skrývek kulturní vrstvy a to dle
schváleného plánu Bilance skrývek a kulturní vrstvy. Jedná se o skrytí cca 0,3 m, z toho
cca 0,15 kulturní vrstvy - ornice a její uložení na předem schválené pozemky a to v rámci
projektu Bilance skrývek a kulturních vrstev a provedení jejich vylepšení. Dále je to skrytí
dalších cca 0,3 m zeminy, která je již odbytovým produktem jako materiál vhodný k
hutnění, do násypů atd. Skrývky se plánují v ploše cca 1-2 ha roční těžby, přičemž první
skrývky je nutné provést v ploše 2,5 ha, aby bylo možné provést kvalitní otvírku ložiska a
umístění technického zázemí (třídící centrum, expedice, haldování výrobků atd.).
Vzhledem k tomu, že se provádí těžba z vody na plnou mocnost až na bázi ložiska je
činností prováděna postupná přeměna zemědělského půdního fondu na vodní plochu
zakončenou rekultivovanými závěrnými svahy dle Plánu rekultivace.
Vlastní těžební činnost probíhá postupným odřezáváním suroviny z řezu a její doprava
na břeh k dalšímu zpracování. Po provedení finálního zpracování suroviny se provádí
postupná expedice produktů zákazníkům.
Co se týká rekultivací, tak se jedná o těžbu z vody, což předpokládá vznik vodní plochy
v cca 85 % plochy zájmového prostoru a tato vodní plocha je ohraničena závěrnými
svahy, které budou v rámci keřového a stromového patra osázeny schválenou skladbou
stromů a keřů.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Jak již bylo výše uvedeno, veškerá činnost je řízena zákonem č.44/1988 Sb., - Horní
zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami a to při vyřešení všech
střetů zájmů a při maximální ohleduplnosti k životnímu prostředí.
Navrhované řešení je v souladu se zákonem a zároveň se snaží co nejméně narušit
vztah k životnímu prostředí a vytvořit podmínky pro další, následné využívání oblasti k
jinému, než hornickému využití, po vydobytí ložiska.
Umístění vlastního záměru vychází z dané lokalizace štěrkopískové vrstvy, která byla
vyhledána a prozkoumána geologickým průzkumem a stát určil, že tato vyhledaná
akumulace štěrkopískové hmoty nebude zařazena do státní bilance nerostného bohatství
a tato část ložiska zůstane jako ložisko nevýhradní.
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Pro vlastní provádění činnosti je nutné, mimo jiné, vyřešit dva okruhy střetů zájmů a těmi
jsou:
a) vlastnické vztahy
b) životní prostředí
ad a) Vlastnické vztahy v rámci plánovaného záměru jsou v dnešní době již vyřešeny.
Těžební organizace má sepsánu nájemní smlouvu k možnosti provádění plánované
činnosti.
ad b) Vztah k životnímu prostředí byl vždy řešen v rámci Plánu využití ložiska. V
současné době se jedná o naplnění závěrů zákona č.100/2001 Sb.a to již v době
provádění změny ÚPD a zároveň i v době stanovování územního rozhodnutí. Právě
posouzení záměru podle tohoto zákona povede k možnosti stanovení hranic zájmového
území a získání povolení těžební činnosti na ložisku. Pro posouzení je předkládána
varianta těžby z vody. Tato metoda těžby má své specifické řešení a je nutné provést její
posouzení s ohledem na spodní vody a životní prostředí.
Ostatní střety zájmů jako např. doprava, prašnost, hlučnost, vztah k okolní zástavbě
nejsou právě v rámci tohoto posouzení jako prioritní, neboť se jedná v podstatě o
pokračování současné činnosti v rámci lokality a její plošné posunutí.
Vzhledem k plánovanému množství těžby, technologii těžby a použitých mechanizmů je
nutné právě v rámci studie vlivu na životní prostředí určit taková opatření, která by
alespoň zmenšovala vliv na životní prostředí právě vlivem činnosti v těžebním prostoru.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Technické a technologické řešení je obecně platné pro všechna ložiska štěrkopísků,
rozdělení je provedeno až variantní těžbou za sucha nebo z vody.
Vlastní činnost prováděná hornickým způsobem (po provedení projekčních prací a
ostatních prací vedoucích k vydání povolení těžebních prací) započne prováděním
skrývkových a přípravných prací a bude pokračovat naplňováním závěrů povolené
těžební činnosti, úpravou a zušlechťováním vytěžené suroviny.
a) přípravné práce
b) skrývkové práce
Přípravné práce spočívají v přípravě ložiska na plnohodnotnou těžbu t.j. taková příprava
území z hlediska zemních prací, která by vedla k maximálně účinné vlastní těžební
činnosti. Jedná se tedy o provedení kvalitních skrývkových prací a odtěžení mezivrstvy
zahumusovaného štěrkopísku. Poté se předá plocha k provádění vlastní těžby.
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Přípravné a skrývkové práce budou prováděny pomocí následujících mechanizmů:
- dozery
- zemní stroje
- nákladní automobily
- pomocné mechanizmy
Skrývkové práce budou prováděny vždy v ploše jednotlivých etap postupného záboru
zemědělského půdního fondu, s předpokladem roční etapy 1-2 ha. Ročně skrývaná
plocha nepřesáhne 2 ha, při dodržení všech podmínek vydaného souhlasu s odnětím z
ZPF. Vzhledem k hlučnosti jsou skrývkové práce zanedbatelný zdroj, neboť jejich
provádění nebude v každé jedné z etap skrývkových prací trvat déle než 14 dnů.
c) těžba z vody

(plánovaných cca 8 ha)

Při těžbě štěrkopísku z vody se počítá s možným využitím současné technologie těžby, s
ohledem na řešení střetů zájmů a odbytovou otázku a investiční situaci těžební
organizace, t.j.:
- plovoucí korečkový bagr
- stroje typu dragline
- lopatové rypadlo umístěné na břehu
a k tomu využití odpovídajících způsobů dopravy elevované suroviny na břeh, t.j.:
- přímá doprava elevované suroviny pomocí výložníku těžebního stroje
- doprava pasy po vodě, popř. po břehu
Vytěžená surovina bude přímo dopravována na třídící zařízení nebo na mezideponii. V
případě využití mezideponie bude surovina na třídící zařízení deponována pomocí
nakladače, případně jinými vhodnými zemními stroji, nákladními automobily nebo
dopravníky.
Dále bude prováděna finální úprava a zušlechťování vytěžené suroviny. Ta bude
spočívat v separaci jednotlivých frakcí na schválených úpravárenských zařízeních, s
možností využití praní a zkrápění upravované suroviny. Tato metoda zaručuje na jedné
straně dosažení kvalitativních požadavků na finální produkty a na druhé straně zajistí
značné omezení zátěže životního prostředí s ohledem na prašnost.
Finální produkty z třídícího zařízení, které bude semimobilní nebo mobilní, budou pomocí
pasových dopravníků ukládány na deponie a odsud expedovány zákazníkům.
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d) rekultivace po těžbě z vody
Rekultivace spočívá v provedení rekultivace závěrných svahů vodní plochy, které se
plánují v poměru 1:3 - 1:4. Závěrné svahy budou biologicky ošetřeny výsadbou keřového
a stromového patra z dřevin místně příslušných. K tomu bude vypracován kvalitní plán
rekultivace.
Je samozřejmé, že v rámci prováděné těžební činnosti bude na druhou stranu také
probíhat i činnost sanační a rekultivační. V rámci Plánu využití ložiska bude
naplánováno, že bude prováděn kvalitní závěrný svah v rozmezí 1:3 - 1:4. Tento závěrný
svah nebude vznikat po těžbě tzv. "na kolmo" a postupným dohrnováním zeminy do
figury, ale bude vznikat již při dotěžování tak, aby závěrný svah tvořil rostlý terén a ne
násyp. Toto je sice kompromis na úkor dotěžování ložiska v rámci závěrných svahů, ale
ve prospěch kvalitní rekultivace a znemožnění erozního narušení závěrných svahů.
Dále bude v rámci Plánu využití ložiska určen postup rekultivačních prací - biologických.
Je předpoklad, že bude provedeno ozelenění vždy po dotěžení uceleného množství
závěrného svahu cca 100 m. Ozelenění bude provedeno dle schváleného Plánu
rekultivace, který bude vycházet ze schváleného Plánu rekultivace.
Pro výše popsané činnosti je zajištěno odpovídající technické a sociální zázemí, závislé
na způsobu použité technologie, mechanizace a počtu pracovníků.
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpoklad započetí je v systému kontinuálního přechodu z povolené těžební činnosti v
rámci těžebny Běleč nad Orlicí. K tomu je nutné mít vypracovanou a schválenou
příslušnou dokumentaci (cca do konce roku 2009), pak provést kvalitní přípravné práce
(cca 3 měsíce) a poté započetí na pozvolné najíždění těžební činnosti. Předpoklad je
ukončování těžební činnosti na ložisku v rámci pískovny Běleč nad Orlicí a postupné
najíždění (objemové) na lokalitě Běleč II. Z výše uvedeného vyplývá, že se plánuje
započetí těžebních prací cca 05/2010.
Vlastní činnost se plánuje s ročním objemem těžby v rozmezí cca 80 000 tun v letech
2010 - 2011 (souběžná těžba s ukončovanou těžbou v rámci lokality Běleč nad Orlicí a
na cca 150 000 - 200 000 tun v letech 2012 - po dokončení exploatace ložiska
(předpoklad 6-8 let s ohledem na odbytovou otázku).
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Předpokládaný časový harmonogram
rok

množství /t/

fáze

2009-2010

do 80 000

Příprava otvírky ložiska, skrývkové
práce. Technické zázemí,
infrastruktura, sociální zázemí,
započetí rekultivačních prací.
Souběžná těžba na DP Kosičky.

20011 - do vytěžení 200 000

Plná těžba, průběžná rekultivace, předávání
ucelené rekultivace i s ozeleněním.

2017

Útlum a ukončení těžební činnosti,
sanační a konečné rekultivační práce,
předání vodní plochy k jejímu dalšímu
využití

do 30 000

______________________________________________________________
Ukončení činnosti se, vzhledem k rozsahu záměru, předpokladu odbytu a dalších
omezujících faktorů, nedá přesněji taxativně stanovit, a proto je plánováno do ukončení
těžby naplánovaných zásob, t.j. do ukončení těžby a rekultivace plánované plochy
záměru.
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj:

Královéhradecký

okres:

Hradec Králové

MěÚ:

Třebechovice pod Orebem

obec:

Běleč nad Orlicí

k.ú.:

Běleč nad Orlicí

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Schválení Plánu využití ložiska vypracovaný dle vyhl. ČBÚ č.175/1992 Sb. a povolení
vlastní činnosti prováděné hornickým způsobem - těžbu štěrkopísků
-

Obvodní báňský úřad v Trutnově

Územní rozhodnutí
-

Stavební úřad Třebechovice pod Orebem
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
V rámci uvažovaného záměru se jedná o zábor cca 8,5 ha zemědělské půdy. Tato bude
v rámci záměru částečně vrácena zpět do ZPF jako vodní plocha a částečně jako zeleň.
Nárok na zábor ZPF je v první fázi cca 2,5 ha a poté cca 1-2 ha ročně.
Sociální zázemí a technologické zázemí bude přestěhováno ze současné lokality.
2. Voda
Údaj o potřebě technologické vody - cirkulace důlní vody pro skrápění sít třídírny - není
poskytnut, neboť technologie úpravy vodu nevyužívá.
Pitná voda bude zajišťována balenou vodou a případná užitková voda bude zajišťována
samostatným vrtem u okraje těžebního jezera.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V současné době je pro plánovanou těžbu zajištěn veškerý přísun potřebných energií. V
rámci lokality Běleč nad Orlicí není zavedena el. energie. Ta je vyráběna samostatnými
agregátem u třídící linky. Všechny stroje jsou na naftové pohony. Pitná voda je dovážena
balená a užitková voda bude odebírána přímo z vrtu na břehu jezera těžebny. V rámci
nové těžebny Běleč II bude zavedena el. energie a při případném zavedení těžby
plovoucím strojem, bude celý provoz (mimo čelní kolový nakladač a dozery) plně
elektrifikovaný.
Také jiné energetické vstupy (paliva, olejové náplně a td.) budou zajišťovány s ohledem
na ekologické provádění činnosti, na čemž by se v průběhu naplňování závěrů tohoto
záměru nemělo nic měnit.
Dá se tedy konstatovat, že navrhovaným záměrem nevýhradní těžby se na vztahu k
životnímu prostředí, kromě posunu zdroje o cca 250 k jihu až jihozápadu, nic nezmění.
I otázka ochrany vod bude jednodušší, protože se těžba vzdaluje od Orlice a ochranných
pásem PHO. také zavedením el. energie dojde k vylepšení životního prostředí a
minimalizaci zdrojů znečištění vod.
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4.Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Jak je známé z jiných obdobných těžeben, je otázka dopravy jednou z nejdůležitějších a
nejvíce diskutovatelnou a to právě z tohoto důvodu, že nejvíce doléhá na životní
prostředí okolí.
Doprava na ložisku je prováděna převážně nákladními soupravami popř. návěsy v jistém
procentu také sólo nákladními vozy. Vlastní technologická doprava na ložisku je v rámci
určované dopravy zanedbatelná. V rámci těžebního prostoru bude prováděna pouze
doprava formou nakládání nakládacími stroji a přeprava skrývek. Největší podíl na
dopravě ve vztahu k okolí má doprava expediční, t.j. doprava zákazníkům, neboť těžební
organizace neprovádí a ani neuvažuje s prováděním vlastní dopravy finálních výrobků.
Dá se ale již předem konstatovat, že plánovaný záměr nepřinese žádné zvýšení zatížení
vlivem dopravy, neboť současná dopravní kapacita bude i nadále zachována a způsob
dopravy nebude také nijak měněn, jedná se pouze o posunutí místa těžby o cca 250 m s
tím, že napojení dopravní zůstává stávající.
Technické údaje dopravy (celkem za lokalitu):
Jedná se o hodnoty v úplném maximu pro možnost určení nejhorších podmínek. Z
hlediska provozu budou tyto hodnoty splněny z cca 75 %.
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- Těžba v lomu maximální hodnota:

cca

150 000 m /rok = 225 000 tun/rok

- Celkové přepravované množství (max.):

cca

225 000 tun/rok

- Pracovní dny:

cca

255 dnů

- Při použití souprav cca 80% po 30t:

cca

180 000 tun/rok

- Při použití sólo vozů cca 20% po 15t:

cca

45 000 tun/rok

- Počet souprav za den:

cca

23 souprav/den

- Počet sólo vozů za den:

cca

12 vozů/den

- Výdejní doba 7,00 - 15,00:

cca

8 hod/den

- Počet souprav (maxim.) za hodinu:

cca

3 souprav/hod

- Počet sólo vozů (maxim) za hodinu:

cca

2 vozy/hod

To je celková doprava suroviny z ložiska. Další je otázka rozdělení dopravy do směrů.
Vzhledem k tomu, že se plánuje s dopravou pouze automobilovou a s dopravním
napojením, které je možné na silnici č.III do Bělče nad Orlicí (směr na HK je pro nákladní
dopravu zakázán) odtud přes Krňovice na státní silnici I. třídy 11. Zde se doprava
rozděluje do tří směrů - Třebechovice a pak dále Opočno atd., druhým směrem je směr
na Hradec králové a třetím směrem je směr na Týniště nad Orlicí.
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Dle zkušeností na ložisku DP Kosičky, které se v současné době provozuje stejným
způsobem je vztah dopravy následovný:
realizovaná doprava ve směru Týniště:

30 %

realizovaná doprava ve směru na Hradec Králové:

55 %

realizovaná doprava na Třebechovice

10 %

realizovaná doprava malotonážními vozy
ve směru na HK již při výjezdu z těžebny

5%

Celkově nedojde k nárůstu dopravy, neboť stávající těžba z lokality Běleč nad Orlicí bude
postupně nahrazována těžbou z lokality plánované nevýhradní těžby Běleč II, při
nezvýšeném objemu prodeje.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s posuzovanou těžbou štěrkopísků nebudou provozovány žádné bodové
zdroje znečišťování ovzduší.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plocha vlastní těžby, která ročně představuje max. 2 ha. Na této ploše bude provedena
skrývka a následně těžba štěrkopísku. Vytěžený štěrkopísek bude transportován, tříděn,
skladován a expedován.
Emise tuhých znečišťujících látek se předpokládá ze skryté plochy, z těžené suroviny a z
deponie.
Pro výpočet emisí může být použit orientační emisní faktor pro kamenolomy vyrábějící
kámen bez použití drcení a povrchového opracování: Ef = 0,4 kg TZL (prachu)/t
vyrobeného kameniva.
V případě suchého a teplého počasí budou expediční deponie, manipulační plochy a
komunikace zkrápěny.
Max. roční emise TZL:
Max. denní emise TZL:

225 000 x 0,4 = 90 000 kg/rok
882 x 0,4 = 353 kg/den

Emise PM10 byla počítána dle metody stanovení celkového prašného aerosolu (total
suspended particulates) při přepočtu za použití koeficientu 0,8.
Max. roční emise PM10:
Max. denní emise PM10:

90 000 x 0,8 = 72 000 kg/rok
353 x 0,8 = 282 kg/den

V případě těžby z vody lze očekávat emise cca 10 x nižší, protože veškerá manipulace
s materiálem bude prováděna ve vlhkém stavu. Emisi pak představuje prakticky pouze
víření prachu koly dopravních prostředků na manipulačních cestách závodu.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniový zdroj bude představovat především automobilová doprava expedované suroviny
a osobní doprava zaměstnanců a návštěvníků. Při předpokládané kapacitě těžby
225 000 t suroviny ročně bude maximální intenzita dopravy 35 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 dále vybraných nejvýznamnějších látek, vypočtené pomocí programu
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MEFA v.02 pro r. 2010 a daný vozový park (TNA, rychlost 40 km/h, emisní úroveň EURO
2):
Tab.: Emisní faktory pro dopravu
Látka
EF (g/km.vozidlo)
NOX
15,1556
NO2
1,3454
PM10
0,4641
BZN
0,0244
2. Odpadní vody
Srážkové odpadní vody
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 budov, 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 výšce srážek 600 mm, bude objem srážek zachycených na hladině jezera
po ukončení těžby činit zhruba 54 000 m3 ročně.
Odpadní vody splaškové
Zůstává 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
Zůstává 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.
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3. Odpady
Během přípravných prací a vlastní těžební činnosti budou vznikat různé druhy odpadů
všech kategorií. Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností
všech původců (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti
odpad vzniká), kteří se budou na výstavbě a provozu záměru podílet bez ohledu na
původního vlastníka nebo generálního dodavatele.
Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a Vyhlášek č. 381/2001 až
384/2001 Sb.
Hlavní zásady nakládání spočívají v předcházení jejich vzniku, primárním využívání
odpadů, řádném shromažďování odpadů, předávání odpadů oprávněné osobě ke
zneškodnění, v řádné evidenci odpadů a souhlasu s nakládáním s nebezpečným
odpadem.
Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité však je,
aby jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a
provozu.
Předpokládané hlavní druhy odpadů
Číslo

K Název

Vznik

Nakládání

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv

Příprava plochy

Kompostování společně
s odpadem z obcí, skládka KO

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky

Nátěry

Oprávněná organizace

nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály Autopark a strojní
Oprávněná organizace
mechanizmy
těžební
(včetně olejových filtrů jinak blíže
organizace
neurčených), čisticí tkaniny a

ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
16 01 03 O Pneumatiky

Autopark těž.
organizace

Oprávněná organizace

16 06 01 N Olověné akumulátory

Autopark těž.
organizace

Oprávněná organizace

17 04 05 O Železo a ocel

Provoz těž.
organizace

Recyklace - Oprávněná
organizace

17 04 07 O Směsné kovy

Provoz těž.
organizace

Recyklace - Oprávněná
organizace

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod

Zemní práce

Rekultivace, uložení na
skládce zemin

číslem 17 05 03
20 03 03 O Uliční smetky

Skládka KO

K tomuto bodu navrhujeme následující opatření:
V dalších stupních přípravy doporučujeme stanovit konkrétní shromažďovací
místa, prostředky a systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a
pro ostatní látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci těžební
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činnosti.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.

4. Ostatní
Hluk
V rámci posuzovaného záměru jen uvažováno s provozem následujících typů zdrojů
hluku:
a) technologické zdroje hluku:
Přípravné a skrývkové práce budou prováděny pomocí následujících mechanizmů:
- dozery
- zemní stroje
- nákladní automobily
- pomocné mechanizmy
Skrývkové práce budou prováděny vždy v ploše jednotlivých etap postupného záboru
zemědělského půdního fondu, s předpokladem roční etapy 1-2 ha. Ročně skrývaná
plocha nepřesáhne 2 ha, při dodržení všech podmínek vydaného souhlasu s odnětím z
ZPF. Vzhledem k hlučnosti jsou skrývkové práce zanedbatelný zdroj, neboť jejich
provádění nebude v každé jedné z etap skrývkových prací trvat déle než 14 dnů.
těžba z vody (plánovaných cca 8 ha)
Při těžbě štěrkopísku z vody se počítá s možným využitím současné technologie těžby, s
ohledem na řešení střetů zájmů a odbytovou otázku a investiční situaci těžební
organizace, t.j.:
- plovoucí korečkový bagr
- stroje typu dragline
- lopatové rypadlo umístěné na břehu
a k tomu využití odpovídajících způsobů dopravy elevované suroviny na břeh, t.j.:
- přímá doprava elevované suroviny pomocí výložníku těžebního stroje
- doprava pasy po vodě, popř. po břehu
Vytěžená surovina bude přímo dopravována na třídící zařízení nebo na mezideponii. V
případě využití mezideponie bude surovina na třídící zařízení deponována pomocí
nakladače, případně jinými vhodnými zemními stroji, nákladními automobily nebo
dopravníky.
Dále bude prováděna finální úprava a zušlechťování vytěžené suroviny. Ta bude
spočívat v separaci jednotlivých frakcí na schválených úpravárenských zařízeních, s
možností využití praní a zkrápění upravované suroviny. Tato metoda zaručuje na jedné
straně dosažení kvalitativních požadavků na finální produkty a na druhé straně zajistí
značné omezení zátěže životního prostředí s ohledem na prašnost.
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Finální produkty z třídícího zařízení, které bude semimobilní nebo mobilní, budou pomocí
pasových dopravníků ukládány na deponie a odsud expedovány zákazníkům.
Vnější obslužná automobilová doprava
Jak je známé z jiných obdobných těžeben, je otázka dopravy jednou z nejdůležitějších a
nejvíce diskutovatelnou a to právě z tohoto důvodu, že nejvíce doléhá na životní
prostředí okolí.
Doprava na ložisku je prováděna převážně nákladními soupravami popř. návěsy v jistém
procentu také sólo nákladními vozy. Vlastní technologická doprava na ložisku je v rámci
určované dopravy zanedbatelná. V rámci těžebního prostoru bude prováděna pouze
doprava formou nakládání nakládacími stroji a přeprava skrývek. Největší podíl na
dopravě ve vztahu k okolí má doprava expediční, t.j. doprava zákazníkům, neboť těžební
organizace neprovádí a ani neuvažuje s prováděním vlastní dopravy finálních výrobků.
Plánovaný záměr nepřinese žádné zvýšení zatížení vlivem dopravy, neboť současná
dopravní kapacita bude i nadále zachována a způsob dopravy nebude také nijak měněn,
jedná se pouze o posunutí místa těžby o cca 250 m s tím, že napojení dopravní zůstává
stávající.

Technické údaje dopravy (celkem za lokalitu):
Jedná se o hodnoty v úplném maximu pro možnost určení nejhorších podmínek. Z
hlediska provozu budou tyto hodnoty splněny z cca 75 %.

