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ČÁST A
Údaje o oznamovateli
1. Obchodní firma
M-SILNICE a.s.
2. IČ
42 19 68 68
3. Sídlo
Husova 1697
530 03 Pardubice
4. Oprávněný zástupce
Ing. Ivo Machek
Husova 1697
530 03 Pardubice
tel.: 495 862 211
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ČÁST B
Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Kamenolom Masty
Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009 v rámci stávajícího DP
Kategorie II (záměr 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 (rozsah) záměru
Oznamovaný záměr představuje rozšíření těžebního prostoru kamenolomu Masty v obou
jeho částech pouze v hranicích stávajícího dobývacího prostoru.
Postupně bude lom rozšířen o cca 100 m SZ směrem, o 40 m Z směrem a o 60 – 100 m JZ
směrem (podrobněji je rozsah záměru znázorněn v grafické příloze tohoto oznámení).
Tímto dojde k záboru cca 38 127 m 2 zemědělské půdy v katastrálním území Masty a cca
1 500 m2 v katastrálním území Hlinné u Dobrého. Celkový zábor činí cca 39 500 m2
zemědělské půdy.
Odnětí z PUPFL v k.ú. Hlinné na parcele 929/2 představuje 1 489 m2.
Při stávající roční těžbě kameniva 350 tisíc tun ročně je v tomto prostoru uvažováno
s těžební činností v období cca 20-ti let.
Těžební kapacita, technické a výrobní zařízení a technologie kamenolomu se nemění.
3. Umístění záměru
kraj: Královéhradecký
obec:
Bílý Újezd, Dobré, Skuhrov nad Bělou
katastrální území:
Bílý Újezd
-

Masty

Dobré
-

Hlinné u Dobrého

Skuhrov nad Bělou
-

Svinná u Brocné
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem oznamovatele – M-SILNICE a.s. je rozšířit těžební prostor kamenolomu Masty
v obou jeho částech v hranicích stávajícího dobývacího prostoru a pokračovat ve stávající
těžební činnosti při zachování těžební kapacity, technického a výrobního zařízení a
technologie kamenolomu. Jedná se o klasickou těžbu kamene skládající se z primárního
rozpojení horniny clonovým odstřelem a sekundárního rozpojení velkých bloků kamene
hydraulickým kladivem. Následuje přeprava rubaniny nákladními vozidly k technologické
lince (úpravně kameniva). Stávající technologická linka se skládá z násypky s podavačem,
hrubotřídiče, drtiče, dvou granulátorů a třídičů, dopravních pasů, skluzů a ocelových
zásobníků. Jednotlivé frakce finálního produktu jsou uloženy na zemní skládky a následně
expedovány zákazníkovi.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
V kamenolomu Masty (DP Masty) je povolena HČ - otvírka, příprava a dobývání rozhodnutím
vydaném Obvodním báňským úřadem v Trutnově dne 22.3.1991 pod č.j. 662/91/Hr/H.
Platnost povolené hornické činnosti končí dne 31.12. 2017.
Plánovaný rozsah těžebních prací podle výše uvedeného plánu je již téměř dosažen.
Z tohoto důvodu jsou připravovány podklady pro nové povolení hornické činnosti podle
dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009“.
Rozšíření těžebního prostoru vyplývá z existence stávajícího kamenolomu.
5.1. Přehled zvažovaných variant
VARIANTA 0 – představuje stávající stav, srovnávací variantu, která nemůže být v procesu
posuzování vlivů doporučena k realizaci.
VARIANTA 1 – představuje aktivní variantu rozšíření těžebního prostoru.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Kamenolom Masty je rozdělen Zlatým potokem na dva dílčí lomy, které se nacházejí
v převážné míře v katastrálním území Masty a Hlinné u Dobrého. Současný těžební prostor
v obou částech kamenolomu bude rozšířen pouze v hranicích stávajícího dobývacího
prostoru.
V katastrálním území Masty bude ihned po schválení tohoto plánu nutné odstranit nadložní
zeminy v předpolí lomu v mocnosti 1 – 2 m.
Pro celkové časové rozložení skrývkových prací je nutné počítat s tím, že postup v 1. etáži
by měl být rychlejší a projektované hranice záboru dosáhne již zhruba ve dvou třetinách
platnosti tohoto POPD (cca za 13 let). Skrývkové práce budou tedy probíhat průběžně ve
dvou etapách. Skrývkový materiál bude využit na vybudování ochranného valu. Zbývající
množství skrývkového materiálu bude využito na ostatní stavební práce v okolí kamenolomu
nebo případně uloženo na odval uvnitř kamenolomu.
Dnes je lom těžen na čtyřech těžebních patrech, a to na úrovních 367 m n.m. (+ 2 m), 352 m
n.m. (+ 2 m), 342 m n.m. (+ 2 m) a 329 m n.m. (+ 2 m). V dalším období bude dobývání
prováděno metodou patrového těžení na šesti těžebních patrech, a to 380 m n.m. (+ 2 m),
367 m n.m. (+ 2 m), 352 m n.m. (+ 2 m), 342 m n.m. (+ 2 m), 329 m n.m. (+ 2 m) a 316 m
n.m. (+ 2 m).
Z těžebního hlediska musí být nejprve preferován postup v 1. etáži za účelem rozšíření
celého těžebního prostoru.
Stávající dobývací prostor v katastrálním území Hlinné u Dobrého je již téměř dotěžen. V této
části kamenolomu je z těchto důvodů plánováno jen mírné rozšíření lomu až k hranicím
dobývacího prostoru a převážná většina těžebních prací bude probíhat v již dotčeném území
v nižších etážích. Další nové pozemky náležející do zemědělského půdního fondu případně
pozemky určené k plnění funkce lesa proto nebudou v této části kamenolomu plánovanou
těžební činností dotčeny. V současné době je lom těžen na dvou těžebních patrech, a to na
úrovních 363 m n.m. (+ 2 m) a 348 m n.m. (+ 2 m). V dalším období bude dobývání
prováděno metodou patrového těžení na třech těžebních patrech, a to 363 m n.m. (+ 2 m),
348 m n.m. (+ 2 m) a 330 m n.m. (+ 2 m).
Celkové množství vytěžitelných zásob v plánem dotčené oblasti v obou částech lomu lze
předpokládat na cca 7 milionů tun. Při plánované roční těžbě 350 tis.tun je v tomto prostoru
uvažováno s těžební činností v období cca 20-ti let. Rozsah všech výše uvedených prací je
zakreslen v mapě důlní situace jako konečný stav.
Součástí záměru bude i přeložka stávající polní cesty Masty – Polom a to v souvislosti
s rozšířením prostoru těžby SZ směrem.

Popis stávající těžby a úpravy kameniva
Způsob rozpojování hornin.
Primární rozpojování hornin se provádí výhradně clonovými odstřely. Pro nálože jsou
používány běžné průmyslové trhaviny a rozněcovadla schválená k používání dle příslušných
zákonných norem. Velikost náloží pro clonové odstřely se stanovuje podle dílčích projektů,
zpracovávaných oprávněnou organizací na základě generelního povolení clonových odstřelů
vydávaným Obvodním báňským úřadem v Trutnově.

9

Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

-

Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009
v rámci stávajícího DP – Kamenolom Masty

Sekundární rozpojování nadměrných kusů horniny se nyní provádí výhradně pomocí
hydraulického bouracího kladiva, čímž byl vyřešen střet s nadměrným hlukovým zatížením
okolí, který se vyskytoval u sekundárního rozpojování pomocí trhavin. Se sekundárním
rozpojováním pomocí trhavin se v budoucnosti nepočítá, ale jejich výjimečné použití nelze
vyloučit.
Mechanizace a elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a zajištění provozu materiálem
Rubanina je k úpravně dopravována nákladními auty. Při úpravě jsou využívány všechny
složky těženého nerostu. Předpokládaná kapacita je cca 350 tis. tun výroby drceného
kameniva ročně. Stávající technologická linka se skládá z násypky s podavačem,
hrubotřidiče, drtiče, dvou granulátorů a třídičů, dopravních pasů, skluzů a ocelových
zásobníků. Součástí jsou i zemní skládky pod vynášecími pasy. Pro zajištění požadované
kvality výroby mohou být jednotlivá technická zařízení v rámci modernizace vyměněna za
obdobný typ. Ve štěrkovně se vyrábí veškerý sortiment frakcí kameniva používaný ve
stavebnictví. Podíly frakcí se řídí situací na trhu, počítá se však s tím, že by podíl drobných
frakcí kameniva měl být dominující.
K nakládání rubaniny a hotových výrobků se používají běžné zemní mechanismy pro lomový
provoz. To znamená, že jsou zejména využívány bagry řady DH, kolové nakladače a další
srovnatelné zemní mechanismy.
Doprava v prostorách lomu a skládky hotových výrobků je prováděna nákladními automobily
vhodnými pro lomový provoz. Zejména se jedná o automobily typu TATRA a o další
v lomovém provozu osvědčené typy.
Lom je vybaven vlastní 630 kVA stožárovou trafostanicí spojenou s elektro rozvodnou odkud
jsou napájeny jednotlivé spotřebiče lomového provozu.
V blízkosti lomu jsou dvě studny, které zásobují lom Masty pitnou vodou. Dále je voda
z těchto studní využívána na mytí, sprchování a WC. Voda je rovněž využívána pro
technologické účely na zkrápění prašného materiálu.
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
předpokládaný termín zahájení záměru: 2009
předpokládaný termín dokončení stavby: do vytěžení zásob
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj: Královéhradecký
obec:
Bílý Újezd, Dobré, Skuhrov nad Bělou
katastrální území:
Bílý Újezd
-