Těžba v lomu maximální hodnota:

cca

3

150 000 m /rok = 225 000 tun/rok

Celkové přepravované množství (max.): cca

225 000 tun/rok

Pracovní dny:

cca

255 dnů

Při použití souprav cca 80% po 30t:

cca

180 000 tun/rok

Při použití sólo vozů cca 20% po 15t:

cca

45 000 tun/rok

Počet souprav za den:

cca

23 souprav/den

Počet sólo vozů za den:

cca

12 vozů/den

Výdejní doba 7,00 - 15,00:

cca

8 hod/den

Počet souprav (maxim.) za hodinu:
Počet sólo vozů (maxim) za hodinu:

cca 3 souprav/hod
cca

2 vozy/hod

To je celková doprava suroviny z ložiska. Další je otázka rozdělení dopravy do směrů.
Vzhledem k tomu, že se plánuje s dopravou pouze automobilovou a s dopravním
napojením, které je možné na silnici č.III do Bělče nad Orlicí (směr na HK je pro nákladní
dopravu zakázán) odtud přes Krňovice na státní silnici I. třídy 11. Zde se doprava
rozděluje do tří směrů - Třebechovice a pak dále Opočno atd., druhým směrem je směr
na Hradec králové a třetím směrem je směr na Týniště nad Orlicí.
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Dle zkušeností na ložisku DP Kosičky, které se v současné době provozuje stejným
způsobem je vztah dopravy následovný:
realizovaná doprava ve směru Týniště:

30 %

realizovaná doprava ve směru na Hradec Králové:

55 %

realizovaná doprava na Třebechovice:

10 %

realizovaná doprava malotonážními vozy
ve směru na HK již při výjezdu z těžebny:

5%

Nedojde k nárůstu dopravy, neboť stávající těžba z lokality Běleč nad Orlicí bude
postupně nahrazována těžbou z lokality plánované nevýhradní těžby Běleč II, při
nezvýšeném objemu prodeje.
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.

5. Doplňující údaje
Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb.,o prevenci závažných havárií.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
1.Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Základní charakteristika
Charakteristika přírodních poměrů
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou oblast do
fyto-geografické oblasti Mezofytika (Mesophyticum), obvodu Českomoravského
mezofytika (Mesophytycum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Dolní Poorličí,
pod-okresu Týnišťský úval (61b). Geologický podklad tvoří sedimentární horniny svrchní
křídy tvořené fluviálními sedimenty (písčitými štěrky a štěrky říčních teras). Mocnost
těchto štěrků nepřesahuje obvykle 10m.
Půdy území tvoří kambizemě modální případně kambizemě stenické z písků a
štěrkopísků..
Území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT11.
Podle potenciální přirozené vegetace České republiky spadá lokalita do vegetační
jednotky 38. Vaccinio vitis
Charakteristika lokality
Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že plánovaný záměr stavby je navržen
na polní kulturu, na které hospodaří v konvenčním režimu soukromí zemědělec (půdní
blok 4402/2). Kromě polních kultur zaznamenáme v zájmovém území také cesty s
bylinnými liniemi, silnici III/29827 se stromořadím a upravené koryto toku pomístně
s vyvinutým dřevinným břehovým porostem
Stávající monokultury obilovin mají vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi
redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u které se výrazně projevuje vliv
agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování. Sukcese společenstva je
každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými metodami kulturních rostlin,
hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení (podstatnější rozdíly
v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme pozorovat pouze mezi ozimy a
jařinami). Druhová skladba plevelové vegetace zájmového území je velmi redukovaná.
-idaeae-Quercetum.

Vliv na zvláště chráněná území
Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou PP Bělečský písník a PP Na bahně.
PP Bělečský písník
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Předmětem ochrany v PP Bělečský písník je soubor společenstev které se vyvinuly na
dně a březích bývalého písníku. Tato společenstva vznikly díky specifitě trofických
podmínek na oligotrofních písčitých stanovištích.
PP Na bahně
Hlavním důvodem ochrany je sledování sukcese odstaveného ramene Orlice. Původní
odstavené rameno přechází přes přechodové rašeliniště, rašelinnou olšinu, která
v současné době odumírá.

Územní systém ekologické stability
Záměr nezasáhne žádný z prvků územního systému ekologické stabilty..

Natura 2000
Nejbližšími lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL CZ 0524049 Orlice a Labe.
Popis:
Niva toku Orlice od soutoku Tiché a Divoké Orlice (Čestice, Žďár nad Orlicí) po východní
kraj Hradce Králové.Řeka Orlice od Malšovic až po soutok Divoké a Tiché Orlice, Divoká
Orlice až po Doudleby nad Orlicí, Tichá Orlice až po Choceň.
Ekotop
Základní charakteristika: část dolního meandrujícího toku Orlice s charakteristickou
skladbou lužních a nivních společenstev. Geologický podklad tvoří horniny sv. křídy vápnité jílovce a slínovce zčásti písčité, slínovce spongilitické a spongility, pískovce
spongilitické, překryté štěrkopískovými náplavy. Místy je podloží tvořeno
bezkarbonátovými hlinitopísčitými sazeninami. Z půd převažují půdy hnědé, nivní a
oglejené. Na celém území převládá rovinatý terén s minimálním rozpětím nadmořských
výšek (kolem 240 m). Niva je zřetelně oddělena v sv. směru silnicí I/11 (Hradec Králové Žamberk), z J, JV, částečně ze S nivu obklopuje rozsáhlý komplex hradeckých a
chvojenských lesů. Krajinná charakteristika: Meandrující tok se zbytky mrtvých ramen,
břehovými porosty a rozptýlenou zelení, částečně obklopen lesním porostem.a
gemorfologie: široká říční niva s vodním tokem.
krajinná charakteristika: Nížinné toky. Orlice v horní části převážně v neupraveném
přírodním aktivně meandrujícím, dno neupravené, písčité, břehy často podemleté, ve
vodě množství spadlých stromů, křoviny rostoucí do vody. V dolní části Orlice a horní
části Labe břehy upravené. V úseku Labe od jezu ve Vysoké po soutok s Loučnou v
přirozeně revitalizovaném korytě, dno neupravené, kamenité (místy skalní výchozy a
prahy), břehy porostlé hustou vegetací, keře až do vody, mnoho stromů v korytu.
Biota
V nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která představují aluviální psárkové
louky, vlhké pcháčové louky (terénní deprese niv a kolem slepých ramen), vlhká
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tužebníková lada (podmáčené části niv a zazemněná slepá ramena), méně často
střídavě vlhké bezkolencové louky. Na sušších stanovištích jsou zastoupeny mezofilní
ovsíkové louky. V mírných terénních depresích na loukách, kde dočasně stagnuje voda,
se mozaikovitě vyskytuje vegetace vlhkých narušovaných půd. Okrajově a maloplošně
jsou zastoupeny acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a
acidofilní trávníky mělkých půd. Na velmi zamokřených stanovištích dominují říční
rákosiny (rozsáhlé monocenózy podél břehů Orlice - pás do 10 m šířky), méně rákosiny
eutrofních stojatých vod (litorál stojatých vod slepých ramen a občasných tůní) a
vegetace vysokých ostřic (litorál stojatých vod, terénní deprese).
Přirozeně meandrující tok Orlice s četnými nátržemi (bez regulací) doprovází řada
slepých ramen s charakteristickou makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a
mezotrofních stojatých vod (s Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia
australis a ostatní porosty); mělkých stojatých vod (s Hottonia palustris a ostatní porosty)
a vodních toků (s Batrachium fluitans). Na zazemněná slepá ramena je vázaná eutrofní
vegetace bahnitých substrátů. Pouze ve zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace
(údolní jasanovo-olšové luhy, tvrdé a měkké luhy nížinných řek, příp. mokřadní olšiny,).
Sušší stanoviště maloplošně porůstají hercynské dubohabřiny, vlhké acidofilní doubravy
a subkontinentální borové doubravy. Po celé délce koryta Orlice se vytvořily stanoviště
štěrkových říčních náplavů bez výrazné vegetace (štěrkové lavice a zerodované břehy).
Nivu také hojně doprovázejí vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní
vrbiny (podmáčená stanoviště u slepých ramen, terénní deprese v nivě Orlice). Pouze na
říční terase Orlice u Štěnkova je vytvořena jednoletá vegetace písčin a otevřené trávníky
písčin s paličkovcem šedavým v mozaice s acidofilními trávníky mělkých půd. Na
drobných vodotečích byla zaznamenána pobřežní vegetace potoků, na slepém rameni
cca 300-400 m sz. od přírodní památky Na Bahně vegetace letněných rybníků. Díky
lidské činnosti (těžba písku a následné zaplavení vodou) vznikl na Bělečském písníku
biotop obnažených písků a podmáčených terénních depresí s probíhajícím procesem
rašelinění - zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (0,2 ha).
Vlivem lidské činnosti je na lokalitě zastoupeno vysoké procento biotopů silně
ovlivněných nebo vytvořených člověkem. Velice druhově bohaté, druhy parmového
pásma, zejména jelec korytě, tloušť, jelec jesen, jelec proudník, ouklej obecná,
podoustev říční, parma obecná, štika obecná, sumec obecný, candát obecný, úhoř říční,
cejn velký, cejnek malý, bolen dravý, ostroretka stěhovavá, plotice obecná, hrozek
obecný, okoun říční, sumeček americký, slunečnice pestrá, ježdík obecný, mřenka
mramorovaná.
Kvalita
Jedná se o velmi zachovalou a funkční nivu toku Orlice s přirozeným meandrujícím
korytem, četnými slepými rameny a charakteristickou lužní a nivní vegetací. Tok Orlice
mimo intravilán města Hradce Králové je minimálně regulován zásahy do koryta (pouze
kamenné záhozy v nejvíce erodovaných částech – v místech ohrožení zástavby v obcích
apod.). Povodňové průtoky výrazně ovlivňují erozní činnost toku. Vznikají meandry,
odstavují se nová slepá ramena, zatímco ve starých ramenech probíhá proces
zazemňování. Niva Orlice představuje významný a rozsáhlý ekosystém s fungujícími
přírodními procesy a vysokou diverzitou sukcesních stadií. Díky přeměně většiny ploch
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orné půdy na trvalé travní porosty se v posledních letech snížila eutrofizace a nitrifikace
břehových porostů. V korytě Orlice se po celé délce nachází štěrkovité až písčité náplavy
se sporadickou vegetací (Persicaria hydropiper, Phalaris arundinacea). Makrofytní
vegetaci vodních toků reprezentují roztroušené porosty Batrachium fluitans. Velmi cenná
jsou slepá ramena a tůně v nivě Orlice s výskytem řady ohrožených druhů. Zpravidla se
jedná o vodní plochy s vyšší druhovou diverzitou vodních makrofyt (např. Utricularia
australis, Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus – ranae, Stratiodes aloides,
Lemna trisulca, Potamogeton acutifolius, P.alpinus, P. praelongus, Hottonia palustris,
Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, hojně Nuphar lutea apod.). Na bahnité substráty
zazemněných slepých ramen a rybníků je vázána eutrofní vegetace, k jejím dominantám
patří Alisma plantago – aquatica, A. lanceolata, Glyceria fluitans, Persicaria hydropiper,
Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica, Saggitaria sagittifolia, Butomus umbellatus aj.
Rozsáhlé monocenózy podél břehů Orlice (pásy až do 10 m šířky), ale i v podmáčených
terénních depresích v nivě toku hojně tvoří říční rákosiny s dominantní Phalaris
arundinacea a Carex buekii. Slepá ramena, podmáčené terénní deprese v nivních
loukách a vodoteče doprovází rákosiny eutrofních stojatých vod, vegetace vysokých
ostřic (Carex gracilis, C. acutiformis, C. riparia, C. disticha, Phalaris arundinacea), vlhké
pcháčové louky (dominantní Cirsium canum, C. oleraceum, Scirpus sylvaticus), vlhká
tužebníková lada (dominanta Filipendula ulmaria). Z dalších lučních společenstev jsou
významné porosty aluviálních psárkových luk v nivě Orlice (plošně nejvíce zastoupený
biotop) a fragmenty bezkolencových luk. Pouze v některých místech se jedná o kvalitní a
druhově pestré louky (výskyt Betonica officinalis, Succisa pratensis, Thalictrum lucidum,
Allium angulosum, Serratula tinctoria, Selinum carvifolia, Galium boreale,
Pseudolysimachion maritimum, Achillea ptarmica). Většina ploch psárkových luk je
dosévaných nebo zakládaných na dřívějších polích. Střídavě vlhké bezkolencové louky
ustupují v důsledku nekosení a eutrofizace. Biotopově významná je lokalita Bělečský
písník, kde byl lidskou činností vytvořen umělý ekosystém vytěžené pískovny zaplněné
vodou, obnažených písků a podmáčených terénních depresí s probíhajícím procesem
rašelinění. Na těchto plochách se hojně vyskytuje Drosera rotundifolia, Lycopodiella
inundata. Blízká vodoteč je zcela zarostlá Nasturtium officinale. Na chudých, obnažených
píscích na říční terase Orlice (Štěnkov, Lípa) se nachází různě zapojené porosty
psamofilních společenstev (výskyt Hypochoeris radicata, Jasione montana, Spergularia
rubra, Trifolium arvense, Artemisia campestris, Corynephorus canescens, Thymus
serpyllum, Festuca psamophilla, Agrostis vineale, Scleranthus perennis). Společenstva
podléhají velmi rychle sukcesi, zarůstají trávami a náletovými dřevinami. V lokalitě u
Štěnkova jsou pravidelně mechanicky narušována (táborová základna), což
společenstvu
prospívá,
ale
na
druhé
straně
dochází
k
eutrofizaci.
Z keřových společenstev jsou významné porosty mokřadních vrbin a vrbových křovin
hlinitých a písčitých náplavů na podmáčených stanovištích u slepých ramen, rybníků, na
podmáčených stanovištích u slepých ramen a v terénních depresích v nivě Orlice
(dominanty Salix triandra, S. viminalis, S.cinerea, S. purpurea, S. aurita). Z lesních
biotopů jsou nejhodnotnější lužní porosty, které se však v území vyskytují fragmentárně.
Tvrdé luhy nížinných řek se nachází v partiích, kde dochází v letním období k vysychání
půdního profilu do větší hloubky. Z dřevin v porostech dominují Quercus robur, Ulmus
laevis, Salix alba, Salix fragilis, Fraxinus excelsior. Bylinné patro je pestré v jarním
aspektu (Corydalis cava), v letním období v něm převládají nitrofilní druhy. Zbytky
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měkkých luhů nížinných řek s dominantními vrbami (Salix alba, S. fragilis, S. viminalis, S.
purpurea), jasanem ztepilým jsou velmi často pozměněny dosadbou dalších dřevin
(Populus x canadensis, Quercus robur apod.). V místech s vyšší hladinou spodní vody,
podél vodních toků se ojediněle nachází údolní jasanovo – olšové luhy s bohatým
výskytem jarních geofytů (Anemone nemorosa, Gagea lutea, Ficaria bulbifera). Území je
hodnotné i ze zoologického hlediska. Z naturových druhů se zde vyskytuje vydra říční
(Lutra lutra), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), bolen dravý (Aspius aspius), z
dalších ledňáček říční (Alcedo atthis), kulík říční (Charadrius dubius), pisík obecný
(Actitis hypoleucos). Jde o jeden z mála zachovalých a minimálně narušených vodních
toků v České republice. V minulosti existoval i návrh na vyhlášení stejnojmenného
CHKO. V současné době území tvoří základ rozsáhlého přírodního parku Orlice,
součástí je i řada chráněných území (PCHP Rameno u Stříbrného rybníka, PP Bělečský
písník, PP Na bahně, PP Orlice) a registrovaných VKP. Spojená Orlice do Albrechtic a
Labe od soutoku s Loučnou představují jedinečnou lokalitu pro stabilní rozmnožující se
populaci bolena dravého.

Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Stanoviště

Rozloha v lokalitě

2330

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem
(Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition

13,7953 ha

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3,0299 ha

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo
hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně

3,1069 ha

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

40,7869 ha

91E0

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

23,4145 ha

91F0

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

14,2363 ha

Živočichové
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1,3627 ha

23,2095 ha

1130

bolen dravý

1037

klínatka rohatá

1355

vydra říční

Vhledem k rozsahu, geografické poloze záměru a zjištěným podmínkám na lokalitě
záměru, nepředpokládám vliv záměru na tuto nejbližší lokalitu soustavy Natura 2000
K významnosti vlivu záměru na lokality Natura 2000 je nutné samostatné vyjádření
orgánu ochrany přírody.

Další prvky ochrany přírody v území
Významné krajinné prvky. V blízkosti záměru jsou následující významné krajinné prvky:
VKP Na haltýři, VKP Výskyt a VKP Bělečský rybník, VKP Častovec.
Z uvedených VKP je nejbližší VKP Na haltýři, které je z uvedených cenných lokalit
nejcitlivější ke změnám vodního režimu v území. Případná změna (zaklesnutí) hladiny
vlivem realizace záměru by měla negativní vliv na uvedené VKP, pro které je
charakteristický výskyt mokřadních rostlin a živočichů. Uvedené VKP je v prameništní
oblasti tzv. Stříbrného potoka. Z uvedených důvodů je nezbytné posouzení záměru
z hlediska hydrologického.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
Časové určení pozorování.
Lokalita byla navštívena v jarním, letním i podzimním aspektu. Samostatně byla
provedena botanická část a samostatně byla provedena zoologická část. Pro úplnost
byla provedena orientační fotodokumentace.
Botanická část
Níže uvedené hodnocení zájmové lokality vzniklo na základě dat získaných během
terénního floristického průzkumu v území plánované stavby písníku v obci Běleč nad
Orlicí.
Floristický průzkum byl zpracován komplexně v celém zájmovém území za použití
standardních floristických metod. Zaznamenávány byly pouze taxony vyšších cévnatých
rostlin a nomenklatura taxonů odpovídá Klíči ke květeně ČR (Kubát 2002). Pro studium
vegetace byly použity metody curyšskomontpellierské školy (Moravec et al. 1994) a
jména syntaxonů byla sjednocena podle přehledu rostlinných společenstev ČR (Moravec
et al. 1995), respektive dle Moravce (Moravec et al. 1982) a Chytrého (Chytrý et al.
2007).

CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BOTANICKÉHO
Zájmové území, kde se uskutečnil floristický průzkum se nachází jižně silnice 3. třídy
29827 Běleč nad Orlicí-Svinary, katastrální území Běleč nad Orlicí, okres Hradec
Králové, kraj Královéhradecký. Nadmořská výška zde kolísá v rozmezí 238-239 m n. m
(“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, lesní vegetační stupeň
dubovobukový), průměrná sklonitost se pohybuje okolo 0,2-0,3o.
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MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Severovýchodně od zájmového území zaznamenáme nivu řeky Orlice, která je
v kategorii ochrany přírodní památka (PP) a která je současně i lokalitou soustavy Natura
2000 - CZ0524049 Orlice a Labe (Evropsky významná lokalita ČR). V nivě toku Orlice
převládají luční společenstva, která představují aluviální psárkové louky, vlhké pcháčové
louky, vlhká tužebníková lada, méně často střídavě vlhké bezkolencové louky a vlhké
acidofilní doubravy. V mírných terénních depresích na loukách, kde dočasně stagnuje
voda, se mozaikovitě vyskytuje vegetace vlhkých narušovaných půd. Na velmi
zamokřených stanovištích dominují říční rákosiny a vegetace vysokých ostřic. Nivu hojně
doprovázejí vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní vrbiny, pouze ve
zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace. Přirozeně meandrující tok Orlice s
četnými nátržemi má i řadu slepých ramen s charakteristickou makrofytní vegetací. Na
sušších stanovištích jsou zastoupeny mezofilní ovsíkové louky, okrajově a maloplošně
acidofilní suché trávníky, hercynské dubohabřiny nebo subkontinentální borové
doubravy. V těsné blízkosti zájmového území v přírodní památce Bělečský písník díky
lidské činnosti (těžba písku a následné zaplavení vodou) vznikají biotopy obnažených
písků a podmáčených terénních depresí s probíhajícím procesem rašelinění. Východně
od plánovaného záměru se setkáme s další přírodní památkou Na bahně, která je
sledovaná od dvacátých let 20. století, kde původní společenstvo - přechodové
rašeliniště - vzniklo zazemněním starého orlického ramene. Sukcesí v následujících 40
letech došlo k přeměně společenstev na rašelinnou olšinu a tím k zásadní změně složení