Masty
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Dobré
-

Hlinné u Dobrého

Skuhrov nad Bělou
-

Svinná u Brocné

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009 – Obvodní báňský úřad
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Zábor půdy
V rámci uvažovaného záměru dojde k záboru cca 38 127 m 2 zemědělské půdy
v katastrálním území Masty a cca 1 500 m2 v katastrálním území Hlinné u Dobrého. Celkový
zábor činí cca 39 500 m2 zemědělské půdy.
Jedná se o pozemky bonitní třídy BPEJ 72914 zařazené do III. třídy ochrany zemědělského
půdního fondu.
Rozsah záboru je přehledně uveden v níže uvedené tabulce.
Zábor zemědělského půdního fondu – katastrální území Masty
Výměra v m2

BPEJ

22 321

72 914

1075/4

394

72 914

1075/5

157

72 914

PK 983

6 349

72 914

PK 1111

154

72 914

PK 1252

130

72 914

8 622

72 914

38 127

72 914

Parcela
960/8

PK 1077/1
Celkem

Odnětí z PUPFL v k.ú. Hlinné na parcele 929/2 představuje 1 489 m2.
Chráněná území
Z hlediska ochrany přírody a krajiny zájmový prostor není součástí žádné formy ochrany
přírody.
Zájmové území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská
křída.
Oznamovaný záměr se nachází v chráněném ložiskovém území.
Ochranná pásma
Danou lokalitou prochází hranice (tvořená cestou č. parc. 1250/1 v k.ú. Masty) ochranného
pásma 2. stupně (2.B – vnější část) prameniště Litá.

2. Voda
Pitná voda
Množství vody bude záviset na počtu pracovníků.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
- pitná

5 l/os./směna
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- mytí
- příprava jídla

120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
12 l/os./směna

V areálu kamenolomu bude pracovat 10 stálých zaměstnanců
Provozní, technologická voda
Technologická voda bude využívána pro mlžení a zkrápění.
Spotřeba vody celkem
denní spotřeba
- sociální zařízení
mytí 120 l/os./směna x 10 os. x 2 směny =
příprava jídla 12 l/os./směna x 10 os. x 2 směny =
celkem

2 400 l/den
240 l/den
2 640 l/den

3

Roční spotřeba vody pro sociální zařízení tak bude činit 663 m

Množství technologické vody pro mlžení a zkrápění činí v případě nutnosti 40 000 l/den.
Zdroj vody
Zásobování areálu vodou je prováděno ze dvou stávajících studní ležících v blízkosti lomu.
Pitný režim pracovníků bude zajišťován nákupem stolní balené vody.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Vlastní záměr rozšíření těžební plochy představuje využívání surovinového zdroje
s odhadem zásob o objemu 7 mil. tun.
Elektrická energie je spotřebovávána k provozu úpravny kameniva, k provozu a vytápění
provozní budovy a k venkovnímu osvětlení areálu.
Lom je vybaven vlastní 630 kVA stožárovou trafostanicí spojenou s elektro rozvodnou odkud
jsou napájeny jednotlivé spotřebiče lomového provozu.
Při provozu kamenolomu jsou dále využívány další provozní energetické vstupy jako maziva
a olejové náplně. Tyto jsou skladovány v provozním skladu. Oleje a maziva jsou skladovány
v typizovaných skladech ropných látek se záchytnou vanou. Maximální skladovací množství
mazacích tuků (v obchodních obalech) bude 200 kg, olejů (v sudech) bude 600 l.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Uvažovaný záměr je pokračováním dlouholeté těžební činnosti. Nároky na dopravní
infrastrukturu jsou tudíž neměnné oproti stávajícímu stavu. Uvažovaný záměr nepředpokládá
užívání nových přepravních tras nebo budování nových komunikací. Uvažováno je i nadále
pouze s dopravou automobilovou a se stejným, v současné době provozovaným, dopravním
napojením na silnici III/32116 do obce Bílý Újezd, kde se napojuje na komunikaci I/14. Zde
se doprava rozděluje do směrů Rychnov nad Kněžnou a Dobruška.
13
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Součástí záměru bude i přeložka stávající polní cesty Masty – Polom a to v souvislosti
s rozšířením prostoru těžby SZ směrem.

Inženýrské sítě
Zajištění napojení areálu na vnější infrastrukturní sítě bylo realizováno již v minulosti a
zůstává neměnné.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Emisní charakteristika zdroje
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi přípravy
-

Zemní práce – skrývky ornice a podorničí,

-

Dočasné skládky sypkých materiálů,

-

Emise výfukových plynů skrývkových mechanismů.

Jedná se běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební a zemědělské
činnosti.
Množství emitovaných škodlivin
Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a nemožnosti určit
klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných
škodlivin stanovit.
V každém případě je nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem
nadměrné prašnosti vhodným způsobem - např. skrápěním.
Ve fázi provozu
Kamenolom je zařazen, dle přílohy č. 1, v bodě 3.6. Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., do
kategorie středních zdrojů znečištění.
Emise:
- kód znečišťující látky:

1010 tuhé znečišťující látky

Jako zdroj znečišťování ovzduší je kamenolom zařazen jako celek, tzn. od těžby kamene,
jeho úpravy a zpracování až po expedici drceného kameniva.
Lom je provozován po celý rok včetně zimního období. Snížení prašnosti je zabezpečeno
kombinací odsáváním prachu a skrápěním prachu vodní clonou.
Jedinou škodlivinou, kterou technologie produkuje je tuhý úlet – prach vznikající při
zpracování kamene a manipulaci s ním.
Technologické zařízení lomu
Materiál, převážně Diorit je těžen v souladu se schváleným Plánem otvírky a dobývání pro
lom Masty. K rozrušení horniny dochází clonovými odstřely podle předen zpracovaného
projektu. Po odstřelu je rubanina plazovými rypadly naložena na nákladní automobily, které
dopravují rubaninu do násypky technologické linky. Zde je vstupní surovina mechanickým
způsobem zdrobňována a roztříděna do jednotlivých frakcí. Doprava materiálu po
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technologické lince je prováděna pomocí dopravních pásů a skluzů. Hotové frakce jsou
ukládány do ocelových expedičních zásobníků, nebo na zemní skládky.
Zpracovávané suroviny
Konečným produktem kamenolomu jsou jednotlivé frakce přírodního kameniva o velikosti
0/4, 4/8, 8/11, 11/22, 0,32, 0/63, 8/16, 11/16, 32/63 - odhlinění. Celá výroba kameniva je
určena převážně pro stavebnictví.
Popis technologických operací
Z hlediska ochrany ovzduší veškerá technologie lomu je uzpůsobena a provozována tak, aby
vznos tuhých znečišťujících látek byl snížen v maximální míře. Tam, kde je to nanejvýše
účelné tzn. na přesypech kameniva technologické linky, u čelisťového drtiče V8-2N,
kuželového drtiče HCC 9/220, kuželového drtiče HCC 9/65 je instalováno skrápění vodou.
Skrápění musí být provozováno vždy při chodu technologické linky nebo její části, která je v
provozu. Vodní skrápění může být vyřazeno z provozu pouze za takových klimatických
podmínek, které přirozeně omezují prašnost a tudíž by bylo skrápění bezúčelné. Může se
však používat pouze při teplotách nad 0° C.
Všechna kritická místa technologické linky, kde dochází k vznosu tuhých znečišťujících látek
zajištěna odsávacím systémem s dvěma filtračními jednotkami FV 200 AL.
Odsávání prachu musí být provozováno vždy při provozu technologické linky a smí být
vyřazeno pouze za takových klimatických podmínek, které přirozeně omezují prašnost, nebo
kdy vlivem zvýšené vlhkosti kameniva by mohlo dojít k poškození filtrační tkaniny.
Tam, kde je to technicky možné je provedeno zakrytí technologických celků a dopravních
cest.
Stávající hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší:
Filtrační jednotka – výduch č.1:
- typ:

filtrační jednotka typ FVS 200, suchý, kapsový, s regenerací

filtrační plocha 200 m2, výrobce SSŽ a.s. Hradec Králové
kapsové filtrační vložky 8 ks x 25 m2
filtrační tkanina Fibretex K0202-1281, Ecotex s.r.o., Vysoké Mýto
odtahový ventilátor typ RVK 1000, výkon 5,5 m3/s, výrobce KLIMA a.s. Prachatice
Filtrační jednotka – výduch č.2:
- typ:

filtrační jednotka typ FVS 200, suchý, kapsový, s regenerací

filtrační plocha 200 m2, výrobce SSŽ a.s. Hradec Králové
kapsové filtrační vložky 8 ks x 25 m2
filtrační tkanina Fibretex K0202-1281, Ecotex s.r.o., Vysoké Mýto
odtahový ventilátor typ RVK 1000, výkon 5,5 m3/s, výrobce KLIMA a.s. Prachatice
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Odsávací zařízení se skládá ze dvou filtračních jednotek lomu FV 200 AL, zabezpečují
zachycování tuhých částic, vznikajících při technologickém procesu výroby kameniva.
Filtrační systém odprašuje všechny přesypy kameniva, výstup z čelisťového drtiče V8-2N,
výstupy z kuželových drtičů HCC 9/220 a HCC 9/65 a dále odprašuje třídiče VTK 160x400/4,
VTK 160x500/2, VTK 160x500/4 a VTK 160x400/2.
Filtrační jednotka FV 200 AL se skládá ze skříně filtru rozdělené do komor, v nichž jsou
umístěny kapsové filtrační vložky zavěšené na desky. Filtrační zařízení pracuje jako
podtlakové. Nosná vzdušina je přiváděna vstupním potrubím v horní části výsypky a odtud
se rozděluje do jednotlivých filtračních komor. Zde prostupuje filtrační textilií do výstupní části
komory, dále přes otevřený uzavírací ventil do výstupního komínu a výstupním dílem do
odváděcího potrubí. Regenerace filtračních vložek je prováděna účinkem tlakového vzduchu
z vysokotlakého ventilátoru jako součást zařízení. Časový interval mezi cykly pro regeneraci
lze nastavit v závislosti na druhu, jemnosti a koncentraci tuhých částic v rozmezí 0,5 až 30
minut.
Odprašky z tkaninových filtrů, které se usazují v zásobníku filtru, jsou pravidelně odváženy.
To se provádí tak, že odprašky ze zásobníku se vypustí, za současného skrápění, do lžíce
nakladače a jsou převezeny k provozní skládce kde jsou zahrnuty do materiálu odhlinění.
Obsluha filtrační jednotky se provádí podle návodu výrobce.
Regenerace filtru je automatická, obsluha filtru za provozu pouze kontroluje:
-

funkci regeneračního panelu včetně ventilů a vzduchových válců, množství
kondenzátu v čističi vzduchu a jeho vypouštění, množství oleje v tlakové maznici a
jeho doplňování