32

flóry. V současné době zde začíná probíhat proces posledního sukcesního stádia
zarůstajícího mrtvého ramene Orlice (proces odumírání). Další slepé rameno Orlice
s typickou slatinou vegetací dolního Poorličí, které zaznamenáme západně od záměru
stavby ve starém borovém porostu na vátých píscích je evidováno jako významný
krajinný prvek (VKP) Na haltýři. V komplexu lesního porostu JV od zájmového území je
registrovaný VKP Častovec se zbytky tundrového porostu, další významné krajinné prvky
Bělečský rybník a Výskyt, které se nacházejí jižně od zájmového území, reprezentují
olšiny s výskytem vzácných rostlin (viz Mapa širších vztahů zájmového území).
Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že plánovaný záměr stavby je navržen
na polní kulturu, na které hospodaří v konvenčním režimu soukromí zemědělec (půdní
blok 4402/2). Kromě polních kultur zaznamenáme v zájmovém území také cesty s
bylinnými liniemi, silnici III/29827 se stromořadím a upravené koryto toku pomístně
s vyvinutým dřevinným břehovým porostem.
Stávající monokultury obilovin mají vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi
redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u které se výrazně projevuje vliv
agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování. Sukcese společenstva je
každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými metodami kulturních rostlin,
hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení (podstatnější rozdíly
v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme pozorovat pouze mezi ozimy a
jařinami). Druhová skladba plevelové vegetace zájmového území je velmi redukovaná
s těžištěm výskytu zejména na polních okrajích nebo v úzkých pojezdových pruzích
nezasažených herbicidy. S velmi malou pokryvností zde zaznamenáme charakteristické
plevele z třídy Secalietea jako Anagalis arvensis, Brasica napus subsp. napus, Capsella
bursa-pastoris, Chenopodium album, Lamium amplexicaule, L. purpureum, Raphanus
raphanistrum, Thlaspi arvense. Naopak se zde projevuje vyšší zastoupení běžně
rozšířených druhů plevelů s širokou ekologickou amplitudou přesahujících z jiných
společenstev jako např. Anthemis arvensis, Avena fatua, Conyza canadensis,
Echinochloa crus-gali, Elytrigia repens, Equisetum arvense, Galinsoga parviflora, Galium
aparine, Geranium pusillum, Lamium purpureum, Medicago lupulina, Veronica persica,
V. polita, Viola arvensis. Tam, kde je agrocenóza v kontaktu s okolními biotopy
doprovázejí segetálovou vegetaci ruderální druhy s dominantními C-stratégy a
synantropními taxony (Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Arctium tomentosum,
Armoracia rusticana, Artemisia vulgaris, Elytrigia repens, Cirsium arvense, Cichorium
intybus, Convonvulus arvensis, Dactylis glomerata Glechoma hederacea, Plantago
lanceolata, Potentilla anserina, Ranunculus repens aj.). V kontaktu s polním hnojištěm
vykazují vyšší procento zastoupení méně či více odolné druhy ruderálních nitrofilních
společenstev kypřených půd (Galeopsis pubescens, Echinochloa crus-galli, Lolium
perenne, Plantago major subsp. major, Puccinellia distans, Tripleurospermum inodorum,
Rumex obtusifolius, Urtica dioica, Arctium spp.) a vysoké terofyty druhotných nitrofilní
společenstev (Amaranthus powellii, Atriplex patula, A. sagittata, Chenopodium glaucum,
Sisymbrium loselii).
Nezpevněné cesty v území s nízkými, řídkými nezapojenými porosty nebo se středním
travnatým pásem jsou reprezentovány především druhy snášející disturbanci z asociace
vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis (Lolium perenne,
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Plantago major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua,
Polygonum aviculare agg.) a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako
Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Potentilla anserina, Festuca pratensis, Poa
pratensis, Agrostis stolonifera aj. Při okrajích nezpevněných cest a na krajnici silnice
III/29827 zaznamenáme sporadickou vegetaci především jednoletých druhů třídy
Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých druhů svazu Cynosurion cristati
(Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major,
Spergularia rubra, Poa annua subsp. annua, Sagina pro s, Achillea millefolium,
Taraxacum sect. Ruderali, Lolium perenne, Ranunculus repens).
Liniové biotopy podél cest a silnice III/29827 jsou tvořeny travinobylinnými porosty, které
jsou víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90-100%. Jedná se o antropicky
podmíněnou vegetaci v jejíž druhovém složení se vyskytují mezofilní a nitrofilní druhy
květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy ruderálních
stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními
společenstvy. V travinobylinných liniích mezi cestou a bloky orné půdy převládají
ruderální a synantropní druhy jako např. Achillea millefolium, Agrostis stolonifera,
Convonvulus arvensis, Lolium perenne, Sisymbrium officinale, Avena fatua, Conyza
canadensis, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Cichorium intybus, Glechoma
hederifolia Arctium tomentosa, Armoracia rusticana, Urtica dioica, Galium aparine,
Dactylis glomerata aj. V porostu silničního příkopu určují jeho ráz zejména trávy jako
Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, Dactylis glomerata,
Trisetum flavescens, Poa pratensis a dvouděložné byliny Tanacetum vulgare, Hypericum
perforatum, Centaurea jacea subsp. angustifolia, Rumex acetosa. V nižší vrstvě
bylinného patra se uplatňují Achillea millefolium, Cerastium holosteoides subsp. triviale,
Potentilla tabernaemontani, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense subsp.
pratense, Vicia sepium, Veronica chamaedrys. Vysokou stálost zde vykazují také
okoličnaté byliny (Daucus carota subsp. carota, Heracleum sphondylium subsp.
sphondylium, Pastinaca sativa s. lat., Aegopodium podagraria, Chaerophyllum
aromaticum, Anthriscus sylvestris). Protihlukovou stěnu tvoří vysázené stromořadí Betula
pendula, Acer pseudoplatanus a A. pseudoplatanus cv. “Atropurpureum“.
Západně od záměru stavby písníku mezi cestou a silnicí III/29827 zaznamenáme
oplocenou plochu. Bylinné patro je zde vyvinuto jen velmi sporadicky a porost lze obtížné
syntaxonomicky zařadit. Jedná se většinou o společenstvo mezofilních až teplomilných
druhů včetně druhů ruderálních a synantropních (Artemisia vulgaris, Cirsium arvense,
Crepis biennis, Dactylis glomerata, Erigeron acris, Equisetum arvense, Lolium perenne,
Plantago major subsp. major, Poa annua subsp. annua, Polygonum aviculare agg.,
Tanacetum vulgare, Tussilago farfara). Na obnažených plochách dominují terofyty jako
cumben Arabis glabra, Capsella bursa-pastoris, Conyza canadensis, Erodium cicutarium,
Geranium pusillum, Raphanus raphanistrum, Sisymbrium officinalis, Thlaspi arvense.
V kompaktnějších porostech, které jsou pravděpodobně sečeny vysoké frekvence
dosahují růžicovité hemikryptofyty jako Plantago major subsp. major, Bellis perennis,
Taraxacum sect. Ruderalia, které mají velkou část své nadzemní biomasy soustředěnou
v nejnižší vrstvě porostu při povrchu půdy. Podobně se zde dobře uplatňuje druh s
plazivou lodyhou - Trifolium repens. Biomasu kromě již zmíněných tvoří dále např.
Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Poa angustifolia, Alchemilla vulgaris s. str.,
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Cerastium holosteoides subsp. triviale, Veronica chamaedrys, Prunella vulgaris,
Plantago lanceolata, Lolium perenne.
U břehových porostů směrově i spádově upraveného melioračního kanálu převládají
vzrůstem vyšší druhy bylin a trav (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Cirsium
oleraceum, Lysimachia vulgaris, Solidago gigantea, Dactylis glomerata, Juncus effusus,
Chaerophyllum aromaticum, Phalaris arundinacea, Epilobium angustifolium, E. hirsutum,
Poa trivialis, Stachys palustris, Symphytum officinale, Heracleum sphondylium subsp.
sphondylium) a popínavé rostliny (Humulus lupus, Convonvulus arvensis, Galium
aparine, Rubus spp.). S vyšší pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Rumex
obtusifolius, Cirsium arvense, Urtica dioica). Z dřevin jsou významné porosty druhů Salix
spp., Alnus glutinosa, Betula pendula. Keřové patro je tvořeno hlavně zmlazenými
dřevinami stromového patra, z keřů se vyskytuje pouze Sambucus nigra. Občasný tok
vytváří v zájmovém území úzkou nivu, ve které společenstva podléhají rychleji sukcesi,
tzn. zarůstají bylinami, trávami a náletovými dřevinami, ale na druhé straně zde dochází
k eutrofizaci vlivem okolních polních kultur.

Seznam nalezených zoologických druhů
Coleoptera
Carabidae
Calathus fuscipes fuscipes,
Carabus violaceus violaceus,
Dyschirius globosus,
Nebria brevicollis
Poecilus cupreus cupreus
Pseudoophonus rufipes,
Silphidae
Nicrophorus fossor,
Nicrophorus vespillo,
Staphylinidae
Paederus riparius,
Tenebrionidae
Tenebrio molitor,
Chrysomelidae
Chaetocnema sp..
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Obojživelníci

Poznámka

Ropucha obecná (Bufo bufo)§

Vyskytuje
se
v ekotonovývh
stanovištích . Na ploše
záměru
nebyl
výskyt
zjištěn

Plazi
Plazi

Poznámka

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)§§

Nález na hranici trvalých
travních porostů . Populace
neude záměrem dotčena

Třída ptáci (Aves)
Ptáci
Bažant obecný
colchicus)

(Phasianus

Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček menší (Phylloscopus
collybita)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)§
Červenka
rubecula)

obecná

Holub
hřivnáč
palumbus)
Hrdlička
turtur)

(Erithacus
(Columba

divoká

(Streptopelia

Kalous ušatý (Asio otus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kos černý (Turdus merula)
Kukačka
canorus)
Mlynařík

obecná

(Cuculus

dlouhoocasý
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(Aegithalos caudatus)
Pěnice
černohlavá
atricapilla)
Pěnkava
coelebs)

obecná

Poštolka
tinnunculus)

(Sylvia
(Fringilla

obecná

Rehek domácí
ochruros)

(Falco

(Phoenicurus

Skřivan polní (Alauda arvensis)
Sojka
obecná
glandarius

(Garrulus

Stehlík
obecný
carduelis)

(Carduelis

Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos
major)
Strnad
citrinella)

obecný

(Emberiza

Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora
modřinka
coeruleus)

(Parus

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Vlaštovka
rustica)§

obecná

(Hirundo

Hnízdí v zastavěném území
obce

Vrabec polní (Passer montanus)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Zvonohlík
serinus)

zahradní

(Serinus

Poznámka ke třídě ptáci.
Prakticky všechny zjištěné druhy se vyskytovaly v okrajové části v trase občasného
vodního toku. Některé druhy se vyskytovaly dočasně (zrnožravci v období kolem sklizně,
skřivan jenom v období jarním než přerostl porost obilovin).

Třída Mammalia – savci
Myšice druhy – Apodemus sp.
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Hraboš polní (Microtus arvalis)
Zajíc polní (Lepus europeus)
Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Ježek východní (Erinaceus concolor)
Krtek obecný (Talpa europea)

Geologické poměry území
Geomorfologicky náleží zájmové území k České tabuli, celku Východolabská tabule,
podcelku Pardubická kotlina.
Z regionálně geologického hlediska přísluší k jednotce České křídové pánve, k litofaciální
oblasti labské
Předkvartérní podloží je budováno horninami svrchnokřídového stáří, tzv. březenským
souvrstvím (střední až svrchní coniak). Litologicky se jedná převážně o vápnité jílovce až
slínovce, hnědé až hnědošedé, silně rozpukané, ve svrchních partiích zvětralé až
rozložené na vysoce plastické jíly. Směrem do hloubky horniny přecházejí do navětralých
partií, silně až středně rozpukaných. Rozpad je polyedrický až lavicovitý, pukliny jsou
sevřené, s hnědými až rezavohnědými povlaky oxidů na plochách diskontinuit.
Mocnost popisovaného souvrství činí téměř 200 m, celková mocnost sedimentů
křídového útvaru pak dosahuje cca 400 m.
V zájmovém prostoru byl strop zvětralých podložních křídových hornin zastižen
v hloubce 7,10 m p.t. u sondy HV-1 tj. 232,39 m n.m.
Křídový útvar je v zájmové oblasti zcela překryt kvartérními fluviálními štěrkopískovými
sedimenty. Strukturu kvartérních sedimentů lze rozdělit podle stáří a prostorové
dispozice na několik dílčích jednotek, které většinou plynule přecházejí jedna v druhou.
Fluviální sedimenty tvoří z hlediska plošného rozsahu i z hlediska hydrogeologického
nejvýznamnější pleistocénní formaci. Převládající výplň tvoří typicky fluviální středně až
hrubozrnné písky s hlinito - jílovitou příměsí a s proměnlivým obsahem štěrků. Štěrková
frakce je složena ze středně a dobře opracovaných valounů křemene a hornin
krystalinika převážně do velikosti 3 - 5 cm. Lokálně se vyskytují poloopracované úlomky
přeplavených slínovců. Štěrky se koncentrují při stropě a bázi písčitých poloh, střední
část je více písčitá. V píscích jsou ojediněle zjištěny drobné čočky písčitých jílů a zbytky
zetlelých větví.
Celková mocnost kvartérních uloženin se pohybuje okolo 6 až 10 m, vyšší mocnosti jsou
způsobeny zejména výskytem akumulací eolických (vátých) písků a holocenních
povodňových sedimentů o mocnostech až 5 m.
Nejmladší holocenní náplavové sedimenty vyplňují údolí vodotečí a mělké deprese.
Jedná se převážně o hlinité a jílovité sedimenty s příměsí písku. Jsou polygenetického
charakteru s proměnlivým obsahem organických látek.
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Provedené sondážní práce ověřily převážně svrchu uvedené fluviální sedimenty,
sedimenty charakteru písků s příměsí jemnozrnné zeminy až písků špatně zrněných a
směrem k bázi s přibývající příměsí štěrků.

Hydrologické a hydrogeologické poměry
Území patří do povodí jižně protékajícího Bělečského potoka číslo dílčího hydrologického
pořadí 1-02-03-067. V blízkosti průzkumné lokality se nachází vnitřní odvodňovací
příkop, který je po většinu roku suchý. S jeho využitím pro odlehčení vyšších průtoků
svedením do nově navrhovaného písníku počítá studie protipovodňové ochrany obce.
Napříč pozemkem je vedena podzemní svodnice, která má na povrchu v místech
plánovaného písníku tři kontrolní šachtice (označení směrem od HV-1: Š1 - Š3). Její
historický účel nebyl zjištěn. Vyústění je provedeno do jedné z vodních ploch za
komunikací v chráněné přírodní památce.
Z hlediska hydrogeologického rajónování ČR patří zájmové území do rajónu 111 –
Kvartérní sedimenty Orlice.
Jedná se o pruh sedimentů západo-východního směru podél Orlice.
Kvartér je uložen na svrchnokřídových horninách, které tvoří relativně nepropustné
podloží. Proto je v štěrkopískových akumulacích teras vytvořena souvislá zvodnělá
vrstva. Mocnost zvodnělé vrstvy se pohybuje od 4 do 9 m s místními anomáliemi podle
konfigurace křídového reliéfu.
Kolektor štěrkopískové terasy je dotován v celé ploše atmosférickými srážkami,
především v osové části obnažených štěrkopísků a vátých písků. Lokálně snižuje podíl
vsaku existence holocénního pokryvu. Při zvýšených průtocích dochází k dotaci
kolektoru povrchovým tokem.
Celkově lze říct, že hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá, obvykle v hloubce
1 - 3 m pod terénem. Propustnost je průlinová, koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí
řádu n . 10-4 m . s-1, s výjimkou povrchové vrstvy kde je nižší. Proud podzemní vody
směřuje obecně od okrajů rozšíření písků k toku řeky, v přehloubeném korytě k ose a
dále v závislosti na reliéfu podloží k místním erozním bázím.
Dále je nutné upozornit na kolísání hladiny podzemní vody v období déletrvajících
nepříznivých klimatických podmínek v širším sběrném území. Vzhledem k absenci
pozorovacích vrtů ČHMÚ však nelze přesněji stanovit její rozkyv, lze ale na základě
analogie předpokládat, že se bude pohybovat kolem 1 m v rámci běžného roku.
Přehled zjištěných hladin podzemní a povrchové vody
objekt

Hladina vody
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HV-1
HV-2
Š1
Š2
Š3
těžený
písník
písník PP
HV 1 Běleč
archivní vrt

naražená (m)

m n.m.

ustálená (m)

m n.m.

1,10
1,95

238,39
237,60

1,19
2,07
2,42
2,85
3,10

238,30
237,48
237,16
237,05
237,00
235,79
235,75

1,20

239,19

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení
Jako prvek částečně určující kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit
dlouhodobou těžbu štěrkopísku na stávajícím nevýhradním ložisku.
Dalším prvkem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí je liniový zdroj hluku a znečištění
ovzduší reprezentovaný silnicí 3.třídy .
Dále pak také středisko živočišné výroby Běleč nad Orlicí. Stávající areál se nachází
v severovýchodní části obce . Jedná se o otevřené rovinné území.Ve stávajícím areálu
jsou směrem k obci pomocné a skladové objekty dílen, seníku, senážních žlabů,provozní
budovy,stájové objekty Kravína K 202 a výkrmny skotu jsou ve východní části.
Vlivy hluku z místních komunikací jsou pak podstatně méně významné a obyvatelstvem
jsou také méně vnímány.
Zemědělská výroba a menší podnikatelské aktivity v obcích mají vlivy lokálně omezené
na bezprostřední okolí těchto aktivit.
Lze předpokládat, že realizace oznamovaného záměru těžba štěrkopísku na
nevýhradním ložisku, včetně navržených opatření, nepřinese navýšení ani zhoršení
současných parametrů zátěží vůči okolí, neboť stávající těžba z lokality Běleč nad Orlicí
bude postupně nahrazována těžbou z lokality plánované nevýhradní těžby Běleč II., při
nezvýšeném objemu prodeje.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, 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,
- s psychickou zátěží.
Nejbližší obytná zástavba se nachází 150-200m od hranice řešeného území obce Běleč
nad Orlicí. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně
vyloučit významné negativní důsledky na veřejné zdraví v souvislosti s výše uváděnými
faktory z následujících důvodů:
- Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno žádné navýšení stávající imisní
zátěže v blízkém i širším okolí záměru, neboť dojde pouze k pokračování těžebních prací
a jejich posunutí jižním až jihozápadním směrem o cca 250m.
- Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako prakticky
nulové.
Dá se tvrdit, že nedojde k nárůstu dopravy, neboť stávající těžba z lokality Běleč nad
Orlicí bude postupně nahrazována těžbou z lokality plánované nevýhradní těžby Běleč II,
při nezvýšeném objemu prodeje. Rovněž se také počítá s možným využitím současné
technologie těžby.
- 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 málo významně, lokálního charakteru.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou
očekávány.
2. Vlivy na ovzduší a klima
Výpočet byl proveden v 7 referenčních bodech u nejbližší obytné zástavby. (Viz
Rozptylová studie)
Referenční bod (RB) představuje místo v území, ve kterém jsou vypočteny
charakteristiky znečištění ovzduší pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. Každý bod
této sítě je charakterizován souřadnicemi X, Y a nadmořskou výškou Z.
.
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Referenční body byly počítány ve výšce 3 m nad zemí.
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Znečištění v roce 2010 v nejbližší obytné zástavbě

RB

Výšk
a

Souřadnice(m)

Koncentrace (µg.m-3)

x

y

1

1164,8

677,8

0,145

0,790

0,021

0,168

0,002

0,277

2

1287,5

493,8

0,124

1,128

0,018

0,189

0,002

0,237

3

1306,4

490,1

0,108

0,893

0,016

0,150

0,001

0,206

1338,2

434,5

0,053

0,657

0,008

0,128

0,001

0,102

5

1307,6

388,2

0,094

0,715

0,014

0,120

0,001

0,179

6

1267,9

307,1

0,091

0,643

0,013

0,108

0,001

0,173

7

1214,2

241,8

0,108

0,867

0,016

0,145

0,001

0,206

0,145

1,128

0,021

0,189

0,002

0,277

(m)

4

3,0

Max

PM10-R

PM10-D

NO2-R

NO2-M

BZN-R

NOX-R

Imisní limity pro ochranu zdraví 2005
Znečišťující látka

Pozadí
µg.m

NO2 roční

PM10 roční

µg.m

-3

Limit
µg.m-3

0-26

0,021

40

-

0,189

-

NO2 hodinová – maximální
NO2 hodinová – 19. maximální

Max. příspěvek záměru

-3

(50)

200

20-340

0,145

40

-

1,128

-

PM10 denní – maximální
PM10 denní – 36. maximální

40-50

BZN roční

2-3,5

50
0,002

5

imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005

Znečišťující látka

Pozadí
µg.m

NOX roční

Max. příspěvek záměru

-3

µg.m

24-30

-3

Limit
µg.m

0,277

-3

30

Z hodnocení provedeného v Rozptylové studii vyplývá, že po zohlednění všech
uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění
ovzduší ani k překračování platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území (reprezentovanými pozadím) nedojde k významným vlivům na ovzduší
nebo zdraví lidí.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz
samostatná příloha této dokumentace) s následujícími výsledky a závěry:
Přehled ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech
výpočet pomocí Hlukplus pásma verze 8.11 profi8 (Ekoteam lic.č. 5029)
RB

Výška
(m)

Souřadnice
(m)

LAeq – dB(A)

x

y

1

1164,8

677,8

41,9

2

1287,5

493,8

41,2

3

1306,4

490,1

42,0

1338,2

434,5

41,4

5

1307,6

388,2

40,6

6

1267,9

307,1

41,2

7

1214,2

241,8

41,1

4

3,0

LIMIT

50

Hodnocený záměr je prakticky pokračováním dlouholeté těžební činnosti v zájmové
lokalitě. Představuje pouze plošný posun stávající těžebny jižním směrem se
zachováním stávající těžební kapacity. Hluková zátěž z dopravy, navazující na provoz
těžebny štěrkopísku, zůstává s ohledem na neměnnou těžební kapacitu konstantní. Jak
je patrné z výsledků výpočtu, hladiny hluku ze stacionárních zdrojů a dopravy po
neveřejné komunikaci nepřekračují platný limit pro tyto zdroje hluku tj. 50 dB.
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že předpokládaný provoz plošně posunuté
těžebny štěrkopísku Běleč II v žádném případě nepovede k překročení platných
hlukových limitů v dané lokalitě.
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4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Území patří do povodí jižně protékajícího Bělečského potoka číslo dílčího hydrologického
pořadí 1-02-03-067. V blízkosti průzkumné lokality se nachází vnitřní odvodňovací
příkop, který je po většinu roku suchý. S jeho využitím pro odlehčení vyšších průtoků
svedením do nově navrhovaného písníku počítá studie protipovodňové ochrany obce.
Napříč pozemkem je vedena podzemní svodnice, která má na povrchu v místech
plánovaného písníku tři kontrolní šachtice (označení směrem od HV-1: Š1 - Š3). Její
historický účel nebyl zjištěn. Vyústění je provedeno do jedné z vodních ploch za
komunikací v chráněné přírodní památce.
Z hlediska hydrogeologického rajónování ČR patří zájmové území do rajónu 111 –
Kvartérní sedimenty Orlice.
Jedná se o pruh sedimentů západo-východního směru podél Orlice.
Kvartér je uložen na svrchnokřídových horninách, které tvoří relativně nepropustné
podloží. Proto je v štěrkopískových akumulacích teras vytvořena souvislá zvodnělá
vrstva. Mocnost zvodnělé vrstvy se pohybuje od 4 do 9 m s místními anomáliemi podle
konfigurace křídového reliéfu.
Kolektor štěrkopískové terasy je dotován v celé ploše atmosférickými srážkami,
především v osové části obnažených štěrkopísků a vátých písků. Lokálně snižuje podíl
vsaku existence holocénního pokryvu. Při zvýšených průtocích dochází k dotaci
kolektoru povrchovým tokem.
Celkově lze říct, že hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá, obvykle v hloubce
1 - 3 m pod terénem. Propustnost je průlinová, koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí
řádu n . 10-4 m . s-1, s výjimkou povrchové vrstvy kde je nižší. Proud podzemní vody
směřuje obecně od okrajů rozšíření písků k toku řeky, v přehloubeném korytě k ose a
dále v závislosti na reliéfu podloží k místním erozním bázím.
Dále je nutné upozornit na kolísání hladiny podzemní vody v období déletrvajících
nepříznivých klimatických podmínek v širším sběrném území. Vzhledem k absenci
pozorovacích vrtů ČHMÚ však nelze přesněji stanovit její rozkyv, lze ale na základě
analogie předpokládat, že se bude pohybovat kolem 1 m v rámci běžného roku.
Přehled zjištěných hladin podzemní a povrchové vody
objekt
HV-1
HV-2
Š1
Š2
Š3
těžený
písník

naražená (m)
1,10
1,95

Hladina vody
m n.m.
ustálená (m)
238,39
1,19
237,60
2,07
2,42
2,85
3,10

m n.m.
238,30
237,48
237,16
237,05
237,00
235,79
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písník PP
HV 1 Běleč
archivní vrt

235,75
1,20

239,19

V rámci hydrogeologického průzkumu byly na pozemku určeném k založení nového
písníku v katastrálním území obce Běleč nad Orlicí provedeny dva hydrogeologické vrty
za účelem zjištění geologického složení zemin, přehledu úrovně hladin podzemních vod,
stanovení koeficientu filtrace a průtočnosti. Cílem bylo zhodnocení vlivu těžby na kolísání
hladiny podzemních vod ve vztahu k blízké chráněné přírodní památce. Z realizovaných
šetření vyplývají dále uvedená zjištění a doporučení:
Vytěžení písčitých sedimentů v plánovaném prostoru písníku je možné do hloubky 6 - 7
m pod stávající povrch terénu podle konfigurace křídového podloží a přeplavených
jílovitopísčitých uloženin. Těžba bude prováděna z převážné části pod vodní hladinou.
Plánovaným způsobem rekultivace je ponechání vodní plochy po těžbě.
− Podzemní voda se na průzkumné lokalitě vyskytuje mělce pod terénem v úrovni cca
1,20 - 2,10 m. Na základě průzkumných prací lze hodnotit prostředí jako dosti silně
propustné se střední až vysokou transmisivitou /průtočností/. Sklon volné hladiny
podzemní vody v terasových štěrkopíscích je generelně ukloněn severním směrem
k řece Orlici.
− Ovlivnění hladiny vody výparem nemohlo být z důvodů chybějícího přesného
stanovení plochy písníku provedeno. Předpokladem je, že při silně propustném
zemním prostředí s bohatou dotací podzemních vod z okolí nebude mít zásadní vliv
na bilanci.
− Otevřenou zůstává otázka režimního kolísání HPV. Vzhledem k chybějícím vhodným
pozorovacím objektům doporučujeme pro periodické sledování stavu HPV ponechat
vrt HV-1 po dobu min. 1 roku. Z pozorování pak lze určit rozsah kolísání
v jednotlivých ročních obdobích. Rovněž sledováno může být i kolísání hladiny
v písnících PP.
− Vzhledem k rozdílu hladin podzemní vody a jejímu nutnému vyrovnání při a po těžbě
je předpokládáno zvýšení hladiny na odtokové straně u komunikace o cca 30 cm.
Odběr vody těžbou není brán v úvahu vzhledem k předpokládanému odvodnění na
deponii v místě těžby.
− S ohledem na minimální vzdálenosti od chráněné přírodní památky jsou nutná i
preventivní opatření pro zachování kvality vody (provoz těžební a dopravní
mechanizace) a zejména jejího přítoku do níže ležících písníků PP. I přes vysokou
průtočnost prostředí přitéká do písníků v přírodní památce určité množství vod z výše
uvedené podzemní svodnice. Tento stav by měl být zachován i v průběhu těžby a po
jejím ukončení. Součástí doporučeného monitorování hladiny v písnících PP by mělo
být také měření přítoků ze svodnice rovněž alespoň v průběhu 1 hydrologického
roku. Respektováno musí být avízované zvýšení hladiny na odtokové straně, které
může vést v konečném důsledku i ke zvýšení hladin v písnících PP. Kladně zde však
bude účinkovat nedaleký těžený písník, se kterým jsou písníky PP ve zřejmé těsné
hydraulické spojitosti. Přes propustnější bazální štěrkovité polohy bude stávající
těžený písník působit jako vyrovnávací nádrž a účinky budoucí těžby v novém
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písníku tak budou částečně eliminovány. Celou problematiku lze řešit i v rámci
komplexních protipovodňových opatření.
− Změny hladin vod se doporučuje sledovat a při významnějších odchylkách
ohrožujících druhy, které jsou předmětem ochrany provést nápravná technická
opatření směřující k vyrovnání na současný stav.
Rozšíření monitoringu (kvalita vod, pozorovací objekty) může být provedeno na návrh
příslušných orgánů ochrany životního prostředí.