-

nastavení intervalu mezi dvěma regeneracemi

-

podtlak před filtrem, případně nastavení potřebné hodnoty

-

funkci sběrného mechanizmu

Doba regenerace jedné komory je asi 1 – 3 sekundy. Doba zanášení se nastavuje podle
nárůstu tlakové ztráty filtru o 300 Pa v rozmezí od 1 do 30 minut.
Pro správnou funkci filtru, tj. pro dosažení dostatečného filtračního účinku je třeba dosáhnout
na vstupu do filtru podtlak min. 800 Pa, na výstupu cca 1500 Pa. Hodnota tlakové ztráty filtru
se pohybuje v rozmezí 800 až 1600 Pa při podtlaku na vstupu 1000 Pa.
Kontrola filtru se provádí v pravidelných intervalech při odstavení technologcké linky a
vizuálně za provozu. Po otevření vík komor se snadno zjistí účinnost filtru. V případě, že
filtrační vložky jsou v pořádku, musí být vnitřní prostor vík jednotlivých komor zcela čistý. Pak
se výstupní koncentrace pohybuje bezpečně v hodnotách pod 10 mg/m3.
Při běžném provozu lomu se kontrola filtru a filtračních kapes provádí min. 2x za rok.
V případě, že se po otevření filtru zjistí zaprášení vík, je nutné vyhledat místo poškození
textilie a filtrační kapsy opravit či vyměnit.
Staré filtrační textilie se likvidují pomocí oprávněné firmy jako odpad kategorie „O“
s katalogovým číslem 15 02 03 (filtrační materiály neznečištěné nebezpečnými látkami).
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Emisní parametry:
Varianta 0 (pokračování stávajícího stavu) – emise TZL
Zdroj

H (m)

d (m)

mg/m3

kg/h

kg/t

Výduch č. 1

11

0,680

59,03

0,929

0,0093

Výduch č. 2

11

0,680

1,31

0,25

0,0003

Dle autorizovaného měření emisí (Ineco průmyslová ekologie s.r.o., 2007)
Varianta 1
Zcela stejné parametry jako za současného stavu.
Emise pevných látek z těchto zdrojů jsou minimální vzhledem k použité technologii filtrace
emisí.
Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší – vlastní lom
Varianta 0
Tento plošný zdroj má max. emisi pevných částic na základě legislativou stanoveného
emisního faktoru 0,4 kg/t kamene těženého v blocích. Je uvažována maximální možná těžba
– tj. 350 000 t/rok.
Varianta 1
Velikost zdroje se nemění, posunuje se jeho poloha do nově otevřených prostorů.
Emise pevných látek z tohoto zdroje jsou velmi malé s ohledem na použitou technologii
clonových odstřelů a dělení kamene pomocí hydraulického bouracího kladiva a změna
polohy zdroje nepřinese žádnou významnou změnu v poli koncentrací
Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší
a) Odvoz vytěženého kamene z místa aktuální těžby k technologické lince
Varianta 0
Největší možná vzdálenost dopravní cesty je 700 m. Maximálně proběhne 200 jízd za den.
Varianta 1
Největší možná vzdálenost dopravní cesty je 800 m. Maximálně proběhne 200 jízd za den.
.
b) Odvoz vyrobeného kameniva po vnější příjezdové silnici.
Zde zůstává zcela zachován stávající stav.
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Pro výpočty emisí z automobilové dopravy pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2008 a
v dalších letech je závazný program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla
MEFA v.02. Na základě dopravních průzkumů v rámci projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
a na základě zahraničních prognóz vývoje lze oprávněně předpokládat postupný významný
pokles emisních faktorů a tím i emisí NOx, CO, prachu a organických látek s výjimkou
benzo(a)pyrenu z automobilového provozu v důsledku toho, že v provozu postupně
převládnou vozidla vybavená účinnými systémy pro čištění a zachycování emisí.
V souvislosti s předpokládaným technickým pokrokem ve vývoji motorů emisní faktory
v žádném případě nebudou vzrůstat. Naopak pokles mezi roky 2010 a 2030 se předpokládá
na 15 – 20 % stavu roku 2010 kromě benzo(a)pyrenu, jehož emise bude klesat pomaleji.
Na základě toho lze usuzovat, že vlivy na ovzduší způsobené vnitrozávodovou dopravou a
odvozem vyrobené suroviny budou velmi malé a zároveň po realizaci záměru nedojde
k žádnému významnému (měřitelnému, poznatelnému) navýšení vlivů.
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2. Odpadní vody
Splaškové odpadní vody
Odpadní vody ze sociálního zařízení, které je a bude využíváno pracovníky kamenolomu
jsou sváděny stávající splaškovou kanalizací do stávající ČOV. Jedná se o typ TOPAS 30 a
je vyprojektována pro 30 ekvivalentních obyvatel s kapacitou 0,75 – 6,0 m3 splaškových vod
za den. Tato ČOV je provozována dle platného provozního řádu.
Po realizaci záměru nedojde k navýšení počtu pracovníků ani k prodloužení fondu pracovní
doby oproti stávajícímu stavu.
Důlní vody
Důlní vody jsou vypouštěny v souladu s platným vodoprávním povolením.
Důlní vody jsou svedeny do spodní zahloubené etáže odkud jsou čerpány do Zlatého potoka.
Rozbory vod jsou prováděny 4 x za rok.
Technologické odpadní vody
Při úpravě kameniva je používána technologická voda ke zkrápění a mlžení pro zamezení
prašnosti na otevřené skládce frakce 0/20, kam budou dopravníky ukládány zahliněné frakce
oddělené před primárním drtičem. Rovněž tak jsou a budou v suchém období zkrápěny
příjezdové a vnitroareálové komunikace. Technologická voda použitá pro zkrápění a mlžení
je a bude odpařena.

3. Odpady
Během přípravy a provozu záměru budou vznikat různé druhy odpadů všech kategorií.
Nakládání s odpady, tedy i jejich bezpečné odstranění je povinností všech původců
(právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpad vzniká), kteří
se budou na výstavbě 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. a 294/2005 Sb.
Povinností každého je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nelze zabránit musí být přednostně využity v souladu
s citovaným zákonem o odpadech, přičemž materiálové využití má přednost před jiným
využitím odpadů. Další povinností každého, kdo předává odpady k využití, případně
odstranění je zjistit, zda osoba, které předává odpady do vlastnictví je oprávněna
(podle citovaného zákona o odpadech) k jejich převzetí.
Vzhledem k tomu, že v níže uvedeném seznamu odpadů, jejichž vznik je ve fázi výstavby a
provozu záměru předpokládán, jsou uvedeny i odpady kategorie nebezpečný odpad, musí
osoba nakládající s těmito odpady vlastnit souhlas příslušného správního orgánu
k předmětnému způsobu nakládání s odpady.
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.
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Předpokládané hlavní druhy odpadů:
Číslo

K

Název

Vznik

Nakládání

02 01 03 O

Odpad rostlinných pletiv

Příprava plochy

Kompostování, rekultivace

13 01 11 N

Syntetické hydraulické oleje

Autopark a strojní
mechanizmy

Spec. organizace

13 02 06 N

Syntetické motorové, převodové a
mazací oleje

Autopark a strojní
mechanizmy

Spec. organizace

13 05 01 N

Pevný podíl z lapáků písku a
odlučovačů oleje

Provoz úpravny

Spec. organizace

13 05 02 N

Kaly z odlučovačů oleje

Provoz úpravny

Spec. organizace

15 01 02 O/N Plastové obaly

Provoz úpravny

Recyklace

15 01 04 O/N Kovové obaly

Provoz úpravny

Recyklace

15 02 02 N

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

15 02 03 O

Filtrační materiály neznečištěné
nebezpečnými látkami

Filtrační texttilie

Spec. organizace

16 01 03 O

Pneumatiky

Autopark

Recyklace

16 06 01 N

Olověné akumulátory

Autopark

Recyklace

17 04 05 O

Železo a ocel

Provoz úpravny

Recyklace

17 04 07 O

Směsné kovy

Provoz úpravny

Recyklace

17 05 04 O

Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03

Zemní práce

Rekultivace, uložení na skládce
zemin

20 01 21 N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Provozní budova

Specializovaná firma

20 03 01 O

Směsný komunální odpad

Pracovníci

Skládka KO

20 03 03 O

Uliční smetky

Provoz úpravny

Skládka KO

20 03 04 O

Kal ze septiků, žump, chemických
toalet

Provoz ČOV

Specializovaná firma

Odpady jsou ukládány pouze ve vybraných a označených nádobách a jsou uloženy na
vyhrazené ploše ošetřené v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy
odpadového hospodářství. Stejně je ošetřen systém pro odvoz a likvidaci odpadů (včetně
kategorie N) a pro ostatní látky škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci
činnosti.
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4. Ostatní
4.1. Hluk
Přípravné práce:
Během přípravných prací bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanizmů (dozery,
zemní stroje a pomocné mechanizmy) použitých pro skrývkové práce v lomu a nákladních
automobilů použitých pro přepravu skrývky.
Hluk šířený do okolí zájmové lokality lze jen těžko kvantifikovat vzhledem k jeho různorodosti
po celou dobu přípravných prací a neznámým parametrům provozovaných stavebních strojů.
Hluk rypadel používaných při stavebních pracech se udává mezi 80 - 95 dB(A) ve
vzdálenosti 5 m, hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Provoz:
Za zdroje hluku lze u tohoto záměru považovat především:
- technologii pro finální úpravu a zušlechťování vytěžené horniny – úpravna kameniva
- manipulační prostředky uvnitř těžebny (nakladač)
- strojní zařízení pro úpravu vytěžené horniny na přepravitelné části (bourací kladivo)
- nákladní dopravu (navážka suroviny k úpravně a expedice finálního produktu)
Dále jsou prezentovány akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku.
Tab: Akustické parametry zdrojů hluku
Akustické parametry zdrojů hluku
Zdroj hluku

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

Drtič V82N

89

106

Drtič HCC

86

103

Třídič VTK

88

105

Třídič OHT

89

106

Podavač VPL

59

76

Ventilátor VRVP 800

84

101

Ventilátor VRVP 1000

88

105

Výsyp materiálu do násypky

95

112

Hydraulické bourací kladivo

92

109

Kolový nakladač

78

95

Hluková problematika je podrobně řešena v dalších částech předkládaného oznámení a
v přiložené hlukové studii (viz samostatná příloha).
4.2. Vibrace
Vibrace produkované v průběhu přípravy i provozu lze charakterizovat jako lokálně
omezené. Jejich intenzita v žádném případě nedosáhne (při zajištění statické a dynamické
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bezpečnosti) hodnot, které by mohly mít jakýkoli vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel
nejbližších obytných objektů.
Doprava je obecně zdrojem otřesů, jejichž velikost a charakter je dán typem vozidel, a
konstrukcí a stavem vozovky. Tyto otřesy působí na stavby v blízkém okolí komunikací
seismickými účinky. Významnou velikostí se projevují dopravní otřesy ze silniční dopravy
nejvýše do vzdálenosti několika metrů od místa vzniku. Vibrace dosahují frekvencí 30 - 150
Hz a amplitud několika desítek µm.
Silniční provoz bude realizován po stávajících veřejných kapacitních komunikacích, kde je s
těmito důsledky počítáno již při návrhu a realizaci těchto komunikací. Tímto postupem bude
vyloučen nepříznivý vliv na zdraví obyvatel v okolí silničních komunikací.
S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není v dalším textu
předkládané dokumentace uvažováno. Oznamovaný záměr nebude zdrojem nadměrných
vibrací.
4.3. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Příprava a provoz záměru nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
4.4. Zápach
Příprava a provoz záměru nebude zdrojem zápachu.
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ČÁST C
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
1.1

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních,
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Podkladem pro zpracování vlivů na ÚSES byly poskytnuté údaje z Krajské koncepce
ochrany přírody Královéhradeckého kraje.
Posuzovaná lokalita zasahuje do územního systému ekologické stability (viz mapa). Celé
území záměru – včetně současně probíhající těžby leží v regionálním biocentru.

Mapa zachycuje vztah posuzované lokality a územního systému ekologické stability.
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1.2

Zvláště chráněná území

Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území, ani se přímo
nedotýká žádného maloplošného chráněného území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o
ochraně přírody a krajiny.
Nejbližší zvláště chráněné území je Přírodní rezervace Skalecký háj. Hlavním předmětem
ochrany v PR Skalecký háj, je smíšená dubohabřina s bylinným podrostem v nivě Zlatého
potoka.
Zájmové území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská
křída.
Oznamovaný záměr se nachází v chráněném ložiskovém území.
Zájmy soustavy Natura 2000 v České republice
Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle §
45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e
tohoto zákona.
Nejbližšími lokalitami soustavy Natura 2000 jsou následující území: Rybník Spáleniště,
Opočno, Orlické hory sever. Hlavní předměty ochrany uvedených Evropsky významných
lokalit jsou následující:
Rybník Spáleniště CZ 0523287
1166

čolek velký

Opočno CZ 0523284
1084

páchník hnědý

1083

roháč obecný

Orlické hory sever CZ 0524046.
9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

4094

hořeček český

Vzhledem ke vzdálenosti záměru od uvedených EVL a případným možným vlivům vzniklých
záměrem nelze předpokládat významný negativní vliv na tato nejbližší území soustavy
Natura 2000.
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Mapa zachycující vztah lokality záměru (Masty) a blízké EVL.

1.3

Přírodní parky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.

1.4

Významné krajinné prvky

Zájmové území neobsahuje žádné významné krajinné prvky.
V okolí zájmové lokality se nacházejí VKP „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zák.č. 114/1992 Sb.,
v platném znění) – les.

1.5

Památné stromy

Ve vlastním zájmovém prostoru se nenacházejí žádné památné stromy, které by mohly být
ohroženy např. emisemi při výstavbě úpravny kameniva ani po jejím uvedení do provozu,
a to ani jejich ochranné pásmo (desetinásobek průměru kmene ve výši 130 cm, ve skupině
sčítání) ve smyslu ust. § 46 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.

1.6

Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru

Památkově chráněné objekty se v zájmovém prostoru nenacházejí.
V případě výskytu archeologických památek bude umožněn záchranný archeologický
výzkum (zpracování dokumentace).
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1.7

Území hustě zalidněná

Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná.

1.8

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Nejsou zpracovatelům oznámení známa.

1.9

Staré ekologické zátěže

Za starou ekologickou zátěž lze obecně považovat dlouhodobou těžební činnost
v dobývacím prostoru Masty včetně úpravy vytěžené suroviny na stávající technologické
lince. Těžba probíhá ve schváleném dobývacím prostoru v souladu s platnými předpisy
v prostoru ložiska nerostné suroviny a je v souladu s ekologickým požadavkem na racionální
vydobytí ložiska.

1.10 Extrémní poměry v dotčeném území
Nejsou zpracovatelům oznámení podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za extrémní podmínky.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
2.1

Ovzduší

Klimatické charakteristiky
Z hlediska klimatických poměrů leží území v klimatické oblasti mírně teplé – MT 9, dále pak
mírně suché s mírně chladnou zimou.
Dlouhodobý průměrný roční srážkový úhrn dosahuje 706 mm a průměrná roční teplota činí
7,9 °C
Větrné poměry
Větrné poměry lze charakterizovat sumárními hodnotami odhadu stabilitní větrné růžice pro
lokalitu Masty zpracovaný ČHMÚ. Parametry této růžice jsou prezentovány v následující
tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

10

3,98

6,99

18,01

9,01

7,00

12,99

16

16,02

Znečištění ovzduší
Imisní situace
Současná imisní situace v lokalitě
Hodnocení kvality venkovního ovzduší se provádí na základě imisních limitů, stanovených v
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
Přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky
na sledování kvality ovzduší
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak
101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý

Doba průměrování

Imisní limit

24

-3

3

125 μg.m

24 hodin

28

za kalendářní rok

-3

350 μg.m

1 hodina

Přípustná četnost překročení
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maximální denní
osmihodinový průměr1)

10 mg.m-3

-

PM10

24 hodin

50 μg.m-3

35

PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

1 kalendářní rok

-3

-

Oxid uhelnatý

Olovo

0,5 μg.m

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00
hodin.
2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka

Přípustná četnost překročení

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg.m-3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 μg.m-3

-

Benzen

za kalendářní rok

-3

5 μg.m

1 kalendářní rok

-

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka

Doba průměrování

2006

2007

2008

2009

Oxid dusičitý

1 hodina

40 μg.m-3

30 μg.m-3

20 μg.m3

10 μg.m-3

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

8 μg.m-3

6 μg.m-3

4 μg.m-3

2 μg.m-3

Benzen

1 kalendářní rok

4 μg.m-3

3 μg.m-3

2 μg.m-3

1 μg.m-3

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku1)

Doba průměrování

Imisní limit

kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)

20 μg.m-3

1 kalendářní rok

30 μg.m-3

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého
vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
Část C
Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle
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1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví
lidí
Doba průměrování

Cílový imisní limit1)

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng.m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng.m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng.m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

Znečišťující látka

Poznámka: 1) Pro celkový obsah v PM10.
2. Cílové imisní limity troposférického ozonu
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Cílový imisní limit
1)

Ochrana zdraví lidí

maximální denní osmihodinový průměr

120 μg.m-3 2)

Ochrana vegetace

AOT403)

18000 μg.m-3.h4)

Poznámky:
1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00
hodin;
2) Cílový imisní limit nesmí být překročen ve více než 25ti dnech za kalendářní rok,
zprůměrováno za tři kalendářní roky;
3) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací
větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze
hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových
hodnot v letním období (1. května - 31. července);
4) Zprůměrováno za pět kalendářních let.
3. Dlouhodobé imisní cíle troposférického ozonu
Účel vyhlášení

Doba průměrování

Dlouhodobý imisní cíl

Ochrana zdraví lidí

maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

120 μg.m-3

Ochrana vegetace

AOT401)

6000 μg.m-3.h

Poznámka: 1) Pro účely tohoto nařízení AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou
koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím
pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z
hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července); zprůměrováno za jeden
kalendářní rok.
Nově jsou zavedeny imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace stanovené pro oxidy
dusíku, které mají být v souladu s platnou legislativou (Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o
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sledování a vyhodnocování kvality ovzduší) plněny na celém území republiky, kromě
zastavěných oblastí.
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. Systematicky a
dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2006 leží posuzovaná oblast v území s koncentracemi:

2.2

roční průměr NO2

≤ 26 µg/m3

roční průměr NOx

≤ 19,5 µg/m3

roční průměr PM10

14 – 30 µg/m3

36. nejvyšší denní koncentrace PM10

30 – 50 µg/m3

roční průměr benzen

≤ 2 µg/m3

roční průměr benzo(a)pyren

≤ 0,4 ng/m3.