K tomuto vlivu se stanovuje následující podmínka:
Vzhledem k chybějícím vhodným pozorovacím objektům se doporučuje pro
periodické sledování stavu HPV ponechat vrt HV-1 po dobu min. 1 roku.
Z pozorování pak lze určit rozsah kolísání v jednotlivých ročních obdobích.
Rovněž bude sledováno i kolísání hladiny podzemních vod VKP Na haltýři
v písnících PP a při významnějších odchylkách ohrožujících druhy, které jsou
předmětem ochrany provést nápravná technická opatření směřující k vyrovnání na
současný stav.
5. Vlivy na půdu
Navržené rozšíření těžby je situováno na zemědělském půdním fondu a vyžádá si trvalý
zábor ZPF v rozsahu cca 9 ha. Plocha má bonitovanou půdně – ekologickou jednotku
(BPEJ) 3.21.10 Dotčené půdy jsou z hlediska produkční schopnosti podprůměrné a jsou
zařazeny do IV. třídy ochrany ZPF. Zvláště chráněná zemědělská půda se v dotčených
plochách nenachází.
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 25 500 m3. Jedná se o skrytí cca 0,3 m, z toho
cca 0,15 m kulturní vrstvy - ornice a její uložení na předem schválené pozemky a to
v rámci projektu Bilance skrývek a kulturních vrstev a provedení jejich vylepšení. Dále
je to skrytí dalších cca 0,3m zeminy, která je již odbytovým produktem jako materiál
vhodný k hutnění, do násypů atd.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Samozřejmým jevem při těžbě ložiska štěrkopísků je zmenšování jeho vypočtených
zásob a tím také zmenšování objemu hornin čtvrtohorní terasy, která představuje vhodné
prostředí pro akumulaci podzemních vod.
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území (příloha 1: Výsledky botanického
průzkumu – botanický seznam) obsahuje celkem 193 taxonů vyšších cévnatých rostlin.
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Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných
druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR
(Procházka 2001).
Celkově lze konstatovat, že vzhledem k silnému vlivu člověka je z botanického hlediska
plocha navržená ke stavbě písníku málo cenná.
Z hlediska zoologického se jedná o uniformní agrární biotop, který je narušován
pravidelnou zemědělskou činností. Cennými částmi jsou pouze okraje lokality. Zjištěné
druhy uvedené ve vyhlášce 395/92 Sb., (ropucha obecná a ještěrka obecná) jsou druhy
širšího okolí a v případě vyloučení zemědělského využívání by pravděpodobně lokalitu
kolonizovaly. Samotný záměr však nezasáhne biotop těchto zvláště chráněných
živočichů.
V blízkosti záměru se vyskytují lokality mokřadního charakteru, které by mohly být
záměrem ohroženy pokud by došlo k poklesu hladiny spodní vody v území. Proto je
nutné akceptovat tuto skutečnost v hydrologickém posudku, který vyloučí případný vliv
záměru na výšku hladiny spodní vody. Především se jedná o lokalitu VKP Na haltýři a
PP Bělečský písník.

K tomuto vlivu se stanovuje následující podmínka:
Vzhledem k chybějícím vhodným pozorovacím objektům se doporučuje pro
periodické sledování stavu HPV ponechat vrt HV-1 po dobu min. 1 roku.
Z pozorování pak lze určit rozsah kolísání v jednotlivých ročních obdobích.
Rovněž bude sledováno i kolísání hladiny podzemních vod VKP Na haltýři
v písnících PP a při významnějších odchylkách ohrožujících druhy, které jsou
předmětem ochrany provést nápravná technická opatření směřující k vyrovnání na
současný stav.
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Územní systém ekologické stability
Je definován zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody. a krajiny jako vzájemně
propojený soubor přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) se skládá z biocenter a biokoridorů.
Biokoridory mají zprostředkovávat kontakty mezi biocentry. Kostru ekologické stability
doplňují interakční prvky (např. stromořadí,…).
Ty mají na lokální úrovni
zprostředkovávat příznivé působení ostatních krajinných segmentů. Z hlediska
významnosti se rozeznávají tři úrovně ÚSES – lokální, regionální, nadregionální.
Pro obec Běleč nad Orlicí a její širší okolí byl generel místního ÚSES zpracován v roce
1994 kolektivem autorů v čele s Ing. Arch. Tomášem Jiráskem(Jirásek a kol., 1994).
V tomto generelu byla krajina rozdělena podle předpokládaného stupně ekologické
stability (což je schopnost systému odolávat vnějším vlivům ) do 6 stupňů(0-5):
0 – výrazně nestabilní – bez přirozených ekologických vazeb (např. zastavěné plochy,
skládky odpadků, komunikace, výrobní a provozní plochy závodů, bez vegetace)
1 – velmi málo stabilní - pole, znečištěné vodoteče,…
2 – málo stabilní – intenzivní hnojené louky a pastviny na orné půdě, liniové ekologicky
významné segmenty krajiny (EVSK) s převahou ruderálů, degradované lesní porosty ,…
3 – středně stabilní – kulturní lesy s převahou nepůdních dřevin, polokulturní louky a
pastviny s vyšší druhovou diverzitou, liniová společenstva s polopřírodní strukturou,
ponechaliny s výraznějším podílem ruderálů,…
4 – velmi stabilní - lesní porosty s původními druhy dřevin a bylin, vodoteče
s přirozenými společenstvy, částečně narušené mokřady,…
5 – plochy ekologicky nejstabilnější.
Téměř všechny zájmové plochy jsou v generelu ÚSES hodnoceny jako velmi málo
stabilní (=stupeň stability 1). Výjimkou je lokalita č. 20, která je umístěná na lesní půdě.
Tato lokalita je součástí chatové lesní osady, ve které generel ÚSES vylišil smíšený
stupeň ekologické stability – konkrétně stupeň 1(velmi málo stabilní ) a stupeň 3 (středně
stabilní). Také část lokality č. 18, konkrétně ta, která se přimyká k Bělečskému náhonu a
je v současné době porostlá rákosem a některými dřevinami má zvýšený stupeň
biologické stability – v generelu ÚSES je označena dokonce jako velmi stabilní. Podobně
některé další lokality sousedící s potoky a jejich svodnicemi, mají ve svém sousedství
pruhy ekologicky středně stabilní krajiny. Ovšem nejvyšším stupněm ekologické stability
je ohodnocena niva Bělečského potoka mezi lokalitami č. 15 a 16. V dotčené části
katastru obce Běleč nad Orlicí jde o ekologicky nejstabilnější, protože přírodnímu stavu
nejbližší segment krajiny. Nachází se zde podmáčená olšová dubina s meandrujícím
potokem.
V katastru obce Běleč se nachází biocentra a biokoridory všech úrovní významnosti.
Jedná se o :
-

nadregionální biocentrum (NRBC) 11 Vysoké Chvojno: je vyznačeno v lesích v jižní
polovině katastru obce. Je součástí velkého lesního komplexu hradeckých lesů.
Zahrnuje jednak části lesa, které jsou současně vyhlášeny jako genová základna pro
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východočeský typ borovice lesní, jednak registrovaný významný krajinný prvek
Olšina u Bělečského rybníka, což je rašeliniště s výskytem tundrových druhů rostlin.
Z NRBC vychází nadregionální biokoridor východním směrem.
-

regionální biocentrum (RBC) 973 Meandry Orlice: zabírá téměř celou nivu řeky
Orlice severně od zastavěného území obce. Součástí je též PP Orlice a PP Na
bahně. Regionálním biokoridorem na obě strany z RBC je území okolo řeky Orlice.

-

lokální biocentrum (LBC) 6/1 U myslivny: lesní porost v nivě Bělečského potoka,
zahrnuje i menší z obou místních rybníků . Převládající dřevinou je dub letní.

-

lokální biokoridor(LBK) 6: propojuje NRBC 11 as RBC 973, je vymezen podél
Bělečského potoka, prochází LBC 6/1.

Uvažovaný záměr žádné biocentrum ani biokoridor neovlivní.
8. Vlivy na krajinu
Potenciálně se vlivy těžby na ložisku Běleč nad Orlicí II. 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. Skládky materiálu nejsou příliš vysoké a nepřevyšují okolní krajinné dominanty
(porosty, objekty apod.).
Narušení pohledové sídelní siluety blízkých sídel rovněž není pravděpodobné.
Po ukončení těžby, rekultivaci zasažených ploch a revitalizaci ploch navazujících na
těžební plochy, lze vliv na krajinu hodnotit jako pozitivní. Stávající nestabilní agrocenózy
budou v cílové podobě (po rekultivaci ploch dotčených těžbou) nahrazeny podstatně
hodnotnějšími ekosystémy vázanými na rozsáhlejší stálou vodní plochu.
Nově vytvořená vodní plocha, začleněná do krajiny doprovodnou zelení, 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, ozelenění břehů) a
revitalizace okolních ploch (výsadba ochranné zeleně apod.) přispěje ke zvýšení
estetické hodnoty krajiny.
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba uvažovaného záměru nebude mít žádný vliv na hmotný majetek ani kulturní
památky.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví.
Nejvýznamnější podlimitní vlivy se očekávají v oblasti vlivů na krajinu a na půdu.
Jako hluboce podlimitní a málo významné lze hodnotit vlivy hluku a imisí, které se mohou
projevit v nejbližším okolí záměru.
Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové.
Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak
rozsahem.
Z hlediska ovlivnění populace lze očekávat, že k vnímatelnému a podlimitnímu zvýšení
vlivů ve formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí záměru. Vlivy emisí na
znečištění ovzduší budou velmi malé a nevykáží významné vlivy.
Vzhledem k chybějícím vhodným pozorovacím objektům se doporučuje pro periodické
sledování stavu hladin podzemních vod ponechat vrt HV-1 po dobu min. 1 roku.
Z pozorování pak lze určit rozsah kolísání v jednotlivých ročních obdobích. Rovněž bude
sledováno i kolísání hladiny podzemních vod VKP Na haltýři v písnících PP a při
významnějších odchylkách ohrožujících druhy, které jsou předmětem ochrany provést
nápravná technická opatření směřující k vyrovnání na současný stav.
Díky vzniku relativně rozsáhlé vodní plochy a změně mikroklimatu v okolí plochy, lze
předpokládat zvýšení lokální diverzity krajiny. Těžba z vody a vytvoření vodní plochy
bude řešeno maximálně citlivě z hlediska minimalizace vlivů na hladiny podzemních vod,
vodní zdroje, ekosystémy a krajinu.
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Během provozu navrhované štěrkopískové těžebny ve stanoveném dobývacím prostoru
Běleč nad Orlicí připadají v úvahu následující havárie a nestandardní stavy:
-

požár technického zázemí,

-

úniky ropných látek při poruše hydraulických zařízení těžebních strojů, při poruše
dopravních prostředků (olejové vany, hydraulika), při zatopení strojů vodou, při
poruše strojů v technologické lince s olejovou náplní,

-

havárie v dopravě a související rizika (ropné látky, rizika úrazů apod.)

-

sesutí svahů v případě podmočení části svahu a vytvoření smykové plochy (pro
závěrné svahy)
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Jelikož jde o krajinu již značně antropogenně přeměněnou, v bezprostředním okolí DP
nejsou žádná ZCHÚ, používání nebezpečných látek v provozu je celkově nízké (nízký
počet strojů a skladovaných nebezpečných látek) a jde o zejména o ropné látky, které lze
převážně biologicky degradovat, jeví se celkově výše environmentálních rizik nízká za
předpokladu dodržování všech ochranných opatření. Pohonné hmoty proto budou
doplňovány pouze pojízdnou cisternou v rámci zabezpečené plochy.
S ohledem na charakter záměru a charakteristiku výhledového provozu těžebny lze
předpokládat pouze lokální dosahy výše uvedených rizik.
Doporučujeme následující opatření:
Pro štěrkopískovou těžebnu vypracovat samostatné materiály charakteru
dopravního a havarijního řádu, se zapracováním podmínek pro mimořádné
povodňové situace.
V případě vzniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
V případě likvidace objektu (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o
odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro fázi přípravy:
1) V dalších stupních přípravy stanovit konkrétní shromažďovací místa, prostředky a
systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci těžební činnosti. To se týká
nejen odpadů při této činnosti vzniklých, ale i odpadů případně nalezených při
vlastní těžbě.
2) V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.
3) Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
4) Při obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky
splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.
5) Vytěžení písčitých sedimentů v plánovaném prostoru písníku je možné do
hloubky 6 - 7 m pod stávající povrch terénu podle konfigurace křídového podloží
a přeplavených jílovitopísčitých uloženin. Těžba bude prováděna z převážné části
pod vodní hladinou. Plánovaným způsobem rekultivace je ponechání vodní
plochy po těžbě.
6) Pro štěrkopískovou těžebnu vypracovat samostatné materiály charakteru
dopravního a havarijního řádu, se zapracováním podmínek pro mimořádné
povodňové situace.
Pro fázi realizace a provozu
1) Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 502/2000, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
2) Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění komunikací, ploch a těženého mateiálu,
zatravnění dočasných skládek zemin, zaplachtování přepravních vozidel)
minimalizovat sekundární prašnost.
3) Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny během její
přípravy a při vlastní těžební činnosti musí být v dokonalém technickém stavu;
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek;
v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude s kontaminovanou
zeminou neprodleně naloženo dle zásad nakládání s nebezpečnými odpady. Při
parkování budou mechanismy vybaveny úkapovou miskou.
4) Regulovat dopravu s vyloučením déletrvajícího stání vozidel v dosahu štěrkovny.
5) Vyloučit vjíždění vozidel do bezprostředního okolí otevřené vodní hladiny.
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6) Vzhledem k chybějícím vhodným pozorovacím objektům se doporučuje pro
periodické sledování stavu hladin podzemních vod ponechat vrt HV-1 po dobu
min. 1 roku. Z pozorování pak lze určit rozsah kolísání v jednotlivých ročních
obdobích. Rovněž bude sledováno i kolísání hladiny podzemních vod VKP Na
haltýři v písnících PP a při významnějších odchylkách ohrožujících druhy, které
jsou předmětem ochrany provést nápravná technická opatření směřující
k vyrovnání na současný stav.
7) Po ukončení těžby, nebo v etapách v průběhu těžby, je nutno realizovat rekutivaci
vytěženého prostoru dle jeho dalšího využití.
8) V případě zjištění ohrožených druhů živočichů (zejména obojživelníků) v prostoru
těžby (na případných drobných vodních plochách vzniklých v souvislosti s těžbou)
postupovat v souladu s legislativou (žádost dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny) a dle podmínek stanovených příslušným úřadem.
9) V případě vzniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
−

literární údaje (viz seznam literatury)

−

terénní průzkumy

−

osobní jednání

Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos 97.
Problematika hluku byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z
dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu Hluk+, verze 5.68.
Základním metodickým podkladem pro hodnocení zdravotních rizik v České republice
patří např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR
k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č.184/1999 Sb., kterou se stanoví
postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, Manuál
prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce
2000 Státním zdravotním ústavem Praha a metodický návod „Zásady a postupy
hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnosti HS“ schválený dne 6.9.2001 Hlavním
hygienikem ČR pro interní potřebu hygienické služby.
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly
použity standardní metody založené na rešerši dostupných archivních materiálů např. v
ČGS – Geofond, ČHMÚ, proběhla terénní šetření.
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10
000, Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, Základní
hydrogeologická mapa 1: 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 :
2000.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,
ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 20 % u
modelování znečištění ovzduší a do 2 dB u hluku.
Botanické a zoologické posouzení bylo provedeno v jarním, letním i podzimním aspektu
a také bylo využito literárních zdrojů. Sledována byla nejen samotná lokalita, kde bude
probíhat těžba, ale pozornost byla věnována také významným lokalitám, které se
nacházejí v relativní blízkosti plánované těžby(VKP Na haltýři, PP Bělečský písník a PP
Na bahně).
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V navrhovaném těžebním prostoru je uvažováno s jednou variantou těžby.
Vlastní činnost prováděná hornickým způsobem započne prováděním skrývkových a
přípravných prací a odtěžením mezivrstvy zahumusovaného štěrkopísku.
V další fázi následuje těžba z vody na ploše cca 8 ha.
Co se týká rekultivací, tak se jedná o těžbu z vody, což předpokládá vznik vodní plochy v
cca 85 % plochy zájmového prostoru a tato vodní plocha bude ohraničena závěrnými
svahy, které budou v rámci keřového a stromového patra osázeny schválenou skladbou
stromů a keřů.
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F. ZÁVĚR
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru těžby nevýhradního nerostu
(štěrkopísku) na nevyhrazeném ložisku hornickým způsobem s vyhodnocením možných
vlivů z předpokládané těžební činnosti, je možno konstatovat, že návrh splňuje
požadavky ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným
funkčním využitím území. Za podmínek, které jsou navrhovány v rámci kapitoly D.IV. lze
uvažovaný záměr doporučit k realizaci.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Posuzovaným záměrem je „Plán využití ložiska Běleč II“.
Zařazení podle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.:
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
2.6 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do
150 ha.
Sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Královéhradeckého
kraje odbor životního prostředí a zemědělství v Hradci Králové.
3

Maximální roční těžba: 225 000 tun štěrkopísku/rok t.j. cca 150 000 m /rok.
Zájmové území se nachází jižně až jihozápadně od v současnosti dokončované těžby na
p.p.č. 524/8 v k.ú. Běleč nad Orlicí.
Roční zábor zemědělských pozemků je plánován na hodnotu cca 1 - 2 ha s ohledem na
mocnost suroviny. (plánovaná průměrná mocnost suroviny je cca 7,5 m, z toho cca 5,5 m
pod vodní hladinou) průměrná mocnost skrývek činní cca 0,6 m.
- maximální roční těžba:

225 000 tun/rok

- plocha plánovaného území:

cca 9,0 ha

- plocha území k těžbě:

cca 8,5 ha

- roční zábor zemědělské půdy:

cca 1-2 ha

V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví.
Nejvýznamnější podlimitní vlivy se očekávají v oblasti vlivů na krajinu a na půdu.
Jako hluboce podlimitní a málo významné lze hodnotit vlivy hluku a imisí, které se mohou
projevit v nejbližším okolí záměru.
Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové.
Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak
rozsahem.
Z hlediska ovlivnění populace lze očekávat, že k vnímatelnému a podlimitnímu zvýšení
vlivů ve formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí záměru. Vlivy emisí na
znečištění ovzduší budou velmi malé a nevykáží významné vlivy.
Vzhledem k chybějícím vhodným pozorovacím objektům se doporučuje pro periodické
sledování stavu hladin podzemních vod ponechat vrt HV-1 po dobu min. 1 roku.
Z pozorování pak lze určit rozsah kolísání v jednotlivých ročních obdobích. Rovněž bude
sledováno i kolísání hladiny podzemních vod VKP Na haltýři v písnících PP a při
významnějších odchylkách ohrožujících druhy, které jsou předmětem ochrany provést
nápravná technická opatření směřující k vyrovnání na současný stav.
Díky vzniku relativně rozsáhlé vodní plochy a změně mikroklimatu v okolí plochy, lze
předpokládat zvýšení lokální diverzity krajiny. Těžba z vody a vytvoření vodní plochy
bude řešeno maximálně citlivě z hlediska minimalizace vlivů na hladiny podzemních vod,
vodní zdroje, ekosystémy a krajinu.
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.
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Metodika výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt HLUK+,
verze 8.11 profi8, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného
dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 4 má v sobě zabudovanou
„Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Kozák J.,Liberko M., Zpravodaj
MŽP ČR č.3/1996, časopis Planeta 2/2005).
Při výpočtech LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce
používá postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových
staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha, 1985). Z těchto
principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu HLUK+.
Ten lze ve stručnosti popsat takto:
1.

V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem

2.

Počítají se hodnoty akustického tlaku A

3.

Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena jak návaznost na
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, tak možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a průmyslových
zdrojů.

4.

Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí

5.

Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji
hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu,
udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je
akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
Základní a legislativou akceptované výpočtové postupy existují pro celou oblast zjišťování
vlivu pozemní dopravy na stav akustické situace v území.
Standardní výpočtovou metodiku tvoří “ Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z
dopravy” z roku 1991, které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hluku z
dopravy silniční, železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a
odstavných plochách pro osobní dopravu. Navazujícím materiálem ke zmíněným
výpočtovým postupům je samostatná příloha, v níž jsou uvedeny zásady a postupy při
navrhování protihlukových ochranných opatření. V březnu 1996 byla ve Zpravodaji MŽP ČR
číslo 3/96 vydána “Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy”, která obsahuje
upřesněné a rozšířené výpočtové postupy pro výpočet hluku silniční dopravy. Tato
novelizace nahrazuje původní výpočtové postupy hluku silniční dopravy, které byly uvedeny
v “Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy” z roku 1991.
Poslední novela této metodiky byla zveřejněna v časopise Planeta 2/2005.
Používání původní metodiky i její novely pro účely hygienického posuzování přípustnosti či
nepřípustnosti stavu akustické situace v území bylo schváleno hlavním hygienikem ČR,
naposledy jeho dopisem čj.HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996.
K původní metodice i novele metodiky výpočtu hluku silniční dopravy existuje její
programová reprezentace ve formě programového produktu HLUK+, který se na základě
metodického pokynu hlavního hygienika ČR stal jednotnou metodikou pro účely státního
zdravotního dozoru.
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Základním hlediskem pro vyhodnocení rozsahu akustických důsledků záměrů na stav
akustické situace v území by měl být počet osob zasažených hlukem, resp. plošná velikost
území zasaženého hlukem.
Volba jednoho z uvedených kriterií (nebo v některých případech i použití obou kriterií) by
pak měla záviset na povaze záměru, tj. na tom, zda se záměr může více projevit v oblasti
zasažení obyvatelstva hlukem, nebo v oblasti velkoplošných dopadů v krajině.
Ve zmíněném druhém případě pak jde o zprostředkovaný projev antropogenního tlaku na
krajinu.
Pro oblast silniční dopravy je použitelným postupem, který má již i kodifikovaný charakter,
metodika “ Zjišťování počtu osob a velikosti území zasažených nepřípustně vysokými
hodnotami hluku silniční dopravy”.
Tato metodika byla uveřejněna v příloze Zpravodaje MŽP ČR číslo 3/1996.
Poslední novela této metodiky byla zveřejněna v časopise Planeta 2/2005.
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Limity nejvýše přípustných ekvivalentních hladin hluku v území
Základní právní předpis představuje zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(zák. č. 274/2003 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, kde se pro oblast Hluku a vibrací v § 30
a 31 stanoví:
Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,
vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká
hluk (dále jen „zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu
stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené
prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní
prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.
Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž
hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce,
s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se
rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a
sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové
místnosti, s výjimkou pro místnosti ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace
pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva
souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů hygienické
limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže
osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí
poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže
fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím.