Voda

Podzemní vody
Ložisková oblast spolu širším okolím se nachází v hydrogeologickém rajónu R 54
Železnohorská a západosudetská oblast a je tvořena proterozoickými metabazity
s puklinovou propustností. V nadloží se nachází místy až 6 m mocný pokryv křídových
sedimentů. Jsou to sladkovodní sedimenty, které do nadloží přecházejí do sedimentů
mořských. Šedomodré bazální jíly fungují jako izolátor do nadloží a přecházejí průlinově do
propustných glaukonitických pískovců a opuk s vložkami jílovců a slínovců cenomanského
stáří. Souvislá křídová tabule již s odlišnými hydrogeologickými poměry se nachází
západním směrem od popisovaného území.
Dále se křídový pokryv vyskytuje jednak v předpolí ložiska a jednak tvoří úzký pruhprotažený
ve směru SV – JZ v centrální části ložiska.
Z ložiskově – hydrogeologického hlediska má tento křídový pruh o ploše cca 42 000 m2
retenčně akumulační význam.
Celkově je zájmová oblast charakteristická malou retenční schopností, slabě rozkolísaným
odtokem. a sezónním doplňováním vody. Podzemní voda dosahuje největší hladiny v období
květen až červen, nejnižší v období září až listopad. Přechodný pokles se projevuje
v červenci nebo i v srpnu.
Z hydrogeologického hlediska jde o ložisko s jednoduchými poměry. Do těžebního prostoru
se stahují pouze srážkové vody. V lomu není významný zdroj podzemní vody Veškeré vody
v lomu jsou svedeny do spodní zahloubené etáže odkud jsou čerpány do Zlatého potoka.
Povrchové vody
Ložisková oblast Masty se svým širším okolím má číslo hydrologického pořadí 1-02-03-032
(4. třída).
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Vlastní území je odvodňováno Zlatým potokem , do kterého se vlévá potok Lomský, původně
tekoucí od vodopádu přímo do Zlatého potoka, dnes odkloněného do katastrálního území
Svinná.
Zlatý potok pramení SSV od Mastů při státní hranici s Polskem v nadm. výšce 380 m a teče
nejprve k JJZ, u Hlinného se stáčí k Z, později u Mastů k SZ. Zde protéká asi 900 m
západně od Dobrušky, kde se otáčí opět k Z. Od Českého Meziříčí je tento tok přejmenován
na říčku Dědina v nadm. výšce 249 m. Jeho celková délka činí 23,3 km a jeho celkový spád
činí 131 m. Plocha povodí Zlatého potoka činí 29,3 km2, průměrný průtok u Českého Meziříčí
číní 0,45 m3/s.
Podle hydrologické klasifikace je řazen mezi vodohospodářsky významné toky. Čistotou
vody je řazen do 3. třídy.
Tok Lomského potoka byl již dřívějšími pracemi přerušen a dnes voda teče od vodopádu
tvořeného lomovou stěnou uměle vyhloubeným korytem ve vytěženém prostoru
v katastrálním území obce Svinná. Lomský potok se pak u mostu vlévá do Zlatého potoka.
Záměr se nachází v CHOPAV Východočeská křída vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981
Sb. Zde se mj. stranoví:
§2
(1) V chráněných vodohospodářských oblastech se zakazuje:
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní
práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních
vod; zákaz se nevztahuje na těžbu
2. v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo
jámové těžbě a nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10
ha
Dle rozhodnutí Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou č.j. ŽP 1073/93-231/2 ze dne
15.10.1993 bylo stanoveno ochranné pásmo 2. stupně vnější (PHO – 2 B) podzemních vod
prameniště Litá.
Hranice tohoto ochranného pásma probíhá v okolí prostoru uvažovaného záměru dle výše
uvedeného rozhodnutí následovně: „…se obrací severozápadním směrem k osadě Polom
k polní cestě Polom – Masty, kde se uhýbá a prochází osadou Polom a dále podél polní
cesty z Polomu údolím Zlatého potoka k osadě Skutiva.“

2.3

Půda

V rámci uvažovaného záměru dojde k záboru cca 38 127 m 2 zemědělské půdy
v katastrálním území Masty a cca 1 500 m2 v katastrálním území Hlinné u Dobrého. Celkový
zábor činí cca 39 500 m2 zemědělské půdy. Jedná se o pozemky bonitní třídy BPEJ 72914
zařazené do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.
Odnětí z PUPFL v k.ú. Hlinné na parcele 929/2 představuje 1 489 m2.
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2.4

Horninové prostředí

Horniny na ložisku Masty jsou podle novějších výzkumů řazeny do orlicko-kladské jednotky,
do novoměstského krystalinika, tvořeného komplexem fylitů a metamorfovaných bazických
vyvřelin. Stratigraficky jsou řazeny do prekambria. Horniny byly postiženy celou řadou
tektonicko-metamorfních pochodů od tektogeneze kaledonské (kadomské vrásnění) až po
zlomovou tektoniku saxonskou.
Charakteristickým znakem novoměstského krystalinika je celkem jednoduchá plošná vrásová
stavba, která je komplikovaná existencí několika systémů vrás. V detailech na výchozech je
patrné velmi intenzivní provrásnění.
Celé území je výrazně postiženo zlomovou tektonikou. Je pravděpodobné, že řada dislokací,
zvláště směru S-J až SZ-JV je starého založení a že pohyby podél nich se několikrát
opakovaly během mladších tektonických fází. Svědčí o tom časté tektonické omezení
sedimentů permu a křídy.
Vlastní ložiskové území je tvořeno polohami různě intenzivně přeměněných bazických
eruptiv, souhrnně označovaných jako metabazity. Rozlišení jednotlivých dílčích typů je
makroskopicky téměř nemožné. Z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností a
technologického hodnocení horniny jako užitkové složky jsou jednotlivé dílčí typy téměř
srovnatelné.
Dříve byly zdejší horniny popisovány značně nejednotně, např. jako jemnozrnné diority,
diabasy, diabasové tufy, zelené břidlice apod. Jedná se o horniny velmi rozmanité s častými
faciálními přechody, s různým stupněm metamorfózy. Proto jsou označovány i jako
chloritické, aktinolitické či amfibolické břidlice až masivní amfibolity.
Texturu mají někdy všesměrnou, často však výrazně paralelní. Při posledním geologickém
průzkumu byly v rámci metabazitů rozlišovány jen dva základní typy:
a) metabazity bez zřetelného usměrnění, které vznikly patrně přeměnou efuziv v suchém
prostředí,
b) metabazity s výraznou paralelní texturou až laminací, které vznikly zřejmě přeměnou
tufitů, tedy efuziv přeplavených.
Všesměrné metabazity představují epizonálně metamorfované vulkanity zelenošedé barvy,
jemnozrnné. Pyrit bývá v některých polohách hojnější, místy i povlaky na některých
puklinách.
Metabazity laminované jsou tvořeny epizonálně metamorfovanými tufity sedimentárního
původu. Jejich paralelní textura je různě intenzivně patrná. Povlaky na puklinách tvoří často
kalcit, oxidy a hydroxidy železa. Místy jsou i pyritové shluky.
Na východě je ložisko metamorfovaných bazických vyvřelin ukončeno na fylitických břidlicích
až fylitech, které byly odkryty lomovou stěnou v lomu I. (k.ú.Svinná). Hranice byla
vymapována při předchozích geologických průzkumných pracích.
V nadloží ložiska jsou místy zachované denudační ostrůvky tvořené relikty křídových hornin.
Na bázi to jsou šedomodré jíly s rezavými partiemi, dále rezavě žluté a šedé jíly chloritickokaolinické. Nad nimi jsou pak polohy glaukonitických pískovců a opuk s vložkami jílovců a
siltovců. Celková mocnost křídových sedimentů v ostrůvku uprostřed ložiska byla cca 7 m.
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Křídové horniny spolu s připovrchovými navětralými partiemi metabazitů jsou řazeny do tzv.
skrývek pevných.
Skrývky sypké jsou tvořeny svahovými hlínami a sutěmi. Jejich mocnost je značně kolísavá a
závisí především na morfologii terénu. Pohybuje se od nulových hodnot na úbočích Zlatého
potoka až po cca 4 m v mírných depresích.