V prováděcím předpisu, kterým je nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací se podrobně definují základní pojmy a hygienické limity:
Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru.
§10 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A
LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích4), s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h)5).
(2) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze
stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde-li o hluk s tónovými složkami
nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5 dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo
zpěv; za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč. Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož
kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících
třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedících třetinooktávových
pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu
LAeq,T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č.1 k tomuto nařízení.
§11Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími
při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 kg ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při
sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
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(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin
s hmotností pod 25 kg ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou
hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h)
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny hluku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další
korekce - 12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další
korekce – 5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní
dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se
vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový
den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že
s k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce
přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku
A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem ft 10 Hz až 160 Hz
ft [Hz]

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

LPS [dB]

92

87

83

74

64

56

49

43

42

40

38

36

34

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Část A
Doba pobytu

Korekce v dB

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou

0

22.00 a 6.00
hodinou

-15

Operační sály

po dobu používání

0

Lékařské vyšetřovny, ordinace

po dobu používání

-5

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou

0+)

22.00 a 6.00
hodinou

-10+)

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou

+10

22.00 a 6.00
hodinou

0

Druh chráněného vnitřního prostoru

Nemocniční pokoje

Obytné místnosti

Hotelové pokoje

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí,
mateřských škol a školských zařízení,

+5

Koncertní síně, kulturní střediska

+10

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení,
kavárny, kavárny, restaurace

+15

Prodejny, sportovní haly

+ 20
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Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.
Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený
používáním chráněné místnosti.
+)

Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní
komunikace“), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce
+5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a
zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Část B
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1 ) / t1 ],
kde
t1

je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou,

LAeq,T

je hygienický limit stanovený podle § 10 odst. 2

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Část A
Korekce
[dB]

Druh chráněného prostoru
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný
ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 6), s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách
v ochranném pásmu dráhy.
4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, kdy starou hlukovou zátěží se
rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, který v chráněných venkovních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového
povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení
pozemní komunikace nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru
staveb a chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro
hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]

Korekce [dB ]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5
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Část C
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1 ) / t1 ],
kde
t1

je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou,

LAeq,T

je hygienický limit stanovený podle § 11 odst. 3

Část D
Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se vypočte ze vztahů
LCeq,T = 2,0 LCE – 93 + 10.lg (N/N0) – 10.lg (T/T0)

pro LCE > 100 dB

nebo
LCeq,T = 1,18 LCE – 11 + 10.lg (N/N0) – 10.lg (T/T0)

pro LCE < 100 dB

kde N je počet impulsů za dobu T[s, N0=1 a T0=1 s.]

Z uvedeného přehledu v podstatě jednoznačně vyplývá, že v okolí těžebny štěrkopísku
s průmyslovými zdroji hluku ve vztahu k venkovnímu prostoru (chráněnému venkovnímu
prostoru a chráněnému venkovnímu prostoru staveb – prostor do vzdálenosti 2 m okolo
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a
sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb) platí limit LAeq = 50 dB(A) pro den a LAeq =
40 dB(A) pro noc.
Těžebna štěrkopísku je a bude provozována výhradně v pracovní dny a to v typické denní
směně. Práce o víkendech a v noční době nejsou uvažovány a tudíž nejsou předmětem
předkládané hlukové studie.
Realizace záměru představuje plošný posun těžebního prostoru. Těžební kapacita zůstává
neměnná, tudíž se oproti stávajícímu stavu nemění ani silniční doprava navazující na těžbu
štěrkopísku. Hluk ze silniční dopravy není předmětem předkládané hlukové studie.
Jako základní limit byla tedy použita následující hodnota pro denní dobu:

LAeq = 50 dB(A)
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Řešené varianty
Předkládaná hluková studie řeší jednu variantu budoucího provozu těžebny štěrkopísku
zahrnující veškeré průmyslové zdroje těžebny včetně vnitroareálové dopravy.

Vstupní data
Pro zpracování hlukové studie jsme vycházeli z následujících údajů o způsobu provozu
těžebny štěrkopísku a jejího osazení strojním vybavením poskytnutých investorem záměru.

Průmyslové zdroje hluku
Za průmyslové zdroje hluku lze v těžebně štěrkopísku považovat především:
plovoucí korečkové rypadlo
technologii pro finální úpravu a zušlěchťování vytěžené suroviny – třídící linka
manipulační prostředky uvnitř těžebny (nakladač, nákladní vozidlo)
Typ

Počet

Plovoucí korečkové rypadlo

1

Mobilní třídič

1

Kolový nakladač

1

Vnitroareálová doprava

10 jízd/hod.

Akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku jsou souhrnně prezentovány v následující
tabulce.
Akustické parametry zdrojů hluku
Zdroj hluku

Hladina akustického tlaku ve Hladina akustického výkonu
vzdálenosti 2m LR v dB(A)
LW v dB(A)

Plovoucí korečkové rypadlo

70

87

Mobilní třídič

80

97

Kolový nakladač

78

95

Referenční body
Pro výpočet byly zvoleny referenční body s označením RB č. 1 – 7 u nejbližší obytné
zástavby. Jedná se o body ve výšce 3,0 m nad terénem ve vzdálenosti 2 m před fasádou
na straně přivrácené k těžebně jako zdroji hluku. Dále byly body zvoleny na hranici
plánované obytné zástavby.
Referenční body dokumentuje následující obrázek:
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Venkovní terén byl ve výpočtu uvažován jako terén pohltivý.
Na základě výpočtu s pomocí programu Hlukplus pásma verze 8.11 profi8 (Ekoteam lic.č.
5029) byl proveden výpočet izofon a bodů výpočtu pro objekty a prostory v nejbližším okolí
těžebny štěrkopísku.
Výpočet byl proveden pro rok 2009 v souladu s platnou metodikou.
Bylo provedeno grafické znázornění izofon (čára spojující místa se stejnou ekvivalentní
hladinou hluku), pásem hluku a výpis zadání a výsledků, které jsou uvedeny v příloze.
Přehled ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech
výpočet pomocí Hlukplus pásma verze 8.11 profi8 (Ekoteam lic.č. 5029)
RB

Výška
(m)

Souřadnice
(m)

LAeq – dB(A)

x

y

1

1164,8

677,8

41,9

2

1287,5

493,8

41,2

3

1306,4

490,1

42,0

1338,2

434,5

41,4

5

1307,6

388,2

40,6

6

1267,9

307,1

41,2

7

1214,2

241,8

41,1

4

3,0

LIMIT

50

Vyhodnocení výpočtu
Výpočet modeluje akustickou situaci po realizaci plánovaného záměru spočívajícím
v plošném posunu stávající těžebny jižním směrem, zahrnující veškeré stacionární zdroje
hluku v těžebně, stavební stroje a vnitroareálovou dopravu.
Z přehledu hladin hluku ve zvolených referenčních bodech je patrné, že provoz plánované
těžebny štěrkopísku nepovede k překročení zde platného hlukového limitu pro hluk
ze stacionárních zdrojů hluku, stavebních strojů a dopravy po neveřejných komunikacích 50 dB(A). Limitní izofona 50 dB zasahuje do vzdálenosti 30 m od hranice těžebny, přičemž
nejbližší obytná zástavba je vzdálena od hranice těžebny cca 80 m.

Závěr
Hodnocený záměr je prakticky pokračováním dlouholeté těžební činnosti v zájmové
lokalitě. Představuje pouze plošný posun stávající těžebny jižním směrem se
zachováním stávající těžební kapacity. Hluková zátěž z dopravy, navazující na provoz
těžebny štěrkopísku, zůstává s ohledem na neměnnou těžební kapacitu konstantní.
Jak je patrné z výsledků výpočtu, hladiny hluku ze stacionárních zdrojů a dopravy po
neveřejné komunikaci nepřekračují platný limit pro tyto zdroje hluku tj. 50 dB.
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že předpokládaný provoz plošně
posunuté těžebny štěrkopísku Běleč II v žádném případě nepovede k překročení
platných hlukových limitů v dané lokalitě.
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Přílohy:
1. Letecký snímek zájmové lokality s vyznačením plochy hodnoceného záměru
2. Pásma hluku
3. Výpis zadání výpočtu – rok 2009
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3. Výpis zadání výpočtu – rok 2009
HLUK+ verze 8.11 profi8
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\Dokumenty\Běleč-těžba štěrkopísku\hluk\BĚLEČ.ZAD Vytištěno: 7.2.2009
16:27
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: vnitroareálová kom
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
10.00, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 753.6, 588.9] [ 794.5, 682.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 794.5, 682.3] [ 802.4, 689.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 802.4, 689.0] [ 809.7, 690.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 809.7, 690.2] [ 898.8, 644.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: vnitroareálová kom
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
10.00, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 746.9, 574.9] [ 703.6, 481.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 703.6, 481.6] [ 703.0, 474.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 703.0, 474.2] [ 705.4, 467.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 705.4, 467.5] [1031.8, 352.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/5 Krajní body: [1031.8, 352.2] [1043.4, 352.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/6 Krajní body: [1043.4, 352.2] [1053.2, 359.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
|/7 Krajní body: [1053.2, 359.5] [1073.9, 405.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 55.0 dB.
|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 |
0 | 1083.7; 429.7 |
1.0| 1.0| 87.0| 1.000| 87.0| 0.28 |
| P 2 |
0 | 1077.0; 413.2 |
1.5| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
751.2; 581.0 |
2.0| 1.0| 97.0| 1.000| 97.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Výpočet po frekvencích: Ne (^F4-prepni)
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 8.11 profi8
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\Dokumenty\Běleč-těžba štěrkopísku\hluk\BĚLEČ.ZAD Vytištěno: 7.2.2009
16:27
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 9.0|1153.8; 681.7|1179.5; 677.4|1182.7; 696.3|1157.0; 700.6|
| 2. | Dům | 9.0|1354.6; 459.0|1336.3; 427.3|1359.5; 413.9|1377.8; 445.6|
| 3. | Dům | 9.0|1313.1; 498.0|1307.0; 487.1|1321.1; 479.2|1327.2; 490.1|
|K1/1 |Násep| 0.0| 750.9; 590.1| 756.3; 587.7| 797.0; 680.5| 792.0; 684.1|
|K1/2 |Násep| 0.0| 792.0; 684.1| 797.0; 680.5| 803.7; 686.2| 801.1; 691.8|
|K1/3 |Násep| 0.0| 801.1; 691.8| 803.7; 686.2| 809.2; 687.1| 810.2; 693.3|
|K1/4 |Násep| 0.0| 810.2; 693.3| 809.2; 687.1| 897.4; 641.8| 900.2; 647.2|
|K2/1 |Násep| 0.0| 749.6; 573.6| 744.2; 576.2| 700.7; 482.4| 706.5; 480.8|
|K2/2 |Násep| 0.0| 706.5; 480.8| 700.7; 482.4| 700.0; 473.8| 706.0; 474.6|
|K2/3 |Násep| 0.0| 706.0; 474.6| 700.0; 473.8| 703.1; 465.1| 707.7; 469.9|
|K2/4 |Násep| 0.0| 707.7; 469.9| 703.1; 465.1|1031.3; 349.2|1032.3; 355.2|
|K2/5 |Násep| 0.0|1032.3; 355.2|1031.3; 349.2|1044.4; 349.2|1042.4; 355.2|
|K2/6 |Násep| 0.0|1042.4; 355.2|1044.4; 349.2|1055.6; 357.6|1050.8; 361.4|
|K2/7 |Násep| 0.0|1050.8; 361.4|1055.6; 357.6|1076.6; 404.1|1071.2; 406.5|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 9.0| 4 | 1154; 682|
26|
19| 2.5
|
| 2
|Dům | 9.0| 4 | 1355; 459|
37|
27| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 1313; 498|
16|
12| 2.5
|
| K1/1 |Násep| 0.0| 4 | 751; 590| 102|
6| 0.0
|
| K1/2 |Násep| 0.0| 4 | 792; 684|
10|
6| 0.0
|
| K1/3 |Násep| 0.0| 4 | 801; 692|
7|
6| 0.0
|
| K1/4 |Násep| 0.0| 4 | 810; 693| 100|
6| 0.0
|
| K2/1 |Násep| 0.0| 4 | 750; 574| 103|
6| 0.0
|
| K2/2 |Násep| 0.0| 4 | 707; 481|
7|
6| 0.0
|
| K2/3 |Násep| 0.0| 4 | 706; 475|
7|
6| 0.0
|
| K2/4 |Násep| 0.0| 4 | 708; 470| 346|
6| 0.0
|
| K2/5 |Násep| 0.0| 4 | 1032; 355|
12|
6| 0.0
|
| K2/6 |Násep| 0.0| 4 | 1042; 355|
12|
6| 0.0
|
| K2/7 |Násep| 0.0| 4 | 1051; 361|
50|
6| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 1164.8; 677.8 | 30.5 | 41.6 | 41.9 |
|
|
| 2 |
3.0 | 1287.5; 493.8 | 28.8 | 40.9 | 41.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 1306.4; 490.1 | 29.5 | 41.8 | 42.0 |
|
|
| 4 |
3.0 | 1338.2; 434.5 | 30.1 | 41.1 | 41.4 |
|
|
| 5 |
3.0 | 1307.6; 388.2 | 28.0 | 40.3 | 40.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 1267.9; 307.1 | 30.8 | 40.7 | 41.2 |
|
|
| 7 |
3.0 | 1214.2; 241.8 | 30.9 | 40.7 | 41.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Výpočet po frekvencích: Ne (^F4-přepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Úvod
Předmětem předložené rozptylové studie je vyhodnocení rozptylové situace v území po
zřízení záměru Plán využití ložiska Běleč II.

1. Vstupní údaje
a) Emisní charakteristika zdroje
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s posuzovanou těžbou štěrkopísků nebudou provozovány žádné bodové zdroje
znečišťování ovzduší.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plocha vlastní těžby, která ročně představuje max. 2 ha. Na této ploše bude provedena
skrývka a následně těžba štěrkopísku. Vytěžený štěrkopísek bude transportován, tříděn,
skladován a expedován.
Emise tuhých znečišťujících látek se předpokládá ze skryté plochy, z těžené suroviny a z
deponie.
Pro výpočet emisí může být použit orientační emisní faktor pro kamenolomy vyrábějící
kámen bez použití drcení a povrchového opracování: Ef = 0,4 kg TZL (prachu)/t vyrobeného
kameniva.
V případě suchého a teplého počasí budou expediční deponie, manipulační plochy a
komunikace zkrápěny.
Max. roční emise TZL:
Max. denní emise TZL:

225 000 x 0,4 = 90 000 kg/rok
882 x 0,4 = 353 kg/den

Emise PM10 byla počítána dle metody stanovení celkového prašného aerosolu (total
suspended particulates) při přepočtu za použití koeficientu 0,8.
Max. roční emise PM10:
Max. denní emise PM10:

90 000 x 0,8 = 72 000 kg/rok
353 x 0,8 = 282 kg/den

V případě těžby z vody lze očekávat emise cca 10 x nižší, protože veškerá manipulace
s materiálem bude prováděna ve vlhkém stavu. Emisi pak představuje prakticky pouze víření
prachu koly dopravních prostředků na manipulačních cestách závodu.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniový zdroj bude představovat především automobilová doprava expedované suroviny a
osobní doprava zaměstnanců a návštěvníků. Při předpokládané kapacitě těžby 225 000 t
suroviny ročně bude maximální intenzita dopravy 35 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
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dále vybraných nejvýznamnějších látek, vypočtené pomocí programu MEFA v.02 pro r. 2010
a daný vozový park (TNA, rychlost 40 km/h, emisní úroveň EURO 2):
Tab.: Emisní faktory pro dopravu
Látka
EF (g/km.vozidlo)
NOX
15,1556
NO2
1,3454
PM10
0,4641
BZN
0,0244
Výpočet byl proveden pomocí programu Symos97 verze 2006 licence Ekoteam č.
34365665.
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b) Charakteristika lokality – větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti
větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující
tabulce a v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2003:
ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŽICE PRO ZÁJMOVOU OBLAST
platná ve výšce 10 m nad zemí v %
podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší
Odborný odhad celkové větrné růžice ve výšce 10 m nad zemí
Směr:

0°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

CALM

Součet

I. třída stability - velmi stabilní
1,70 m/s
0,38
1,09

0,84

0,64

0,36

0,48

0,53

0,33

1,31

5,96

5,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. třída stability - stabilní
1,70 m/s
0,63

1,20

0,68

1,25

1,15

1,02

1,39

1,16

2,31

10,79

5,00 m/s

0,19

0,23

0,15

0,27

0,32

0,33

0,46

0,43

0,00

2,38

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. třída stability - izotermní
1,70 m/s
0,69
0,62

0,67

1,62

0,66

0,67

0,91

0,94

0,93

7,71

5,00 m/s

2,11

3,02

1,62

2,34

1,44

1,90

5,75

4,86

0,00

23,04

11,00 m/s

0,45

0,79

0,24

0,34

0,18

0,25

1,87

1,52

0,00

5,64

IV. třída stability - normální
1,70 m/s
1,02
0,73

0,47

1,66

0,94

0,85

1,05

1,12

1,48

9,32

5,00 m/s

2,09

2,12

1,48

2,57

1,64

2,23

5,39

4,28

0,00

21,80

11,00 m/s

0,28

0,53

0,18

0,73

0,37

0,12

1,12

1,00

0,00

4,33

V. třída stability - konvektivní
1,70 m/s
0,42
0,37

0,31

0,56

0,75

0,49

0,54

0,56

0,43

4,43

5,00 m/s

0,39

0,41

0,27

0,62

0,91

0,69

0,76

0,55

0,00

4,60

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celková růžice
1,70 m/s
5,00 m/s
11,00 m/s
součet

3,14
4,78
0,73
8,65

4,01
5,78
1,32
11,11

2,97
3,52
0,42
6,91

5,73
5,80
1,07
12,60

3,86
4,31
0,55
8,72

3,51
5,15
0,37
9,03

4,42
12,36
2,99
19,77

4,11
10,12
2,52
16,75

6,46
0,00
0,00
6,46

38,21
51,82
9,97
100,00

eko

6 team

c) Lokalizace záměru
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d) Imisní charakteristika lokality
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům.
NOX – roční průměr

24 - 30 µg.m-3

NO2 – roční průměr

0 - 26 µg.m-3

NO2 – 19. nejvyšší hodinová koncentrace

údaje chybí

PM10 – roční průměr

20 - 30 µg.m-3

PM10 – 36. nejvyšší denní koncentrace

30 – 50 µg.m-3

BZN – roční průměr

2 – 3,5 µg.m-3

eko

8 team

2. Metodika výpočtu
a) Metoda, typ modelu
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle nové metodiky SYMOS 97. Tato metodika je
založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky.
Metodika výpočtu umožňuje :
- výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami, a to
- z bodových zdrojů
- z plošných zdrojů
- z liniových zdrojů
- výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
- stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 5000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
Pro každý referenční bod je umožněn výpočet těchto základních charakteristik znečistění
ovzduší :
- maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek, které
se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
- maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek bez
ohledu na třídy rychlosti větru a stabilitu ovzduší
- roční průměrné koncentrace
- situaci za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru
Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov.
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou
ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi
zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu
v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky.
Výpočet zohledňuje také následující problematiky:
Převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i v malých
vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je
zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve velmi malé
vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně
ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy,
kterým se toto zvýšení vypočte.
Korekce efektivní výšky na vliv terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem
je terén zvýšený, tak se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z
atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
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procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami. Model uvažuje
průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře , kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro
první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím
korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující
látky. Jednotlivé znečisťující látky si rozdělíme do těchto tří kategorií.
Členění kategorií látek:
Kategorie

Průměrná doba setrvání v atmosféře

I.

20 hodin

II.

6 dní

III.

2 roky

Příklad zařazení látek do kategorií:
Znečišťující látka

Kategorie

oxid siřičitý

II

oxidy dusíku

II

oxid dusný

III

amoniak

II

sirovodík

I

ozón

III

oxid uhelnatý

III

oxid uhličitý

III

metan

III

vyšší uhlovodíky

III

chlorovodík

I

sirouhlík

II

formaldehyd

II

peroxid vodíku

I

dimethyl sulfid

I

metyl chlorid

II

Zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách – v atmosféře existují
zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje
vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické
stanici Praha-Libuš.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na
dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na
vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část
obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška
budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
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Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s
automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje
vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici,
tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách
stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v
procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat
tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro
dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně
komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i
na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti
větru a teplotní stability atmosféry:
Členění rychlostí větru:
slabý vítr

1,7 m/s

střední vítr

5 m/s

silný vítr

11 m/s

Členění teplotní stability atmosféry:
I.superstabilní

silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu

II.stabilní

běžné inverze,špatné podmínky rozptylu

III.izotermní

slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky

IV.normální

indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových
podmínek

V.labilní

teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10
m nad zemí.
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k
výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro
výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních
směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro
každou třídu stability atmosféry:
rozptylová podmínka
třída stability
rychlost větru
1

I

1,7

2

II

1,7

3

II

5

4

III

1,7

5

III

5

eko

11 team

6

III

11

7

IV

1,7

8

IV

5

9

IV

11

10

V

1,7

11

V

5

Porovnání metodického přístupu bodových, plošných a liniových zdrojů
Hlavní rozdíly ve výpočtu bodových liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší jsou
v tom, že:
1. Výpočet znečištění ovzduší z plošných zdrojů se provádí tak, že se plošný zdroj
rozdělí na dostatečný počet čtvercových elementů plochy a výsledné znečištění se
vypočítá jako součet příspěvků od všech elementů.
Emise ME [g.s-1] znečišťující látky z elementu. Pokud je zadána plošná intenzita
emise Mp [g.m-2.s-1] pro dané místo, vypočítá se ME:
ME = MP.Y02
2. Za liniové zdroje se považují téměř výhradně komunikace s automobilovým
provozem. Podobně jako u plošných zdrojů se rozdělí na dostatečný počet délkových
elementů a výsledné znečištění se vypočítá jako součet příspěvků od všech
elementů.
Emise ME [g.s-1] znečišťující látky z elementu. Pokud je zadána délková intenzita
emise ML [g.m-1.s-1] pro dané místo, vypočítá se ME:
ME = ML.y0
Intenzita provozu jednotlivých skupin motorových vozidel na daném úseku
komunikace se většinou uvádí v počet za 24 hodin. Pro účely výpočtu emisní
intenzity provozu rozeznáváme 3 typy motorových vozidel:
1. osobní automobily,
2. dodávkové a lehké nákladní automobily
3. těžké nákladní automobily a autobusy.
Označíme-li počet projíždějících vozidel z j-té skupiny za den Nj a intensitu emise
dané znečišťující látky platí

Tato hodnota znamená průměrnou denní intenzitu emise. Pokud nejsou k dispozici
podrobnější informace o denních chodu frekvence aut, použije se pro výpočet
maximálního znečištění předpoklad, že v dopravní špičce jsou emise 2,4-krát vyšší než v
průměru.
Vlastní výpočet se posléze provádí pro plynné škodliviny dle následujících rovnic:
Obecná základní rovnice pro výpočet koncentrace plynné znečišťující látky
exhalované ze stacionárního zdroje ve zvlněném terénu za předpokladu Gaussova
rozložení koncentrace ve vlečce má tvar
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- kde Mz je emise znečišťující látky.
1. Pro bodové zdroje je Mz rovna hmotnostnímu toku znečišťující látky za časovou
jednotku [g.s-1]. Značíme jej M.
2. Pro plošné zdroje Mz představuje hmotnostní tok znečišťující látky za časovou
jednotku z jednoho plošného elementu plochy, [g.s-1]. Značíme jej ME.
3. Pro liniové zdroje Mz představuje délkovou intensitu hmotnostního toku znečišťující
látky [g.s-1.m-1] násobenou délkou elementu liniového zdroje. Značíme jej ML.
- sy0, sz0 jsou počáteční rozptylové parametry (pro x = 0), které souvisí s rozměry
elementů zdroje. Pro bodové zdroje jsou rovny nule.
Rovnice pro výpočet koncentrace plynné znečišťující látky exhalované ze
stacionárního zdroje ve zvlněném terénu za předpokladu Gaussova rozložení
koncentrace ve vlečce má tvar
1. pro bodový zdroj

2. pro plošný zdroj

3.

pro liniový zdroj
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Výpočet přízemní koncentrace plynné znečišťující látky z bodového zdroje
Základní rovnice pro výpočet přízemní koncentrace plynné znečišťující látky exhalované
z bodového stacionárního zdroje má tvar
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Problematiky oxidů dusíku
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů
dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly
(a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu,
energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a
NO2.
Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí
nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je
NO2 mnohem toxičtější než NO.
Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je
společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního
záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních
podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise
NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak
zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.
Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 %
NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis.
Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude
tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené
hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota
z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
podíl koncentrací NO2 / NOx

třída stability
vzdálenost 1 km

vzdálenost 10 km

vzdálenost 100 km

I

0,149

0,488

0,997

II

0,156

0,532

0,999

III

0,174

0,618

1,000

IV

0,214

0,769

1,000

V

0,351

0,966

1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale
ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně
vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší.
Uvedená konverze je řešena použitou verzí výpočtového programu SYMOS 97 v. 514.
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b) Referenční body
Referenční bod (RB) představuje místo v území, ve kterém jsou vypočteny charakteristiky
znečištění ovzduší pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. Každý bod této sítě je
charakterizován souřadnicemi X, Y a nadmořskou výškou Z.
Výpočet byl proveden v 7 referenčních bodech u nejbližší obytné zástavby.
Referenční body byly počítány ve výšce 3 m nad zemí.
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Referenční body
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c) Imisní limity
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb. - novela č. 429/2005 Sb., ze dne 5. října 2005
byly stanoveny imisní limity, z nich nejvýznamnější uvádí následující přehled:
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance, depozičního limitu, cílových imisních limitů
a dlouhodobých imisních cílů
Všechny uvedené limitní hodnoty se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený
na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. U všech uvedených limitních hodnot se
jedná o aritmetické průměry. Rokem je pro účely této přílohy myšlen kalendářní rok.
Uvedené imisní limity platí ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády č. 350/2002 Sb., ve
znění tohoto nařízení, pokud není uvedeno jinak.
Imisní limity, meze tolerance a depoziční limit vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek
Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu/maximální
povolený počet jejího překročení za
rok

Datum, do něhož musí
být limit dosažen

1 hodina

200 µg.m-3/18

1.1.2010

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý

1 rok

40 µg.m

-3

1.1.2010

Suspendované
částice PM10

24 hodin

50 µg.m -3/35

-

Suspendované
částice PM10

1 rok

40 µg.m -3

-

Benzen

1 rok

5 µg.m -3

1.1.2010

Poznámka:
1)Osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí.
Meze tolerance vybraných znečišťujících látek
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

2005

2006

2007

2008

2009

Oxid dusičitý

1 hodina

50 µg.m -3

40 µg.m -3

30 µg.m -3

20 µg.m -3

10 µg.m -3

Oxid dusičitý

1 rok

10 µg.m

Benzen

1 rok

5 µg.m -3

-3

8 µg.m

-3

4 µg.m -3

6 µg.m

-3

4 µg.m

3 µg.m -3

-3

2 µg.m

2 µg.m -3

1 µg.m -3

Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxidy dusíku

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu

1 rok

30 µg.m-

3

Poznámky:
1) K dosažení cílových imisních limitů jsou přijímána veškerá opatření, která nepřinášejí
nepřiměřené náklady a nepovedou k odstavení zdrojů.
2) Pro celkový obsah v suspendovaných částicích velikostní frakce PM10.
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3. Výstupní údaje
Typ vypočtených charakteristik
Pomocí uvedené metodiky byly vypočítány příspěvky koncentrací ve všech referenčních
bodech pro všechny významné látky, které bude uvažovaný záměr produkovat.
Jedná se o následující látky:
Ukazatel
NOX
NO2
PM10
BNZ

Doba průměrování
rok
rok
rok
rok

Prezentace výsledků v tabulkové formě
Znečištění v roce 2010 v nejbližší obytné zástavbě

Výšk
a
RB
(m)

Souřadnice(m)

Koncentrace (µg.m-3)

x

y

1

1164,8

677,8

0,145

0,790

0,021

0,168

0,002

0,277

2

1287,5

493,8

0,124

1,128

0,018

0,189

0,002

0,237

3

1306,4

490,1

0,108

0,893

0,016

0,150

0,001

0,206

1338,2

434,5

0,053

0,657

0,008

0,128

0,001

0,102

5

1307,6

388,2

0,094

0,715

0,014

0,120

0,001

0,179

6

1267,9

307,1

0,091

0,643

0,013

0,108

0,001

0,173

7

1214,2

241,8

0,108

0,867

0,016

0,145

0,001

0,206

0,145

1,128

0,021

0,189

0,002

0,277

4

3,0

PM10-R

Max

PM10-D

NO2-R

NO2-M

BZN-R

NOX-R

Imisní limity pro ochranu zdraví 2005

Znečišťující látka

Pozadí
µg.m

NO2 roční

PM10 roční

µg.m

-3

Limit
µg.m

-3

0-26

0,021

40

-

0,189

-

NO2 hodinová – maximální
NO2 hodinová – 19. maximální

Max. příspěvek záměru

-3

(50)

200

20-340

0,145

40

-

1,128

-

PM10 denní – maximální
PM10 denní – 36. maximální

40-50

BZN roční

2-3,5

50
0,002

5

imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 2005

Znečišťující látka

Pozadí
µg.m

NOX roční

Max. příspěvek záměru

-3

µg.m

24-30

-3

µg.m-3
0,277
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Limit
30

Závěr:
Z hodnocení provedeného v této studii vyplývá, že po zohlednění všech uvažovaných zdrojů
znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší ani k překračování
platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území (reprezentovanými pozadím nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo
zdraví lidí.
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Plán využití ložiska – Běleč II.

Biologické posouzení lokality

Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý
Spolupráce: Mgr. Stanislava Čížkova
Datum vypracování: 15.12.2008

Písník Běleč

Úvod
O zpracování tohoto posouzení požádala společnost Ekoteam, Veverkova ul, Hradec
Králové. Zadavatel zpracováním posouzení chtěl prověřit možné vlivy připravované stavby
„Plán využití ložiska – Běleč II“,

na zvláště chráněné druhy živočichů, vliv na zvláště

chráněná území, na možný střet s územním systémem ekologické stability a možný vliv na
lokality soustavy NATURA 2000 (Evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
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Základní charakteristika
Charakteristika přírodních poměrů
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou oblast
do

fyto-geografické

oblasti

Mezofytika

(Mesophyticum),

obvodu

Českomoravského

mezofytika (Mesophytycum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Dolní Poorličí, podokresu Týnišťský úval (61b). Geologický podklad tvoří sedimentární horniny svrchní křídy
tvořené fluviálními sedimenty (písčitými štěrky a štěrky říčních teras). Mocnost těchto štěrků
nepřesahuje obvykle 10m.
Půdy území tvoří kambizemě modální případně kambizemě stenické z písků a štěrkopísků..
Území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT11.
Podle potenciální přirozené vegetace České republiky spadá lokalita do vegetační jednotky
38. Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum.

Charakteristika lokality

Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že plánovaný záměr stavby je
navržen na polní kulturu, na které hospodaří v konvenčním režimu soukromí
zemědělec (půdní blok 4402/2). Kromě polních kultur zaznamenáme v zájmovém
území také cesty s bylinnými liniemi, silnici III/29827 se stromořadím a upravené
koryto toku pomístně s vyvinutým dřevinným břehovým porostem
Stávající monokultury obilovin mají vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi
redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u které se výrazně projevuje
vliv agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování. Sukcese
společenstva je každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými
metodami kulturních rostlin, hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického
složení (podstatnější rozdíly v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme
pozorovat pouze mezi ozimy a jařinami). Druhová skladba plevelové vegetace
zájmového území je velmi redukovaná.
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Časové určení pozorování
Lokalita byla navštívena v jarním letním i podzimním aspektu. Samostatně byla provedena
botanická část a samostatně byla provedena zoologická část. Pro úplnost byla provedena
orientační fotodokumentace.
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Botanická část
Níže uvedené hodnocení zájmové lokality vzniklo na základě dat získaných během
terénního floristického průzkumu, který proběhl v měsíci září roku 2008 v území plánované
stavby písníku v obci Běleč nad Orlicí.
Floristický průzkum byl zpracován komplexně v celém zájmovém území za použití
standardních floristických metod. Zaznamenávány byly pouze taxony vyšších cévnatých
rostlin a nomenklatura taxonů odpovídá Klíči ke květeně ČR (Kubát 2002). Pro studium
vegetace byly použity metody curyšskomontpellierské školy (Moravec et al. 1994) a jména
syntaxonů byla sjednocena podle přehledu rostlinných společenstev ČR (Moravec et al.
1995), respektive dle Moravce (Moravec et al. 1982) a Chytrého (Chytrý et al. 2007).

KLIMATICKÉ POMĚRY.
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního
podnebí mírného pásu (Jůza 1958). Pro tento pás je charakteristické mírně oceánicky laděné
klima s přechodem do mírné kontinentality, tzn. mírné léto, na srážky poměrně bohaté, mírná
zima, s poměrně krátkým obdobím mrazu.
Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží území do mírně teplé klimatické oblasti
MT11 (viz Tabulka a Mapová příloha).

charakteristika MT11 oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 100 C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu (v 0C)
Průměrná teplota v červenci (v 0C)
Průměrná teplota v dubnu (v 0C)
Průměrná teplota v říjnu (v 0C)
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a
více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (v mm)
Srážkový úhrn v zimním období (v mm)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou (v mm)
Počet zamračených dnů
Počet jasných dnů

40-50
140-160
110-130
30-40
-2-(-3)
17-18
7-8
7-8
90-100
350-400
200-250
50-60
120-150
40-50
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Klimatické regionalizace
FYTOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA A GEOBOTANICKÁ REKONSTRUKCE.
Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou oblast do
fytogeografické oblasti Mezofytika (Mesophyticum), obvodu Českomoravského mezofytika
(Mesophytycum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Dolní Poorličí, podokresu
Týnišťský úval (61b).
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REGIONÁLNĚ FYTOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ ČSR (SKALICKÝ1988)

Na základě mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) náleží
zájmového území k asociaci 38. Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum (brusinková
borová doubrava).
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MAPA POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÉ VEGETACE ČR (NEUHÄSLOVÁ et al. 1998)
CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BOTANICKÉHO.

Zájmové území, kde se uskutečnil floristický průzkum se nachází jižně silnice
3. třídy 29827 Běleč nad Orlicí-Svinary, katastrální území Běleč nad Orlicí, okres
Hradec Králové, kraj Královéhradecký. Nadmořská výška zde kolísá v rozmezí 238239 m n. m (“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, lesní vegetační
stupeň dubovobukový), průměrná sklonitost se pohybuje okolo 0,2-0,3o.
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MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Severovýchodně od zájmového území zaznamenáme nivu řeky Orlice, která je
v kategorii ochrany přírodní památka (PP) a která je současně i lokalitou soustavy Natura
2000 - CZ0524049 Orlice a Labe (Evropsky významná lokalita ČR). V nivě toku Orlice
převládají luční společenstva, která představují aluviální psárkové louky, vlhké pcháčové
louky, vlhká tužebníková lada, méně často střídavě vlhké bezkolencové louky a vlhké
acidofilní doubravy. V mírných terénních depresích na loukách, kde dočasně stagnuje voda,
se mozaikovitě vyskytuje vegetace vlhkých narušovaných půd. Na velmi zamokřených
stanovištích dominují říční rákosiny a vegetace vysokých ostřic. Nivu hojně doprovázejí
vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní vrbiny, pouze ve zbytcích jsou
zachovány porosty lužní vegetace. Přirozeně meandrující tok Orlice s četnými nátržemi má i
řadu slepých ramen s charakteristickou makrofytní vegetací. Na sušších stanovištích jsou
zastoupeny mezofilní ovsíkové louky, okrajově a maloplošně acidofilní suché trávníky,
hercynské dubohabřiny nebo subkontinentální borové doubravy. V těsné blízkosti zájmového
území v přírodní památce Bělečský písník díky lidské činnosti (těžba písku a následné
zaplavení vodou) vznikají biotopy obnažených písků a podmáčených terénních depresí s
probíhajícím procesem rašelinění. Východně od plánovaného záměru se setkáme s další
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přírodní památkou Na bahně, která je sledovaná od dvacátých let 20. století, kde původní
společenstvo - přechodové rašeliniště - vzniklo zazemněním starého orlického ramene.
Sukcesí v následujících 40 letech došlo k přeměně společenstev na rašelinnou olšinu a tím k
zásadní změně složení flóry. V současné době zde začíná probíhat proces posledního
sukcesního stádia zarůstajícího mrtvého ramene Orlice (proces odumírání). Další slepé
rameno Orlice s typickou slatinou vegetací dolního Poorličí, které zaznamenáme západně od
záměru stavby ve starém borovém porostu na vátých píscích je evidováno jako významný
krajinný prvek (VKP) Na haltýři. V komplexu lesního porostu JV od zájmového území je
registrovaný VKP Častovec se zbytky tundrového porostu, další významné krajinné prvky
Bělečský rybník a Výskyt, které se nacházejí jižně od zájmového území, reprezentují olšiny s
výskytem vzácných rostlin (viz Mapa širších vztahů zájmového území).
Provedeným terénním mapováním bylo zjištěno, že plánovaný záměr stavby je navržen
na polní kulturu, na které hospodaří v konvenčním režimu soukromí zemědělec (půdní blok
4402/2). Kromě polních kultur zaznamenáme v zájmovém území také cesty s bylinnými
liniemi, silnici III/29827 se stromořadím a upravené koryto toku pomístně s vyvinutým
dřevinným břehovým porostem.
Stávající monokultury obilovin mají vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi
redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u které se výrazně projevuje vliv
agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování. Sukcese společenstva je
každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými metodami kulturních rostlin,
hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení (podstatnější rozdíly
v druhovém zastoupení polních plevelů můžeme pozorovat pouze mezi ozimy a jařinami).
Druhová skladba plevelové vegetace zájmového území je velmi redukovaná s těžištěm
výskytu zejména na polních okrajích nebo v úzkých pojezdových pruzích nezasažených
herbicidy. S velmi malou pokryvností zde zaznamenáme charakteristické plevele z třídy
Secalietea jako Anagalis arvensis, Brasica napus subsp. napus, Capsella bursa-pastoris,
Chenopodium album, Lamium amplexicaule, L. purpureum, Raphanus raphanistrum, Thlaspi
arvense. Naopak se zde projevuje vyšší zastoupení běžně rozšířených druhů plevelů s
širokou ekologickou amplitudou přesahujících z jiných společenstev jako např. Anthemis
arvensis, Avena fatua, Conyza canadensis, Echinochloa crus-gali, Elytrigia repens,
Equisetum arvense, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Geranium pusillum, Lamium
purpureum, Medicago lupulina, Veronica persica, V. polita, Viola arvensis. Tam, kde je
agrocenóza v kontaktu s okolními biotopy doprovázejí segetálovou vegetaci ruderální druhy
s dominantními C-stratégy a synantropními taxony (Achillea millefolium, Agrostis stolonifera,
Arctium tomentosum, Armoracia rusticana, Artemisia vulgaris, Elytrigia repens, Cirsium
arvense,

Cichorium

intybus,

Convonvulus
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Dactylis

glomerata
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hederacea, Plantago lanceolata, Potentilla anserina, Ranunculus repens aj.). V kontaktu
s polním hnojištěm vykazují vyšší procento zastoupení méně či více odolné druhy
ruderálních nitrofilních společenstev kypřených půd (Galeopsis pubescens, Echinochloa
crus-galli,

Lolium

perenne,

Plantago

major

subsp.

major,

Puccinellia

distans,

Tripleurospermum inodorum, Rumex obtusifolius, Urtica dioica, Arctium spp.) a vysoké
terofyty druhotných nitrofilní společenstev (Amaranthus powellii, Atriplex patula, A. sagittata,
Chenopodium glaucum, Sisymbrium loselii).
Nezpevněné cesty v území s nízkými, řídkými nezapojenými porosty nebo se středním
travnatým pásem jsou reprezentovány především druhy snášející disturbanci z asociace
vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis (Lolium perenne, Plantago
major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum
aviculare agg.) a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-Cynosuretum jako Achillea
millefolium, Dactylis glomerata, Potentilla anserina, Festuca pratensis, Poa pratensis,
Agrostis stolonifera aj. Při okrajích nezpevněných cest a na krajnici silnice III/29827
zaznamenáme sporadickou vegetaci především jednoletých druhů třídy Polygono arenastripoëtea annuae a vytrvalých druhů svazu Cynosurion cristati (Matricaria discoidea,
Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major, Spergularia rubra, Poa annua
subsp. annua, Sagina procumbens, Achillea millefolium, Taraxacum sect. Ruderali, Lolium
perenne, Ranunculus repens).
Liniové biotopy podél cest a silnice III/29827 jsou tvořeny travinobylinnými porosty, které
jsou víceméně zapojené s celkovou pokryvností 90-100%. Jedná se o antropicky
podmíněnou vegetaci v jejíž druhovém složení se vyskytují mezofilní a nitrofilní druhy
květnatých lučních porostů svazu Arrhenatherion elatioris společně s druhy ruderálních
stanovišť, čímž dochází k prolínání přirozené luční vegetace s apofytními ruderálními
společenstvy. V travinobylinných liniích mezi cestou a bloky orné půdy převládají ruderální a
synantropní druhy jako např. Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Convonvulus arvensis,
Lolium perenne, Sisymbrium officinale, Avena fatua, Conyza canadensis, Artemisia vulgaris,
Cirsium arvense, Cichorium intybus, Glechoma hederifolia Arctium tomentosa, Armoracia
rusticana, Urtica dioica, Galium aparine, Dactylis glomerata aj. V porostu silničního příkopu
určují jeho ráz zejména trávy jako Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius subsp.
elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Poa pratensis a dvouděložné byliny
Tanacetum vulgare, Hypericum perforatum, Centaurea jacea subsp. angustifolia, Rumex
acetosa. V nižší vrstvě bylinného patra se uplatňují Achillea millefolium, Cerastium
holosteoides subsp. triviale, Potentilla tabernaemontani, Taraxacum sect. Ruderalia,
Trifolium pratense subsp. pratense, Vicia sepium, Veronica chamaedrys. Vysokou stálost
zde vykazují také okoličnaté byliny (Daucus carota subsp. carota, Heracleum sphondylium
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subsp. sphondylium, Pastinaca sativa s. lat., Aegopodium podagraria, Chaerophyllum
aromaticum, Anthriscus sylvestris). Protihlukovou stěnu tvoří vysázené stromořadí Betula
pendula, Acer pseudoplatanus a A. pseudoplatanus cv. “Atropurpureum“.
Západně od záměru stavby písníku mezi cestou a silnicí III/29827 zaznamenáme
oplocenou plochu. Bylinné patro je zde vyvinuto jen velmi sporadicky a porost lze obtížné
syntaxonomicky zařadit. Jedná se většinou o společenstvo mezofilních až teplomilných
druhů včetně druhů ruderálních a synantropních (Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Crepis
biennis, Dactylis glomerata, Erigeron acris, Equisetum arvense, Lolium perenne, Plantago
major subsp. major, Poa annua subsp. annua, Polygonum aviculare agg., Tanacetum
vulgare, Tussilago farfara). Na obnažených plochách dominují terofyty jako Arabis glabra,
Capsella bursa-pastoris, Conyza canadensis, Erodium cicutarium, Geranium pusillum,
Raphanus

raphanistrum, Sisymbrium officinalis,

Thlaspi arvense. V kompaktnějších

porostech, které jsou pravděpodobně sečeny vysoké frekvence dosahují růžicovité
hemikryptofyty jako Plantago major subsp. major, Bellis perennis, Taraxacum sect.
Ruderalia, které mají velkou část své nadzemní biomasy soustředěnou v nejnižší vrstvě
porostu při povrchu půdy. Podobně se zde dobře uplatňuje druh s plazivou lodyhou Trifolium repens. Biomasu kromě již zmíněných tvoří dále např. Dactylis glomerata, Achillea
millefolium, Poa angustifolia, Alchemilla vulgaris s. str., Cerastium holosteoides subsp.
triviale, Veronica chamaedrys, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Lolium perenne.
U břehových porostů směrově i spádově upraveného melioračního kanálu převládají
vzrůstem vyšší druhy bylin a trav (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Cirsium
oleraceum, Lysimachia vulgaris, Solidago gigantea, Dactylis glomerata, Juncus effusus,
Chaerophyllum aromaticum, Phalaris arundinacea, Epilobium angustifolium, E. hirsutum,
Poa trivialis, Stachys palustris, Symphytum officinale, Heracleum sphondylium subsp.
sphondylium) a popínavé rostliny (Humulus lupus, Convonvulus arvensis, Galium aparine,
Rubus spp.). S vyšší pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Rumex obtusifolius, Cirsium
arvense, Urtica dioica). Z dřevin jsou významné porosty druhů Salix spp., Alnus glutinosa,
Betula pendula. Keřové patro je tvořeno hlavně zmlazenými dřevinami stromového patra,
z keřů se vyskytuje pouze Sambucus nigra. Občasný tok vytváří v zájmovém území úzkou
nivu, ve které společenstva podléhají rychleji sukcesi, tzn. zarůstají bylinami, trávami a
náletovými dřevinami, ale na druhé straně zde dochází k eutrofizaci vlivem okolních polních
kultur.
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Seznam nalezených zoologických druhů
Coleoptera
Carabidae
Calathus fuscipes fuscipes,
Carabus violaceus violaceus,
Dyschirius globosus,
Nebria brevicollis
Poecilus cupreus cupreus
Pseudoophonus rufipes,

Silphidae
Nicrophorus fossor,
Nicrophorus vespillo,

Staphylinidae
Paederus riparius,

Tenebrionidae
Tenebrio molitor,
Chrysomelidae

Chaetocnema sp..