2.5

Přírodní zdroje

V kamenolomu Masty (DP Masty) je povolena HČ - otvírka, příprava a dobývání rozhodnutím
vydaném Obvodním báňským úřadem v Trutnově dne 22.3.1991 pod č.j. 662/91/Hr/H.
Platnost povolené hornické činnosti končí dne 31.12. 2017.
Plánovaný rozsah těžebních prací podle výše uvedeného plánu je již téměř dosažen.
Z tohoto důvodu jsou připravovány podklady pro nové povolení hornické činnosti podle
dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009“.
Celkové množství vytěžitelných zásob v plánem dotčené oblasti v obou částech lomu lze
předpokládat na cca 7 milionů tun. Při plánované roční těžbě 350 tis. tun je v tomto prostoru
uvažováno s těžební činností v období cca 20-ti let. Rozsah všech výše uvedených prací je
zakreslen v mapě důlní situace jako konečný stav.

2.6

Fauna a flóra

Posuzovaný lom leží v okrese Rychnov nad Kněžnou, SV od obce Bílý Újezd poblíž bývalé
osady Roudné (lokalizace GPS 50˚15`12.1``N, 16˚14`56.5``E). Podle regionálního
fytogeografického členění ČR spadá oblast do mezofytika, obvod Českomoravské
mezofitikum a podobvod Orlické opuky (Skalický, 1988). Z hlediska biogeografického členění
leží lom na rozhraní bioregionu 1.9 Cidlinského a 1.69 Orlickohorského (Culek, 1996). Podle
mapy potenciální přirozené vegetace ČR by území mělo být porostlé černýšovou
dubohabřinou (Melampyro nemorosi–Carpinetum) a bikovou a/nebo jedlovou doubravou
(Luzulo albidae–Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) (Neuhäslová, 1998) . Klimaticky se
jedná o oblast mírně teplou.
Fauna
Bezobratlí
Metodika
Lokalita byla zkoumána metodou zemních pastí které byly exponovány v pozdně letním
aspektu v době od 25.7. do 15.8.2007.
Pasti byly plněny vinným octem který působí na jedné straně jako jako atraktant pro vábení
hmyzu, na druhé straně jako konzervační prostředek. Jiné metody sběru hmyzu nebyly na
lokalitě použity.
Determinaci získaného materiálu hmyzu prováděl Dr. M.Honců.
Při zpracování průzkumu brouků (Coleoptera) byla použita synonymika podle check-listu
zpracovaného Jelínkem (1993).
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Charakter lokalit je hodnocen pomocí bioindikačního rozdělení střevlíkovitých brouků podle
Hůrky et al. (1996). Jednotlivé druhy jsou podle své schopnosti osídlování území zařazeny
do 3 bioindikačních skupin:
Ekologická skupina

Charakteristika

E – eurytopní druhy

Druhy, které nemají žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu
prostředí, druhy původně vázané na přirozené nestabilní, měnící
se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně
ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.

A – adaptibilní druhy

Druhy osídlujících více nebo méně přirozená nebo přirozenému
stavu blízká stanoviště. Vyskytují se i na druhotných, dobře
regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti přirozených ploch.
Tato nejpočetnější skupina zahrnuje především druhy lesních
porostů, ale i umělých, pobřežní druhy stojatých i tekoucích vod,
druhy luk, pastvin a jiných travních porostů.

R – reliktní druhy

Druhy s nejužší ekologickou valencí, majících v současnosti často
charakter reliktů. Jedná se vesměs o vzácné a ohrožené druhy
přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů.

Bezobratlí
Lokalita okraj lesa (viz třetí lokalita botanická část)
Hmyz (Insecta)
Brouci (Coleoptera)
Střevlíkovití (Carabidae)
A Carabus linnei, 1 ex.
Leiodidae
Catops picipes, 1 ex.
Vrubounovití (Scarabaeidae)
Anoplotrupes stercorosus, 3 ex.
Blanokřídlí (Hymenoptera)
Vespa vulgaris, 1 ex.
Motýli (Lepidoptera)
Bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P, napi),
Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)
Babočka kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana)
Vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae), v. chrastavcová (Z. osterodentis),
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Lokalita hranice u polní kultury (viz pátá lokalita botanická část)
Výsledky
Měkkýši(Molusca) Arion luzitanicus
Hmyz (Insecta)
Brouci (Coleoptera)
Mrchožroutovití (Silphidae)
Nicrophorus fossor, 1 ex.
Leskňáčkovití (Nitidulidae)
Librodor hortensis 16 ex.
Obratlovci (Vertebrata)
Třída Ryby (Pisces)
Mihule potoční (Lampetra planeri)§
Pstruh obecný (Salmo trutta)
Vranka obecná (Cottus gobio) §
Třída Obojživelníci (Amhibia)
Skokan hnědý (Rana temporaria). – na lokalitě nebylo zjištěno rozmnožování.
Třída plazi (Reptilia)
Zmije obecná (Vibera berus).§
Ještěrka obecná §
Uvedené druhy se řídce vyskytují. Populace je stabilizovaná.
Třída ptáci (Aves)
V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjištěné v posuzovaném území. Je li v kolonce
uveden znak + znamená souhlas s hlavičkou tabulky. Je li uveden znak ? nelze tuto
skutečnost jednoznačně potvrdit. Je-li v kolonce uveden znak – není předpoklad že vazba
uvedená v hlavičce je platná. Znak § uvádí, že druh je chráněn zákonem 114/92 Sb., resp,
že je uveden ve vyhlášce 395/92. Pro potřeby tohoto hodnocení není důležitá úroveň
ochrany (je-li ohrožený, silně nebo kriticky ohrožený).
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Ptáci

Hnízdí Potravní Vyhláška 395
vazba

Poznámka

Bažant obecný (Phasianus

-

Druh širšího okolí

colchicus)

Brhlík lesní (Sitta europaea)

+

+

Budníček lesní (Phylloscopus
sibilatrix

+

+

Budníček menší
(Phylloscopus collybita)

+

+

Budníček větší (Phylloscopus
trochilus

+

+

Čáp bílý (Ciconia ciconia)

-

§

Druh širšího okolí, luční
prosty

Čáp černý (Ciconia nigra

-

§

Druh širšího okolí,
vodní tok

Červenka obecná (Erithacus
rubecula)

+

Čížek lesní (Carduelis spinus

-

Datel černý (Dryocopus
martius)

?

?

Drozd brávník (Turdus
viscivorus)

?

+

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

?

+

Drozd zpěvný (Turdus
philomelos)

?

+

Holub hřivnáč (Columba
palumbus)

?

?

Hýl obecný (Pyrhula pyrhula)

+

+

Jestřáb lesní (Accipiter
gentilis)

?

?

Kalous ušatý (Asio otus)

-

Káně lesní (Buteo buteo)

-

Konipas bílý (Motacilla alba)

-

Konipas horský (Motacilla
cinerea)

?

Kos černý (Turdus merula)

+

Králíček obecný (Regulus
regulus)

-

Krkavec velký (Corvus corax)

-

+
Druh širšího okolí
Druh širšího okolí

§

Lokalitu navštěvuje
náhodně, hnízdí mimo
lokalitu.

§

Lokalitu navštěvuje
náhodně, hnízdí mimo

?
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lokalitu.

Křivka obecná (Loxia
curvirostra)

-

Kukačka obecná (Cuculus
canorus)

?

-

Ledňáček obecný (Alcedo
athis)

-

-

Mlynařík dlouhoocasý
(Aegithalos caudatus)

+

Ořešník kropenatý (Nucifraga
caryocatactes)

?

Pěnice černohlavá (Sylvia
atricapilla)

?

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia
communis)

?

Pěnice slavíková (Sylvia
borin)

?

Pěnkava obecná (Fringilla
coelebs)

+

Pěvuška modrá (Prunella
modularis)

+

Poštolka obecná (Falco
tinnunculus)

-

Puštík obecný (Strix aluco)

?

?

Rehek domácí (Phoenicurus
ochruros)

?

-

Skřivan polní (Alauda
arvensis)

-

-

Skorec vodní (Cinclus cinclus) ?

?

Sojka obecná (Garrulus
glandarius

+

Stehlík obecný (Carduelis
carduelis)

-

Strakapoud velký
(Dendrocopos major)

?

Strnad obecný (Emberiza
citrinella)

+

Střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)

?

Sýkora koňadra (Parus major) +

§

Vázaný na vodní tok

§

Druh širšího okolí

Hnízdí

+
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Sýkora modřinka (Parus
coeruleus)

+

+

Sýkora parukářka (Parus
cristatus)

+

+

Sýkora uhelníček (Parus ater) +

+

Špaček obecný (Sturnus
vulgaris)

-

Vlaštovka obecná (Hirundo
rustica)

-

Zvonek zelený (Carduelis
chloris)

?

Zvonohlík zahradní (Serinus
serinus)

?

Druh širšího okolí
-

§

Náhodný přelet nad
lokalitou.

Druh širšího okolí

Poznámka k třídě Aves (ptáci).
Vzhledem k vysoké mobilitě lokalitu ptáci navštěvují pouze krátkodobě jako součást
loveckého revíru. Druhy vázané na posuzované území (nebo jeho nejbližší okolí s vazbou na
území) jsou uvedeny v závěru. U ostatních druhů, přesto, že byly zjištěny na lokalitě nelze
očekávat vliv na populaci těchto druhů.