Obojživelníci

Poznámka

Ropucha obecná (Bufo bufo)§

Vyskytuje se v ekotonovývh
stanovištích . Na ploše záměru
nebyl výskyt zjištěn

Plazi
Plazi

Poznámka

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)§§

Nález na hranici trvalých travních
porostů . Populace neude záměrem
dotčena
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Třída ptáci (Aves)
Ptáci
Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)§
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Kalous ušatý (Asio otus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kos černý (Turdus merula)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Sojka obecná (Garrulus glandarius
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)§

Hnízdí v zastavěném území obce

Vrabec polní (Passer montanus)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

Poznámka ke třídě ptáci.
Prakticky všechny zjištěné druhy se vyskytovaly v okrajové části v trase občasného vodného
toku. Některé druhy se vyskytovaly dočasné (zrnožravci v období kolem sklizně, skřivan
jenom v období jarním než přerostl porost obilovin).
Třída Mammalia – savci
Myšice druhy – Apodemus sp.
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Zajíc polní (Lepus europeus)
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Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Ježek východní (Erinaceus concolor)
Krtek obecný (Talpa europea)

Vliv na zvláště chráněná území
Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou PP Bělečský písník a PP Na bahně.
PP Bělečský písník
Předmětem ochrany v PP Bělečský písník je soubor společenstev které se vyvinuly na dně a
březích bývalého písníku. Tato společenstva vznikly díky specifitě trofických podmínek na
oligotrofních písčitých stanovištích.
PP Na bahně
Hlavním důvodem ochrany je je sledování sukcese odstaveného ramene Orlice. Původní
odstavené rameno přechází přes přechodové rašeliniště, rašelinnou olšinu, která v současné
době odumírá.
Pokud nedojde ke změně výšky hladiny spodní vody v lokalitě PP Bělečský písník, nelze
předpokládat vliv záměru na uvedená zvláště chráněná území.

Územní systém ekologické stability
Záměr nezasáhne žádný z prvků územního systému ekologické stabilty..

Natura 2000
Nejbližšími lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL CZ 0524049 Orlice a Labe.
Popis:
Niva toku Orlice od soutoku Tiché a Divoké Orlice (Čestice, Žďár nad Orlicí) po východní kraj
Hradce Králové.Řeka Orlice od Malšovic až po soutok Divoké a Tiché Orlice, Divoká Orlice
až po Doudleby nad Orlicí, Tichá Orlice až po Choceň.
Ekotop
Základní charakteristika: část dolního meandrujícího toku Orlice s charakteristickou skladbou
lužních a nivních společenstev. Geologický podklad tvoří horniny sv. křídy - vápnité jílovce a
slínovce zčásti písčité, slínovce spongilitické a spongility, pískovce spongilitické, překryté
štěrkopískovými náplavy. Místy je podloží tvořeno bezkarbonátovými hlinitopísčitými
sazeninami. Z půd převažují půdy hnědé, nivní a oglejené. Na celém území převládá
rovinatý terén s minimálním rozpětím nadmořských výšek (kolem 240 m). Niva je zřetelně
oddělena v sv. směru silnicí I/11 (Hradec Králové - Žamberk), z J, JV, částečně ze S nivu
obklopuje rozsáhlý komplex hradeckých a chvojenských lesů. Krajinná charakteristika:
15

Písník Běleč

Meandrující tok se zbytky mrtvých ramen, břehovými porosty a rozptýlenou zelení, částečně
obklopen lesním porostem.a) geologie: b) gemorfologie: široká říční niva s vodním tokem.
c) krajinná charakteristika: Nížinné toky. Orlice v horní části převážně v neupraveném
přírodním korytě, aktivně meandrujícím, dno neupravené, písčité, břehy často podemleté, ve
vodě množství spadlých stromů, křoviny rostoucí do vody. V dolní části Orlice a horní části
Labe břehy upravené. V úseku Labe od jezu ve Vysoké po soutok s Loučnou v přirozeně
revitalizovaném korytě, dno neupravené, kamenité (místy skalní výchozy a prahy), břehy
porostlé hustou vegetací, keře až do vody, mnoho stromů v korytu.
Biota
V nivě toku Orlice převládají luční společenstva, která představují aluviální psárkové louky,
vlhké pcháčové louky (terénní deprese niv a kolem slepých ramen), vlhká tužebníková lada
(podmáčené části niv a zazemněná slepá ramena), méně často střídavě vlhké bezkolencové
louky. Na sušších stanovištích jsou zastoupeny mezofilní ovsíkové louky. V mírných
terénních depresích na loukách, kde dočasně stagnuje voda, se mozaikovitě vyskytuje
vegetace vlhkých narušovaných půd. Okrajově a maloplošně jsou zastoupeny acidofilní
suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a acidofilní trávníky mělkých půd. Na
velmi zamokřených stanovištích dominují říční rákosiny (rozsáhlé monocenózy podél břehů
Orlice - pás do 10 m šířky), méně rákosiny eutrofních stojatých vod (litorál stojatých vod
slepých ramen a občasných tůní) a vegetace vysokých ostřic (litorál stojatých vod, terénní
deprese).
Přirozeně meandrující tok Orlice s četnými nátržemi (bez regulací) doprovází řada slepých
ramen s charakteristickou makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých
vod (s Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia australis a ostatní porosty);
mělkých stojatých vod (s Hottonia palustris a ostatní porosty) a vodních toků (s Batrachium
fluitans). Na zazemněná slepá ramena je vázaná eutrofní vegetace bahnitých substrátů.
Pouze ve zbytcích jsou zachovány porosty lužní vegetace (údolní jasanovo-olšové luhy,
tvrdé a měkké luhy nížinných řek, příp. mokřadní olšiny,). Sušší stanoviště maloplošně
porůstají hercynské dubohabřiny, vlhké acidofilní doubravy a subkontinentální borové
doubravy. Po celé délce koryta Orlice se vytvořily stanoviště štěrkových říčních náplavů bez
výrazné vegetace (štěrkové lavice a zerodované břehy). Nivu také hojně doprovázejí vrbové
křoviny hlinitých a písčitých náplavů, příp. mokřadní vrbiny (podmáčená stanoviště u slepých
ramen, terénní deprese v nivě Orlice). Pouze na říční terase Orlice u Štěnkova je vytvořena
jednoletá vegetace písčin a otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým v mozaice s
acidofilními trávníky mělkých půd. Na drobných vodotečích byla zaznamenána pobřežní
vegetace potoků, na slepém rameni cca 300-400 m sz. od přírodní památky Na Bahně
vegetace letněných rybníků. Díky lidské činnosti (těžba písku a následné zaplavení vodou)
vznikl na Bělečském písníku biotop obnažených písků a podmáčených terénních depresí s
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probíhajícím procesem rašelinění - zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (0,2 ha).
Vlivem lidské činnosti je na lokalitě zastoupeno vysoké procento biotopů silně ovlivněných
nebo vytvořených člověkem. Velice druhově bohaté, druhy parmového pásma, zejména jelec
tloušť, jelec jesen, jelec proudník, ouklej obecná, podoustev říční, parma obecná, štika
obecná, sumec obecný, candát obecný, úhoř říční, cejn velký, cejnek malý, bolen dravý,
ostroretka stěhovavá, plotice obecná, hrozek obecný, okoun říční, sumeček americký,
slunečnice pestrá, ježdík obecný, mřenka mramorovaná.
Kvalita
Jedná se o velmi zachovalou a funkční nivu toku Orlice s přirozeným meandrujícím korytem,
četnými slepými rameny a charakteristickou lužní a nivní vegetací. Tok Orlice mimo intravilán
města Hradce Králové je minimálně regulován zásahy do koryta (pouze kamenné záhozy v
nejvíce erodovaných částech – v místech ohrožení zástavby v obcích apod.). Povodňové
průtoky výrazně ovlivňují erozní činnost toku. Vznikají meandry, odstavují se nová slepá
ramena, zatímco ve starých ramenech probíhá proces zazemňování. Niva Orlice představuje
významný a rozsáhlý ekosystém s fungujícími přírodními procesy a vysokou diverzitou
sukcesních stadií. Díky přeměně většiny ploch orné půdy na trvalé travní porosty se v
posledních letech snížila eutrofizace a nitrifikace břehových porostů. V korytě Orlice se po
celé délce nachází štěrkovité až písčité náplavy se sporadickou vegetací (Persicaria
hydropiper,

Phalaris

arundinacea).

Makrofytní

vegetaci

vodních

toků

reprezentují

roztroušené porosty Batrachium fluitans. Velmi cenná jsou slepá ramena a tůně v nivě Orlice
s výskytem řady ohrožených druhů. Zpravidla se jedná o vodní plochy s vyšší druhovou
diverzitou

vodních

makrofyt

(např.

Utricularia

australis,

Ceratophyllum demersum,

Hydrocharis morsus – ranae, Stratiodes aloides, Lemna trisulca, Potamogeton acutifolius,
P.alpinus, P. praelongus, Hottonia palustris, Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, hojně
Nuphar lutea apod.). Na bahnité substráty zazemněných slepých ramen a rybníků je vázána
eutrofní vegetace, k jejím dominantám patří Alisma plantago – aquatica, A. lanceolata,
Glyceria fluitans, Persicaria hydropiper, Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica, Saggitaria
sagittifolia, Butomus umbellatus aj. Rozsáhlé monocenózy podél břehů Orlice (pásy až do 10
m šířky), ale i v podmáčených terénních depresích v nivě toku hojně tvoří říční rákosiny s
dominantní Phalaris arundinacea a Carex buekii. Slepá ramena, podmáčené terénní deprese
v nivních loukách a vodoteče doprovází rákosiny eutrofních stojatých vod, vegetace
vysokých ostřic (Carex gracilis, C. acutiformis, C. riparia, C. disticha, Phalaris arundinacea),
vlhké pcháčové louky (dominantní Cirsium canum, C. oleraceum, Scirpus sylvaticus), vlhká
tužebníková lada (dominanta Filipendula ulmaria). Z dalších lučních společenstev jsou
významné porosty aluviálních psárkových luk v nivě Orlice (plošně nejvíce zastoupený
biotop) a fragmenty bezkolencových luk. Pouze v některých místech se jedná o kvalitní a
druhově pestré louky (výskyt Betonica officinalis, Succisa pratensis, Thalictrum lucidum,
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Allium angulosum, Serratula tinctoria, Selinum carvifolia, Galium boreale, Pseudolysimachion
maritimum, Achillea ptarmica). Většina ploch psárkových luk je dosévaných nebo
zakládaných na dřívějších polích. Střídavě vlhké bezkolencové louky ustupují v důsledku
nekosení a eutrofizace. Biotopově významná je lokalita Bělečský písník, kde byl lidskou
činností vytvořen umělý ekosystém vytěžené pískovny zaplněné vodou, obnažených písků a
podmáčených terénních depresí s probíhajícím procesem rašelinění. Na těchto plochách se
hojně vyskytuje Drosera rotundifolia, Lycopodiella inundata. Blízká vodoteč je zcela zarostlá
Nasturtium officinale. Na chudých, obnažených píscích na říční terase Orlice (Štěnkov, Lípa)
se nachází různě zapojené porosty psamofilních společenstev (výskyt Hypochoeris radicata,
Jasione montana, Spergularia rubra, Trifolium arvense, Artemisia campestris, Corynephorus
canescens, Thymus serpyllum, Festuca psamophilla, Agrostis vineale, Scleranthus
perennis). Společenstva podléhají velmi rychle sukcesi, zarůstají trávami a náletovými
dřevinami. V lokalitě u Štěnkova jsou pravidelně mechanicky narušována (táborová
základna), což společenstvu prospívá, ale na druhé straně dochází k eutrofizaci.
Z keřových společenstev jsou významné porosty mokřadních vrbin a vrbových křovin
hlinitých a písčitých náplavů na podmáčených stanovištích u slepých ramen, rybníků, na
podmáčených stanovištích u slepých ramen a v terénních depresích v nivě Orlice (dominanty
Salix triandra, S. viminalis, S.cinerea, S. purpurea, S. aurita). Z lesních biotopů jsou
nejhodnotnější lužní porosty, které se však v území vyskytují fragmentárně. Tvrdé luhy
nížinných řek se nachází v partiích, kde dochází v letním období k vysychání půdního profilu
do větší hloubky. Z dřevin v porostech dominují Quercus robur, Ulmus laevis, Salix alba,
Salix fragilis, Fraxinus excelsior. Bylinné patro je pestré v jarním aspektu (Corydalis cava), v
letním období v něm převládají nitrofilní druhy. Zbytky měkkých luhů nížinných řek s
dominantními vrbami (Salix alba, S. fragilis, S. viminalis, S. purpurea), jasanem ztepilým jsou
velmi často pozměněny dosadbou dalších dřevin (Populus x canadensis, Quercus robur
apod.). V místech s vyšší hladinou spodní vody, podél vodních toků se ojediněle nachází
údolní jasanovo – olšové luhy s bohatým výskytem jarních geofytů (Anemone nemorosa,
Gagea lutea, Ficaria bulbifera). Území je hodnotné i ze zoologického hlediska. Z naturových
druhů se zde vyskytuje vydra říční (Lutra lutra), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia),
bolen dravý (Aspius aspius), z dalších ledňáček říční (Alcedo atthis), kulík říční (Charadrius
dubius), pisík obecný (Actitis hypoleucos). Jde o jeden z mála zachovalých a minimálně
narušených vodních toků v České republice. V minulosti existoval i návrh na vyhlášení
stejnojmenného CHKO. V současné době území tvoří základ rozsáhlého přírodního parku
Orlice, součástí je i řada chráněných území (PCHP Rameno u Stříbrného rybníka, PP
Bělečský písník, PP Na bahně, PP Orlice) a registrovaných VKP. Spojená Orlice do
Albrechtic a Labe od soutoku s Loučnou představují jedinečnou lokalitu pro stabilní
rozmnožující se populaci bolena dravého.
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Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
Rozloha v lokalitě

Stanoviště
2330
3150
3260
6410
6430
6510
91E0

91F0

Živočichové
1130
1037
1355

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a
psinečkem (Agrostis)
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých
půdách (Molinion caeruleae)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem
(Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým
(Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia)
podél velkých řek atlanstké a středoevropské provincie (Ulmenion
minoris)

1,3627 ha
13,7953 ha
3,0299 ha
23,2095 ha
3,1069 ha
40,7869 ha
23,4145 ha

14,2363 ha

bolen dravý
klínatka rohatá
vydra říční

Vhledem k rozsahu, geografické poloze záměru a zjištěným podmínkám na lokalitě záměru,
nepředpokládám vliv záměru na tuto nejbližší lokalitu soustavy Natura 2000
K významnosti vlivu záměru na lokality Natura 2000 je nutné samostatné vyjádření orgánu
ochrany přírody.

Další prvky ochrany přírody v území.
Významné krajinné prvky. V blízkosti záměru jsou následující významné krajinné prvky: VKP
Na haltýři, VKP Výskyt a VKP Bělečský rybník, VKP Častovec.
Z uvedených VKP je nejbližší VKP Na haltýři, které je z uvedených cenných lokalit
nejcitlivější ke změnám vodního režimu v území. Případná změna (zaklesnutí) hladiny vlivem
realizace záměru by měla negativní vliv na uvdené VKP, pro které je charakteristický výskyt
mokřadních rostlin a živočichů. Uvedené VKP je v prameništní oblasti tzv. Stříbrného potoka.
Z uvedených důvodů je nezbytné posouzení záměru z hlediska hydrologického.
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Závěr
Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území (příloha 1: Výsledky botanického
průzkumu – botanický seznam) obsahuje celkem 193 taxonů vyšších cévnatých rostlin.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných
druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka
2001).
Celkově lze konstatovat, že vzhledem k silnému vlivu člověka je z botanického hlediska
plocha navržená ke stavbě písníku málo cenná.
Z hlediska zoologického se jedná o uniformní agrární biotop, který je narušován
pravidelnou zemědělskou činností. Cennými částmi jsou pouze okraje lokality. Zjištěné druhy
uvedené ve vyhlášce 395/92 Sb., (ropucha obecná a ještěrka obecná) jsou druhy širšího
okolí a v případě vyloučení zemědělského využívání by pravděpodobně lokalitu kolonizovaly.
Samotná záměr však nezasáhne biotop těchto zvláště chráněných živočichů.
V blízkosti záměru se vyskytují lokality mokřadního charakteru, které by mohly být
záměrem ohroženy pokud by došlo k poklesu hladiny spodní vody v území. Proto je nutné
akceptovat tuto skutečnost v hydrologickém posudku, který vyloučí případný vliv záměru na
výšku hladiny spodní vody. Především se jedná o lokalitu VKP Na haltýři a PP Bělečský
písník.

Toto posouzení není biologickým hodnocením podle §67 zák. 114/92 Sb.
Datum 15.12.2008
Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý

Přílohy:

Seznam zjištěných druhů rostlin
Fotodokumentace
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Příloha: Seznam nalezených druhů
Výsledky botanického průzkumu – botanický seznam.
Acer pseudoplatanus L.
+ Acer pseudoplatanus L. cv. “Atropurpureum“
Aegopodium podagraria L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Achillea millefolium L.

Anagallis arvensis L.
Anthemis arvensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Apera spica-venti (L.) P.B.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

javor klen
javor klen
bršlice kozí noha
psineček obecný
psineček výběžkatý
řebříček obecný
kontryhel ostrolaločný
(k. obecný)
olše lepkavá
psárka luční
laskavec zelenoklasý
laskavec ohnutý
(l. srstnatý)
drchnička rolní
rmen rolní
tomka vonná
kerblík lesní
chundelka metlice
huseníček rolní

Arabis glabra (L.) Bernh.

huseník lysý (strmobýl lysý)

Arctium lappa L.
Arctium tomentosum Mill.
Armoracia rusticana G., M. et Sch.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius
Artemisia vulgaris L.
Atriplex patula L.
Atriplex sagittata Borkh.
Avena fatua L.
Barbarea vulgaris R. Br. s. lat.

lopuch větší
lopuch plstnatý
křen selský
ovsík vyvýšený pravý
pelyněk černobýl
lebeda rozkladitá
lebeda lesklá
oves hluchý
barborka obecná
sedmikráska obecná
(chudobka)
bříza bělokorá
brukev řepka olejka
sveřep měkký
sveřep bezbranný
sveřep jalový
třtina křovištní
opletník plotní
zvonek broskvolistý

Alchemilla vulgaris L. s. str.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Amaranthus powellii S. Watson
Amaranthus retroflexus L.

Bellis perennis L.
Betula pendula Roth.
Brasica napus L. subsp. napus
Bromus hordeaceus L.
Bromus inermis Leysser
Bromus sterilis L.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Campanula persicifolia L.
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Campanula rapunculoides L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cardamine pratensis L.
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek
Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli
Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl
Cichorium intybus L. subsp. intybus
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium oleraceum (L.) Scop
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Colchicum autumnale L.
Convonvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Crataegus L. spp.
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L. subsp. carota
Descurainia sophia (L.) Prantl
Deschampsia cespitosa (L.) P. B.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.
Echium vulgare L.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium angustifolium L.
Epilobium ciliatum Rafin
Epilobium hirsutum L.
Epilobium parviflorum Schreber
Equisetum arvense L.
Erigeron acris L. s. str.
Erigeron annuus (L.) Pers. s. str.
Erodium cicutarium (L.) L´Hér.
Erophila verna (L.) DC.
Erysimum cheiranthoides L.
Eupatorium cannabium L.
Euphorbia cyparissias L.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L. s. lat.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fraxinus excelsior L.
Fumaria vaillantii Loisel.
Galeopsis pubescens Besser
Galinsoga parviflora Cav.
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zvonek řepkovitý
kokoška pastuší tobolka
řeřišnice luční
řeřišničník Hallerův
chrpa luční úzkolistá
rožec obecný pravý
čekanka obecná pravá
pcháč oset
pcháč zelinný
pcháč obecný
ocún jesenní
svlačec rolní
turanka kanadská
hloh
škarda dvouletá
srha laločnatá
mrkev obecná pravá
úhorník mnohodílný
metlice trsnatá
rosička krvavá
ježatka kuří noha
hadinec obecný
pýr plazivý
vrbovka úzkolistá
vrbovka žlaznatá
vrbovka chlupatá
vrbovka malokvětá
přeslička rolní
turan ostrý
turan roční
pumpava obecná
(rozpuková)
osívka jarní
trýzel malokvětý
sadec konopáč
pryšec chvojka
opletka obecná
kostřava luční
kostřava červená
tuženík jilmový
jasan ztepilý
zemědým Vailantův
konopice pýřitá
pěťour maloúborný
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Galium album Mill. subsp. album
Galium aparine L.
Galium verum L. s. str.
Geranium pratense L.
Geranium pusillum Burm. fil.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium
Hieracium lachenalii Suter
Hieracium murorum L.
Holcus lanatus L.
Humulus lupus L.
Hylotelephium maximum (L.) Holub
Hypericum perforatum L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Chenopodium album L. s.str.
Chenopodium glaucum L.
Chenopodium polyspermum L.
Chenopodium suecicum J. Murr
Impatiens parviflora DC
Iris pseudacorus L.
Juncus effusus L.
Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Lathyrus pratensis L.
Leontodon autumnalis L.
Lepidium ruderale L.
Linaria vulgaris Mill.
Lolium multiflorum Lamk.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Matricaria discoidea DC.
Matricaria recutita L.
Medicago lupulina L.
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Mentha longifolia (L.) L.
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svízel bílý pravý
svízel přítula
svízel syřišťový
kakost luční
kakost maličký
kuklík městský
popenec obecný
bolševník obecný pravý
jestřábník Lachenalův
jestřábník zední
medyněk vlnatý
chmel otáčivý
rozchodník velký
třezalka tečkovaná
krabilice zápašná
merlík bílý
merlík sivý
merlík mnohosemený
merlík švedský
netýkavka malokvětá
kosatec žlutý
sítina rozkladitá
chrastavec rolní pravý
locika kompasová
hluchavka bílá
hluchavka objímavá
hluchavka nachová
kapustka obecná
hrachor luční
máchelka podzimní
řeřicha rumní
lnice květel
jílek mnohokvětý
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
karbinec evropský
vrbina penízková
vrbina obecná
kyprej vrbice
heřmánek terčovitý
heřmánek pravý
tolice dětelová
komonice lékařská
máta dlouholistá
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Mycelis muralis (L.) Dum.
Pastinaca sativa L. s. lat.
Persicaria minor (Huds.) Opiz
Phalaris arundinacea L.
Picris hieracioides L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. major
Plantago media agg.
Poa angustifolia L.
Poa angustifolia L.
Poa annua L. subsp. annua
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Polygonum arenastrum Bor.
Polygonum aviculare agg.
Potentilla anserina L.
Potentilla tabernaemontani Aschers.
Prunella vulgaris L.
Puccinellia distans (Jacq.) Parl.
Quercus robur L.
Ranunculus acris L. subsp. acris
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Rosa L. spp.
Rubus caesius agg.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus L.
Rubus L. spp.
Rumex acetosa L.
Rumex obtusifolius L.
Sagina procumbens L.
Salix alba L.
Salix caprea L.
Salix fragilis L.
Sambucus nigra L.
Scrophularia nodosa L.

mléčka zední
pastinák setý
rdesno menší
chrastice rákosovitá
hořčík jestřábníkovitý
jitrocel kopinatý
jitrocel větší pravý
jitrocel prostřední
lipnice úzkolistá
lipnice úzkolistá
lipnice roční pravá
lipnice luční
lipnice luční
truskavec obecný
truskavec ptačí
mochna husí
mochna jarní
černohlávek obecný
zblochanec oddálený
dub letní
pryskyřník prudký pravý
pryskyřník plazivý
ředkev ohnice
růže
ostružník ježník (o. sivý)
ostružník křovitý
ostružiník maliník (maliník)
ostružník
šťovík kyselý
šťovík tupolistý
úrazník položený
vrba bílá
vrba jíva
vrba křehká
bez černý
krtičník hlíznatý

Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd.

starček Fuchsův (s. vejčitý)

Setaria pumila (Poiret) R. et Sch.
Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet
Sinapis arvensis L.
Sisymbirum officinale (L.) Scop.
Sisymbrium loeselii L.

bér sivý
bér zelený pravý
silenka širolistá bílá
hořčice polní
hulevník lékařský
hulevník Loeselův
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Solidago gigantea Ait.
Sonchus arvensis L.
Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl
Stellaria media (L.) Vill.
Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek
Thlaspi arvense L.
Trifolium arvense L.
Trifolium pratense L. subsp. pratense
Trifolium repens L.
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.
Trisetum flavescens (L.) P. B.
+ Triticum aestivum L.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Verbascum densiflorum Bertol.
Verbascum thapsus L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Veronica persica Poiret
Veronica polita Fries
Veronica serpyllifolia L.
Vicia cracca L.
Vicia sepium L.
Viola arvensis Murray

zlatobýl obrovský
mléč rolní
kuřinka červená
ptačinec prostřední
kostival lékařský
vratič obecný
pampeliška "lékařská"
penízek rolní
jetel rolní
jetel luční pravý
jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
trojštět žlutavý
pšenice setá
podběl lékařský
kopřiva dvoudomá
kopřiva žahavka
divizna sápovitá
divizna malokvětá
rozrazil rezekvítek
rozrazil lékařský
rozrazil perský
rozrazil lesklý
rozrazil douškolistý
vikev ptačí
vikev plotní
violka rolní

POUŽITÉ ZKRATKY.
agg.
cv.
s. lat.
s. str.
+

– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných
– kultivar, taxonomická jednotka nižší než druh, používá pro odrůdy,
tj. variety kulturních rostlin, které vznikly záměrným šlechtěním druhů)
– sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí
– sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo
typová subspecie)
– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně
zplaňující, v zájmovém území vysázený
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Lokalita po sklizni zemědělských plodin (pšenice).