Třída Mammalia – savci
Savci

Potravní vazba

Vyhláška 395/92

Hraboš polní - (Microtus arvalis)

-

-

Krtek obecný – (Talpa europea)

-

-

Myšice křovinná (Apodemus
sylvaticus)

-

-

Norník rudý – (Clethrionomys
glareolus)

-

-

Rejsek obecný – Sorex araneus

-

-

Srnec obecný (Capreolus
capreolus)

-

-

Poznámka

Kuna lesní (Martes martes)
Liška obecná (Vulpes vulpes)

Vydra říční (Lutra lutra)
Zajíc polní (Lepus europeus)

§
-

-

Zoologická část věnovaná vodnímu toku
Zlatý potok v prostoru lokality „Lom Masty“ má charakter říčky. Šířka koryta je cca okolo 5 m.
V toku se střídají zřetelné štěrkové lavice s proudivou vodou (peřeje), s úseky s pomalu
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tekoucí vodou, místy jsou i menší tůně. Z levé strany Zlatý potok ve sledovaném úseku
přijímá dva přítoky, kterými jsou Osečnický a Lomský potok.
Sledovaný tok Zlatého a Lomského potoka se nachází v prostoru činného lomu.
Přehled druhů s vazbou na vodní toky v lokalitě „Lom Masty“:
Mihule potoční (Lampetra planeri) – kriticky ohrožený druh. Charakter vodního toku Zlatého
potoka plně odpovídá ekologickým nárokům tohoto druhu. Mihule zde vyhledává především
pomalé úseky s písečnými náplavy.
Pstruh obecný (Salmo trutta) – ve sledovaném úseku je dominantním druhem ryby.
Vranka obecná (Cottus gobio) – ohrožený druh. Sledovaný úsek plně vyhovuje ekologickým
nárokům tohoto druhu, který je bioindikačním druhem. Vranka je nedílnou složkou potravy
lososovitých ryb, v místě lokality pstruha obecného.
Stejně jako pro mihuli, tak i pro vranku je připravována k vyhlášení EVL CZ0523007 Dědina
u Dobrušky.
Ledňáček říční (Alcedo atthis) – silně ohrožený druh. Druh, který vyhledává čisté vodní toky
s dostatkem zarostlých kolmých břehů. Ve sledovaném území pravděpodobně hnízdí.
Konipas horský (Motacilla cinerea) – sledovaný úsek je optimálním biotopem pro tento druh,
kterému právě vyhovují rychle tekoucí vody lemované lesem, bohatě členěné skalisky,
balvany, štěrkovými nánosy, místy s mělkou, pomalu tekoucí vodou. Vyhovuje mu také
blízkost technických budov, které patří do areálu lomu, kde si ve výklencích staví hnízda.
Skorec vodní (Cinclus cinclus) – ve sledovaném úseku je hnízdním druhem, zde mu právě
vyhovuje charakter toku s kamenitým dnem, přirozenými břehy a čistou vodou.
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) – vývraty a obnažené kořenové systémy stromů na
okraji břehů vyhledává tento druh ke hnízdění, ve sledovaném úseku hnízdí.
Vydra říční (Lutra lutra) – silně ohrožený druh. V minulosti vzácný druh, který se v současné
době šíří díky cílené ochraně a také zkvalitňování čistoty vod. Ve sledovaném úseku byly
nalezeny na 4 místech pobytové značky (trus), 2x na Zlatém potoce a 2x na Lomském
potoce. Tyto nálezy pobytových značek právě dosvědčují šíření druhu. Do roku 2005 se na
tomto toku vydra ještě nevyskytovala.
Flóra
Lom Masty leží v údolí Zlatého potoka, jehož koryto jej rozděluje na dvě nestejně velké části.
Okolí lomu tvoří mozaika polí, luk a kulturních lesů. Pro přehlednost bylo území, jehož se
týká požadavek na rozšíření dobývacího prostoru rozdělen na 6 mikrolokalit.
První lokalita leží uprostřed lomu při levém břehu Zlatého potoka. Jedná se o skalní výchoz
táhnoucí se ve směru SV – JZ. Jihovýchodně orientovaná stěna byla již v minulosti těžena.
Nyní ji tvoří kamenná suť zarostlá ruderální vegetací ( Sambucus racemosa, Arctium lappa,
Lythrum salicaria, Tripleurospermum inodorum …). Hřeben je porostlý především duby a
habry, mezi kterými vystupují nad povrch skalky. Ty můžeme nalézt místy i na SZ svahu
spadajícím ke Zlatému potoku. Na skalkách rostou běžné druhy kapradin (Asplenium
trichomanes, Polypodium vulgare). Samotný hřeben je velmi výslunný a suchý, čemuž
odpovídá i skladba vegetace (Genista tinctoria, Melampyrum nemorosum, Hylotelephium
maximu …). Rostou zde i druhy zavlečené jako Pyrethrum parthenium a Aster. Svah
40

Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

-

Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009
v rámci stávajícího DP – Kamenolom Masty

spadající k potoku má charakter suťového lesa. Ze stromů jsou zastoupeny javor klen i mléč,
dále habr obecný, vrba křehká a líska obecná. V lese je poměrně nedávná výsadba smrku
ztepilého a borovice lesní. Z bylin přímo na svahu roste Prenanthes purpurea a Mercurialis
perennis, ve vlhku a zástinu u potoka pak např. Hepatica nobilis, Pulmonaria obscura,
Primula elatior nebo Epilobium montanum. Ze zajímavějších druhů zde roste Astrantia major,
Digitalis grandiflora a Epilobium roseum. Na břehu potoka jsou zavlečeny oba nepůvodní
druhy netýkavek ( Impatiens glandulifera a I. parviflora). Při botanickém průzkumu 12.7.2006
byly zaznamenány následující druhy:
latinský název

český název

Acer platanoides L.

javor mleč

Acer pseudoplatanus L.

javor klen

Aegopodium podagraria L.

bršlice kozí noha

Achillea millefolium L.

řebříček obecný

Ajuga reptans L.

zběhovec plazivý

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et
Grande

česnáček lékařský

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

olše lepkavá

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Angelica sylvestris L.

děhel lesní

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

kerblík lesní

Arctium lappa L.

lopuch větší

Arrhenatherum elatius L.

ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Asarum europaeum L.

kopytník evropský

Asplenium trichomanes L.

sleziník červený

Aster L.

hvězdnice

Astragalus glycyphyllos L.

kozinec sladkolistý

Astrantia major L.

jarmanka větší

Betula pendula Roth

bříza bělokorá

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

třtina křovištní

Campanula persicifolia L.

zvonek broskvolistý

Campanula rotundifolia L.

zvonek okrouhlolistý

Campanula trachelium L.

zvonek kopřivolistý

Carex leersiana Rauscher.

ostřice mnoholistá

Carex sylvatica Huds.

ostřice lesní

Carpinus betulus L.

habr obecný

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset
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Cirsium oleraceum (L.) Scop.

pcháč zelinný

Corylus avellana L.

líska obecná

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Dactylis glomerata L.

srha říznačka

Daucus carota L.

mrkev obecná

Deschampsia cespitosa (L.) P.B.

metlice trsnatá

Dianthus deltoides L.

hvozdík kropenatý

Digitalis grandiflora Mill.

náprstník velkokvětý

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

kapraď samec

Epilobium montanum L.

vrbovka horská

Epilobium roseum Schreber.

vrbovka růžová

Festuca gigantea (L.) Vill.

kostřava obrovská

Fragaria vesca L.

jahodník obecný

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

Galeobdolon luteum Hudson emend. Holub pitulník žlutý
Galium aparine L.

svízel přítula

Galium sylvaticum L.

svízel lesní

Genista tinctoria L.

kručinka barvířská

Geranium phaeum L.

kakost hnědočervený

Geranium robertianum L.

kakost smrdutý

Geum urbanum L.

kuklík městský

Hepatica nobilis Schreber.

jaterník podléška

Heracleum sphondyliu L.

bolševník obecný

Hieracium lachenalii Suter

jestřábník Lachenalův

Hieracium sabaudum L.

jestřábník savojský

Hylotelephium maximum (L.) Holub.

rozchodník velký

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Chaerophyllum aromaticum L.

krabilice zápašná

Impatiens glandulifera Royle

netýkavka žlaznatá

Impatiens parviflora DC.

netýkavka malokvětá

Lactuca serriola L.

locika kompasová

Lathyrus sylvestris L.

hrachor lesní

Leucanthemum vulgare Lamk. subsp.
vulgare

kopretina obecná

Lonicera xylosteum L.

zimolez obecný

Lycopus europaeus L.

karbinec evropský

Lythrum salicaria L.

kyprej vrbice

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt

pstroček dvoulistý
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Melampyrum nemorosum L.

černýš hajní

Melica nutans L.

strdivka nící

Melilotus albus Med.

komonice bílá

Mercurialis perennis L.

bažanka vytrvalá

Mycelis muralis (L.) Dum.

mléčka zední

Myosotis palustris subsp. laxiflora (Rchb.)
Schubl. et Mart.

pomněnka bahenní volnokvětá

Oxalis acetosella L.

šťavel kyselý

Phyteuma spicatum L.

zvonečník klasnatý

Picea abies (L.) Karsten

smrk ztepilý

Pinus sylvestris L.

borovice lesní

Poa nemoralis L.

lipnice hajní

Polygonatum multiflorum (L.) All.

kokořík mnohokvětý

Polypodium vulgare L.

osladič obecný

Populus tremula L.

osika obecná

Prenanthes purpurea L.

věsenka nachová

Primula elatior (L.) Hill

prvosenka vyšší

Prunella vulgaris L.

černohlávek obecný

Pulmonaria obscura Dam.

plicník tmavý

Pyrethrum parthenium (L.) Sm.