Lokalita ošetřená orbou. Tato činnost má za následek pravidelné porušení systémů vzniklých v průběhu roku.
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Občasné koryto je hraniční částí lokality. Spolu s polní cestou (následující obrázek) se jedná o nejcennější část
lokality.

Polní cesta je cenným prvkem lokality.
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1. ÚVOD
Předložená zpráva shrnuje výsledky a závěry hydrogeologického průzkumu
provedeného na průzkumné lokalitě navrhovaného písníku v katastrálním území obce Běleč
nad Orlicí. Průzkumné práce na zakázce byly provedeny na základě objednávky ze dne 09.11.
2005 Obecního úřadu Běleč nad Orlicí zastoupeného místostarostou Václavem Sovákem.
Cílem průzkumných prací bylo zjištění geologického složení půd, ověření
hydrogeologických poměrů v místě projektovaného písníku a širšího okolí. Dále pak nivelační
měření sloužící ke stanovení rozdílů hladin resp. hydraulické závislosti jednotlivých
pozorovaných objektů. Získané údaje pak slouží k posouzení možností negativního ovlivnění
bilance podzemních vod těžbou štěrkopísku ve vztahu blízké chráněné přírodní památce - PP.
1. 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY
Název zakázky:

Písník
Běleč nad Orlicí

Objednatel:

Obecní úřad
Běleč nad Orlicí č.p. 22
503 46 Třebechovice pod Orebem

Zhotovitel:

Global - Geo, s.r.o.
Ak. Heyrovského 1178
500 03 Hradec Králové

Číslo zakázky:

22/11/05

1. 2 PŘEDANÉ PODKLADY
Pro zpracování zakázky nám byly zástupcem zadavatele předány následující podklady:
Ø mapový podklad se zákresem projektovaného písníku M 1 : 5000,
Ø studie „Protipovodňová ochrana obce Běleč n/Orl.“ - Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

2. ROZSAH A METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ
Rozsah prací, byl předem projednán se zástupcem zadavatele na koordinační schůzce,
a představoval realizaci dvou hydrogeologických vystrojených vrtů HV-1 a HV-2 doplněných
o odběr vzorku zeminy pro laboratorní rozbory a dále čerpací zkoušku a nivelační měření.
Vytyčení průzkumných míst bylo provedeno následně rovněž za přítomnosti zástupce
investora.
Sonda HV-1 je provedena do hloubky 7,3 m a vystrojena PVC-U zárubnicí o ∅ 125
mm. Vrt byl ukončen v křídovém podloží, které tvoří izolátor kvartérní zvodně. Sonda HV-2
provedená do hloubky 4,80 m je vystrojena PVC-U zárubnicí o ∅ 110 mm. Složí jako
pozorovací vrt.
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Umístění vrtaných sond HV-1 a HV-2 znázorňuje situace v M 1 : 5000, která tvoří
přílohu č. 1 této zprávy. Sondy byly umístěny tak, aby reprezentovaly geologické poměry
v místě projektovaného písníku v dostatečné vzdálenosti pro určení hydraulického gradientu
podzemní vody.
Pro řešení daného úkolu bylo použito následujících druhů geologicko-průzkumných prací:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

měřičské práce,
vrtné práce,
odběr vzorků zemin pro laboratorní zkoušky a rozbory,
čerpací zkouška,
archivní šetření.

2. 1 MĚŘIČSKÉ PRÁCE
Polohopisné a výškopisné zaměření průzkumných vrtů provedli pracovníci firmy
Global-Geo, s.r.o. Zaměření sond je pro účely archivace u České geologické služby Geofondu Praha provedeno pomocí přístroje GPSMAP 76S. Nadmořská výška sond a
ostatních pozorovaných objektů byla vztažena v systému Balt po vyrovnání k zaměřenému
geodetickému bodu u těženého písníku technickou nivelací přístrojem SOKKIA C3.
Tabulka č. 1 - Seznam souřadnic a výšek sond
Sonda
HV-1
HV-2

X
1 044 512,3
1 044 374,6

Y
634 117,2
634 001,6

Z [m n.m.]
239,49
239,55

2. 2 VRTNÉ PRÁCE
Průzkumné vrty HV-1 a HV-2 byly vyhloubeny mobilní vrtnou soupravou UGB 50 M,
osádkou vrtmistra p. Hromádka dne 22.10. 2005. Bylo použito technologie spirálového a
jádrového vrtání bez výplachu s vrtnými průměry 224 až 175 mm s provozním pažením o
průměru 220 mm.
Intervaly vrtání, průměry vrtného nářadí a výstroj vrtů uvádíme pro každou sondu
samostatně v geologické dokumentaci v přílohách č. 2.1 a 2.2.
Ihned po odvrtání byl výnos popsán geologem a byl odebrán vzorek zeminy.
Po ukončení všech technických prací byl výnos z vrtání skartován. U sondy HV-1 bylo
provedeno provozní čerpání za účelem zčištění vrtu před vlastní čerpací zkouškou. V rámci
HGP jsme realizovali celkem 12,10 bm vrtů. Hloubkové údaje vrtů HV-1 a HV-2 shrnuje
tabulka č. 2. „Přehled provedených technických a laboratorních prací“.
2. 3 VZORKOVACÍ A LABORATORNÍ PRÁCE
Pro řešení daného úkolu odebral zpracovatel akce 1 ks porušeného vzorku zemin „P“.
Vzorek byly předány do laboratoře SUDOPu Pardubice, s.r.o., kde byl podrobeny rozborům
podle norem:
ČSN 72 1017 Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku
ČSN 72 1012 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
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Na základě zrnitostního rozboru je provedena klasifikace vzorku podle:
ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornin v inženierskej geologii
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy
Dále jsou ze zrnitostních analýz dopočítány hodnoty filtračního součinitele (metoda
Mallet - Pacquant a podle Hazena), odvozena namrzavost a vhodnost pro podloží a násyp.
Výsledky laboratorních zkoušek zeminy, křivky zrnitosti, klasifikace zeminy dle
ČSN 73 1001 a hodnoty filtračního součinitele k (m.s-1) obsahuje příloha č. 4.
Tabulka č. 2 - Přehled provedených technických a laboratorních prací
Číslo Hloubka sondy (m)
Odebraný druh
Provedené
sondy
vzorku (stav,hloubka) rozbory a zk.
HV-1
7,3
P: 4,00 - 4,20
Iz, čerp.
HV-2
4,7
Vysvětlivky:
P - porušený
čerp. - čerpací zkouška

Číslo
rozboru
876

Iz - indexové zkoušky

2. 4 ČERPACÍ ZKOUŠKA - hydraulické parametry
K ověření hydraulických parametrů byla skupinou zpracovatele pod vedením RNDr.
Václava Vašíčka na nově vybudovaném vrtu HV-1, který je situován v jihozápadním prostoru
plánovaného písníku provedena dne 01.11. 2005 krátkodobá informativní čerpací zkouška.
S ohledem na účel práce a technické parametry vrtu a použitého čerpadla zn. Grundfos byla
zkouška koncipována na jednu depresi výkonem 1,52 l.s-1 o celkové délce 120 minut se
závěrečnou 60ti minutovou stoupací zkouškou. Koš ponorného čerpadla byl umístěn
v hloubce 6,5 m, odměrným bodem byla horní hrana pažnice. Ustálená hladina podzemní
vody se před zkouškou udržovala v hloubce 1,59 m od odměrného bodu. Veškeré práce byly
provedeny v souladu s ČSN 73 6614 - zkoušky zdrojů podzemní vody, odpad byl zaústěn
v dostatečné vzdálenosti cca 30 m do volného terénu a voda byla měřena v nádobě o objemu
50 l.
2. 4. 1 Průběh čerpání:
Po zahájení čerpání a úvodním zaplášťovém skoku klesala hladina ve vrtu již velmi
pozvolna a postupně se ustalovala, až bylo po 120 minutách čerpání dosaženo úrovně 3,14 m
pod odměrným bodem. Celkové snížení tedy činilo 1,55 m, úplného ustálení však ještě
dosaženo nebylo. V souladu s projektem byla následně provedena stoupací zkouška, během
níž regenerace hladiny probíhala velmi rychle a již po půlhodině činil její deficit pouhých
5 cm, po hodině pak jen 1 cm. Průběh poklesu a vzestupu hladiny během čerpací a stoupací
zkoušky je vynesen v příloze č. 3 - Grafická dokumentace čerpací zkoušky na vrtu HV-1.
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2. 4. 2 Hydraulické parametry:
Z výsledků čerpací a stoupací zkoušky byly podle teorie neustáleného proudění určeny
hydraulické parametry zastižené kvartérní zvodně. Vzhledem k omezenému rozsahu prací a
předpokládané nehomogenitě zemního prostředí se jedná o stanovení informativní. Výpočet
koeficientu filtrace byl proveden dle Theise s využitím semilogaritmického zobrazení
výsledků zkoušek. Protože nejsou splněny všechny zjednodušující předpoklady pro využití
výše uvedené teorie, je třeba vypočtené výsledky považovat za orientační, ale pro daný účel
plně vyhovující.
Příslušný empirický vztah je uveden takto:
T = 0,183 . Q/ ∆ H

k = T/M

kde:
T............koeficient transmisivity
m2.s-1
Q............ustálený odběr
m3.s-1
∆ H .......směrnice přímkového úseku funkce H = f(log t)
M...........uvažovaná mocnost zvodně/vrstvy
m
k.............koeficient filtrace
m.s-1
Z charakteristických přímkových úseků čerpací a stoupací křivky byly vypočteny níže
uvedené hodnoty.
Tabulka č. 3 - Hodnoty hydraulických parametrů
Křivka-vrt
Q(l.s-1)
čerpací- HV-1 1,52
stoupací- HV-1 1,52

∆H(m)
0,14
0,18

M(m)
5,20
5,20

T(m2.s-1)
1,99.10-3
1,55.10-3

k(m.s-1)
3,82.10-4
2,97.10-4

ø k(m.s-1)
3,4.10-4

Podle vypočteného koeficientu filtrace se jedná o prostředí dosti silně propustné
se střední až vysokou transmisivitou /průtočností/. Výsledná hodnota koeficientu filtrace je
též velmi blízká hodnotě odvozené pro štěrkopísčitou zeminu pod hladinou podzemní vody u
sondy HV-1 z granulometrické laboratorní analýzy metodou podle Hazena a Mallet
Pacquanta, tj. cca 2,86.10-4 m.s-1.
2. 5 ARCHVNÍ ŠETŘENÍ
Průzkumné technické práce jsou pro úplnost doplněny o archivní šetření vybraných
posudků z dané oblasti evidovaných u České geologické služby - Praha.
V nejbližším okolí plánovaného písníku bylo v minulosti provedeno jen malé
množství využitelných průzkumných prací. Hlavním důvodem je ta skutečnost, že se
prvoplánově počítalo se zachováním této plochy pro těžbu nevyhrazených nerostů a
nevyskytuje se zde průmyslová či jiná zástavba.
Posudek získaný v archivu ČGS - Geofondu z období sedmdesátých let minulého
století měl za cíl prozkoumání a bilanční posouzení využitelných štěrkopísků v širším území.
Další průzkumné práce pak byly provedeny jako účelové pro objekty v Běleč nad
Orlicí.
Získané informace přesto slouží k dotvoření obrazu geologického složení základových
půd a pohybu hladiny podzemních vod.
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Tabulka č. 4 - Přehled použitých posudků:
GFP 016 242
GFP 037358

Geologické mapování - Třebechovice pod Orebem
Ústřední ústav geologický, J. Sekyra
Zpráva o hydrogeologickém průzkumu pro pohostinství jednoty v Bělči n/Orl.
Stavební geologie, národní podnik Praha, 1983, RNDr. Jan Kněžek

3. PŘÍRODNÍ POMĚRY ÚZEMÍ
Předmětná lokalita patří do Královehradeckého kraje a je součástí k.ú. Běleč nad
Orlicí. Její umístění je zobrazeno na výřezu mapového listu M 1 : 10 000 13-24-05.
Nadmořská výška okolního nížinného terénu se pohybuje v rozmezí 239,0 - 244,0 m n.m.
3. 1 KLIMATICKÉ POMĚRY
Klimaticky území náleží do teplého, mírně suchého okrsku A3 s mírnou zimou. Podle
klimatické stanice ČHMÚ Nový Hradec Králové je dlouhodobý srážkový normál 616,8 mm a
průměrná roční teplota vzduchu 8,5 °C. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 390 mm,
v zimním období pak 227 mm. Roční průměrné maximum sněhové pokrývky dosahuje do 20
cm. Převládající směr proudění větrů je západní a jihovýchodní.
3. 2 GEOLOGICKÉ POMĚRY ÚZEMÍ
Geomorfologicky náleží zájmové území k České tabuli, celku Východolabská tabule,
podcelku Pardubická kotlina.
Z regionálně geologického hlediska přísluší k jednotce České křídové pánve,
k litofaciální oblasti labské
Předkvartérní podloží je budováno horninami svrchnokřídového stáří, tzv. březenským
souvrstvím (střední až svrchní coniak). Litologicky se jedná převážně o vápnité jílovce až
slínovce, hnědé až hnědošedé, silně rozpukané, ve svrchních partiích zvětralé až rozložené na
vysoce plastické jíly. Směrem do hloubky horniny přecházejí do navětralých partií, silně až
středně rozpukaných. Rozpad je polyedrický až lavicovitý, pukliny jsou sevřené, s hnědými
až rezavohnědými povlaky oxidů na plochách diskontinuit.
Mocnost popisovaného souvrství činí téměř 200 m, celková mocnost sedimentů
křídového útvaru pak dosahuje cca 400 m.
V zájmovém prostoru byl strop zvětralých podložních křídových hornin zastižen
v hloubce 7,10 m p.t. u sondy HV-1 tj. 232,39 m n.m.
Křídový útvar je v zájmové oblasti zcela překryt kvartérními fluviálními
štěrkopískovými sedimenty. Strukturu kvartérních sedimentů lze rozdělit podle stáří a
prostorové dispozice na několik dílčích jednotek, které většinou plynule přecházejí jedna
v druhou.
Fluviální sedimenty tvoří z hlediska plošného rozsahu i z hlediska hydrogeologického
nejvýznamnější pleistocénní formaci. Převládající výplň tvoří typicky fluviální středně až
hrubozrnné písky s hlinito - jílovitou příměsí a s proměnlivým obsahem štěrků. Štěrková
frakce je složena ze středně a dobře opracovaných valounů křemene a hornin krystalinika
převážně do velikosti 3 - 5 cm. Lokálně se vyskytují poloopracované úlomky přeplavených
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slínovců. Štěrky se koncentrují při stropě a bázi písčitých poloh, střední část je více písčitá.
V píscích jsou ojediněle zjištěny drobné čočky písčitých jílů a zbytky zetlelých větví.
Celková mocnost kvartérních uloženin se pohybuje okolo 6 až 10 m, vyšší mocnosti
jsou způsobeny zejména výskytem akumulací eolických (vátých) písků a holocenních
povodňových sedimentů o mocnostech až 5 m.
Nejmladší holocenní náplavové sedimenty vyplňují údolí vodotečí a mělké deprese.
Jedná se převážně o hlinité a jílovité sedimenty s příměsí písku. Jsou polygenetického
charakteru s proměnlivým obsahem organických látek.
Provedené sondážní práce ověřily převážně svrchu uvedené fluviální sedimenty,
sedimenty charakteru písků s příměsí jemnozrnné zeminy až písků špatně zrněných a směrem
k bázi s přibývající příměsí štěrků.
3. 3 HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY
Území patří do povodí jižně protékajícího Bělečského potoka číslo dílčího
hydrologického pořadí 1-02-03-067. V blízkosti průzkumné lokality se nachází vnitřní
odvodňovací příkop, který je po většinu roku suchý. S jeho využitím pro odlehčení vyšších
průtoků svedením do nově navrhovaného písníku počítá studie protipovodňové ochrany obce.
Napříč pozemkem je vedena podzemní svodnice, která má na povrchu v místech plánovaného
písníku tři kontrolní šachtice (označení směrem od HV-1: Š1 - Š3). Její historický účel nebyl
zjištěn. Vyústění je provedeno do jedné z vodních ploch za komunikací v chráněné přírodní
památce.
Z hlediska hydrogeologického rajónování ČR patří zájmové území do rajónu 111 –
Kvartérní sedimenty Orlice.
Jedná se o pruh sedimentů západo-východního směru podél Orlice.
Kvartér je uložen na svrchnokřídových horninách, které tvoří relativně nepropustné
podloží. Proto je v štěrkopískových akumulacích teras vytvořena souvislá zvodnělá vrstva.
Mocnost zvodnělé vrstvy se pohybuje od 4 do 9 m s místními anomáliemi podle konfigurace
křídového reliéfu.
Kolektor štěrkopískové terasy je dotován v celé ploše atmosférickými srážkami,
především v osové části obnažených štěrkopísků a vátých písků. Lokálně snižuje podíl vsaku
existence holocénního pokryvu. Při zvýšených průtocích dochází k dotaci kolektoru
povrchovým tokem.
Celkově lze říct, že hladina podzemní vody je volná až mírně napjatá, obvykle
v hloubce 1 - 3 m pod terénem. Propustnost je průlinová, koeficient filtrace se pohybuje
v rozmezí řádu n . 10-4 m . s-1, s výjimkou povrchové vrstvy kde je nižší. Proud podzemní
vody směřuje obecně od okrajů rozšíření písků k toku řeky, v přehloubeném korytě k ose a
dále v závislosti na reliéfu podloží k místním erozním bázím.
Dále je nutné upozornit na kolísání hladiny podzemní vody v období déletrvajících
nepříznivých klimatických podmínek v širším sběrném území. Vzhledem k absenci
pozorovacích vrtů ČHMÚ však nelze přesněji stanovit její rozkyv, lze ale na základě analogie
předpokládat, že se bude pohybovat kolem 1 m v rámci běžného roku.
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Tabulka č. 5 - Přehled zjištěných hladin podzemní a povrchové vody
objekt
HV-1
HV-2
Š1
Š2
Š3
těžený
písník
písník PP
HV 1 Běleč
archivní vrt

naražená (m)
1,10
1,95

Hladina vody
m n.m.
ustálená (m)
238,39
1,19
237,60
2,07
2,42
2,85
3,10

m n.m.
238,30
237,48
237,16
237,05
237,00
235,79
235,75

1,20

239,19

4. ZÁVĚR
V rámci hydrogeologického průzkumu byly na pozemku určeném k založení nového
písníku v katastrálním území obce Běleč nad Orlicí provedeny dva hydrogeologické vrty za
účelem zjištění geologického složení zemin, přehledu úrovně hladin podzemních vod,
stanovení koeficientu filtrace a průtočnosti. Cílem bylo zhodnocení vlivu těžby na kolísání
hladiny podzemních vod ve vztahu k blízké chráněné přírodní památce. Z realizovaných
šetření vyplývají dále uvedená zjištění a doporučení:
•

•

•
•

•

•

Vytěžení písčitých sedimentů v plánovaném prostoru písníku je možné do hloubky 6 - 7 m
pod stávající povrch terénu podle konfigurace křídového podloží a přeplavených
jílovitopísčitých uloženin. Těžba bude prováděna z převážné části pod vodní hladinou.
Plánovaným způsobem rekultivace je ponechání vodní plochy po těžbě.
Podzemní voda se na průzkumné lokalitě vyskytuje mělce pod terénem v úrovni cca 1,20 2,10 m. Na základě průzkumných prací lze hodnotit prostředí jako dosti silně propustné
se střední až vysokou transmisivitou /průtočností/. Sklon volné hladiny podzemní vody
v terasových štěrkopíscích je generelně ukloněn severním směrem k řece Orlici.
Ovlivnění hladiny vody výparem nemohlo být z důvodů chybějícího přesného stanovení
plochy písníku provedeno. Předpokladem je, že při silně propustném zemním prostředí
s bohatou dotací podzemních vod z okolí nebude mít zásadní vliv na bilanci.
Otevřenou zůstává otázka režimního kolísání HPV. Vzhledem k chybějícím vhodným
pozorovacím objektům doporučujeme pro periodické sledování stavu HPV ponechat vrt
HV-1 po dobu min. 1 roku. Z pozorování pak lze určit rozsah kolísání v jednotlivých
ročních obdobích. Rovněž sledováno může být i kolísání hladiny v písnících PP.
Vzhledem k rozdílu hladin podzemní vody a jejímu nutnému vyrovnání při a po těžbě je
předpokládáno zvýšení hladiny na odtokové straně u komunikace o cca 30 cm. Odběr
vody těžbou není brán v úvahu vzhledem k předpokládanému odvodnění na deponii
v místě těžby.
S ohledem na minimální vzdálenosti od chráněné přírodní památky jsou nutná i
preventivní opatření pro zachování kvality vody (provoz těžební a dopravní mechanizace)
a zejména jejího přítoku do níže ležících písníků PP. I přes vysokou průtočnost prostředí
přitéká do písníků v přírodní památce určité množství vod z výše uvedené podzemní
svodnice. Tento stav by měl být zachován i v průběhu těžby a po jejím ukončení. Součástí
doporučeného monitorování hladiny v písnících PP by mělo být také měření přítoků ze
svodnice rovněž alespoň v průběhu 1 hydrologického roku. Respektováno musí být
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avízované zvýšení hladiny na odtokové straně, které může vést v konečném důsledku i ke
zvýšení hladin v písnících PP. Kladně zde však bude účinkovat nedaleký těžený písník, se
kterým jsou písníky PP ve zřejmé těsné hydraulické spojitosti (viz tabulka č. 5). Přes
propustnější bazální štěrkovité polohy bude stávající těžený písník působit jako
vyrovnávací nádrž a účinky budoucí těžby v novém písníku tak budou částečně
eliminovány. Celou problematiku lze řešit i v rámci komplexních protipovodňových
opatření.
Změny hladin vod se doporučuje sledovat a při významnějších odchylkách ohrožujících
druhy, které jsou předmětem ochrany provést nápravná technická opatření směřující
k vyrovnání na současný stav.
Rozšíření monitoringu (kvalita vod, pozorovací objekty) může být provedeno na návrh
příslušných orgánů ochrany životního prostředí.

Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Žaba
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