řimbaba obecná

Quercus robur L.

dub letní

Rubus idaeus L.

ostružiník maliník

Rumex obtusifolius L.

šťovík širolistý

Salix caprea L.

vrba jíva

Salix fragilis L.

vrba křehká

Sambucus racemosa L.

bez červený

Scrophularia nodosa L.

krtičník hlíznatý

Securigera varia (L.) Lassen

čičorka pestrá

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

starček Fuchsův

Silene dioica (L.) Clairv.

silenka dvoudomá

Silene vulgaris (Moench) Garcke

silenka nadmutá

Sorbus aucuparia L.

jeřáb ptačí

Stachys sylvatica L.

čistec lesní

Torilis japonica (Houtt.) DC.

tořice japonská

Trifolium pratense L.

jetel luční

Tripleurospermum inodorum (L.) SchultzBip.

heřmánkovec nevonný

Trisetum flavescens (L.) P.B.

trojštět žlutavý
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Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Verbascum thapsus L.

divizna malokvětá

Veronica chamaedrys L.

rozrazil rezekvítek

Viola reichenbachiana Bor.

violka lesní

Druhá lokalita leží ve východní části lomu. Ta je v současnosti ukončena strmou stěnou, za
jejíž hranou leží pole, louka a částečně sem zasahuje les nad levým břehem Zlatého potoka.
Přibližně 3 m od hrany lomové stěny je shrnutá ornice. Na obnaženém povrchu rostou
ruderální a zavlečené druhy jako Conyza canadensis, Apera spica-venti, Artemisia vulgaris
aj. Dále následuje ovesné pole a louka. V poli až na výjimku kromě ovsa nic jiného neroste.
Na kraji pole roste ze zajímavějších druhů Silybum marianum nebo Linaria vulgaris. Vedle
pole leží pravidelně kosená louka. Půda je velmi mělká a kamenitá. Podle struktury povrchu
a charakteru vegetace byla louka pravděpodobně v minulosti rozorána. Vegetaci tvoří
mozaika druhů sušších výslunných luk a polí.
Směrem do údolí do lokality zasahuje les na levém břehu Zlatého potoka. Ve stromovém
patře je zastoupen habr, jasan, líska a javor klen. Les leží na prudkém svahu. Bližšímu
určení brání suť, která je nahrnutá cca 20 m od hrany lomu, a která zakryla bylinné patro. Na
suti se uchytily ruderální druhy jako Fallopia convolvulus, Impatiens parviflora nebo
Tripleurospermum inodorum. Dále od hrany lomu tvoří bylinné patro silná vrstva opadu,
kterým prorůstají semenáčky stromů. Níže k potoku pak lze nalézt druhy jako Pulmonaria
obscura, Melica nutans, Galeobdolon luteum a další. Při botanickém průzkumu 19.7.2006
byly zaznamenány následující druhy:
latinský název

český název

Acer pseudoplatanus L.

javor klen

Achillea millefolium L.

řebříček obecný

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Anagallis arvensis L.

drchnička rolní

Apera spica-venti (L.) P.B.

chundelka metlice

Arctium nemorosum Lej.

lopuch hajní

Arrhenatherum elatius L.

ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Asarum europaeum L.

kopytník evropský

Astragalus glyciphyllos L.

kozinec sladkolistý

Avena sativa L.

oves setý

Avenella flexuosa (L.) Drejer

metlička křivolaká

Betula pendula Roth

bříza bělokorá

Campanula rotundifolia L.

zvonek okrouhlolistý

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

kokoška pastuší tobolka
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Carpinus betulus L.

habr obecný

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

pcháč obecný

Corylus avellana L.

líska obecná

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Dactylis glomerata L.

srha říznačka

Daucus carota L.

mrkev obecná

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

kapraď samec

Elytrigia repens (L.) Nevski

pýr plazivý

Erigeron strigosus Willd.

turan větevnatý

Euphorbia cyparissias L.

pryšec chvojka

Fallopia convolvulus (L.) Á.Lowe

opletka obecná

Filago arvensis L.

bělolist rolní

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

Galeobdolon luteum Hudson emend. Holub pitulník žlutý
Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Impatiens parviflora DC.

netýkavka malokvětá

Lactuca serriola L.

locika kompasová

Lapsana communis L.

kapustka obecná

Leontodon hispidus L.

máchelka srstnatá

Linaria vulgaris Mill.

lnice květel

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Matricaria discoidea DC.

heřmánek terčovitý

Melica nutans L.

strdivka nící

Mycelis muralis (L.) Dum.

mléčka zední

Phleum pratense L.

bojínek luční

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L.

jitrocel větší

Poa nemoralis L.

lipnice hajní

Poa pratensis L.

lipnice luční

Pulmonaria obscura Dam.

plicník tmavý

Quercus robur L.

dub letní

Rubus L.

ostružiník spp.

Rumex obtusifolius L.

šťovík širolistý

Salix caprea L.

vrba jíva

Sambucus nigra L.

bez černý

Scrophularia nodosa L.

krtičník hlíznatý

Securigera varia (L.) Lassen

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

starček Fuchsův

Silybum marianum (L.) Gaertner

ostropestřec mariánský

Stachys sylvatica L.

čistec lesní

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H.
Ollgard et Štěpánek

pampeliška smetánka

Thlaspi arvense L.

penízek rolní

Torilis japonica (Houtt.) DC.

tořice japonská

Trifolium pratense L.

jetel luční

Trifolium repens L.

jetel plazivý

Tripleurospermum inodorum (L.) SchultzBip.

heřmánkovec nevonný

Trisetum flavescens (L.) P.B.

trojštět žlutavý

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Verbascum thapsus L.

divizna malokvětá

Vicia cracca L.

vikev ptačí

Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray

vikev chlupatá

Viola arvensis Murray

violka rolní

Třetí lokalita leží nad JV hranou lomu. Jedná se o lesní porost, na jehož okraji roste několik
statných jedinců dubu letního a smrku ztepilého. Vnitřek porostu tvoří výsadba smrku
s vtroušeným náletem jeřábu ptačího, břízy, jasanu a javoru klenu. Na kraji lesa rostou druhy
teplých mezí jako je Melampyrum nemorosum, Veronica officinalis a Hypericum perforatum.
Skrz les protéká malý potok, který padá ve formě vodopádu dovnitř lomu. Při průzkumu
4.8.2006 byly zaznamenány následující druhy:
latinský název

český název

Acer pseudoplatanus L.

javor klen

Arrhenatherum elatius L.

ovsík vyvýšený

Avenella flexuosa (L.) Drejer

metlička křivolaká

Betula pendula Roth

bříza bělokorá

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

třtina křovištní

Carpinus betulus L.

habr obecný

Dactylis glomerata L.

srha říznačka

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

kapraď samec

Euphorbia cyparissias L.

pryšec chvojka

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

Galeobdolon luteum Hudson emend. Holub pitulník žlutý
Hieracium lachenalii Suter

jestřábník Lachenalův

Hieracium sabaudum L.

jestřábník savojský
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Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Impatiens parviflora DC.

netýkavka malokvětá

Melampyrum nemorosum L.

černýš hajní

Melica nutans L.

strdivka nící

Mycelis muralis (L.) Dum.

mléčka zední

Oxalis acetosella L.

šťavel kyselý

Picea abies (L.) Karsten

smrk ztepilý

Poa nemoralis L.

lipnice hajní

Polypodium vulgare L.

osladič obecný

Quercus robur L.

dub letní

Rubus L.

ostružiník spp.

Sorbus aucuparia L.

jeřáb ptačí

Vaccinium myrtillus L.

brusnice borůvka

Veronica officinalis L.

rozrazil lékařský

Do čtvrté lokality byly zahrnuta cesta při SZ hraně lomu, prostor mezi cestou a následujícím
polem, a SV hranu lomu. Vegetace na těchto místech trpí nedostatkem vody, půda je
nevyvinutá a kamenitá. Mezi cestou a hranou lomu roste nálet břízy, osiky a habru. Na obou
stranách komunikace převládají druhy plevelné a zavlečené. Ze zajímavějších druhů:
Sanguisorba minor a Centaurea jacea. Z botanického hlediska zajímavější je SV hrana, kde
byla těžba ukončena pozvolnějším, stupňovitým srázem. Ze zajímavých teplomilných druhů
zde můžeme nalézt: Trifolium arvense, Koeleria pyramidata nebo Euphrasia stricta. Celkový
výčet druhů ze dne 19.7.2006 je takovýto:
latinský název

český název

Acer pseudoplatanus L.

javor klen

Aegopodium podagraria L.

bršlice kozí noha

Achillea millefolium L.

řebříček obecný

Anthyllis vulneraria L.

úročník bolhoj

Arrhenatherum elatius L.

ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Aster L.

hvězdnice

Betula pendula Roth

bříza bělokorá

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

třtina křovištní

Campanula rotundifolia L.

zvonek okrouhlolistý

Campanula trachelium L.

zvonek kopřivolistý

Carpinus betulus L.

habr obecný

Centaurea jacea L.

chrpa luční

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset
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Cirsium vulgare (Savi) Ten.

pcháč obecný

Clinopodium vulgare L.

klinopád obecný

Convolvulus arvensis L.

svlačec rolní

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Dactylis glomerata L.

srha říznačka

Daucus carota L.

mrkev obecná

Elytrigia repens (L.) Nevski

pýr plazivý

Epilobium hirsutum L.

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense L.

přeslička rolní

Erigeron strigosus Willd.

turan větevnatý

Euphorbia cyparissias L.

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia L.

pryšec kolovratec

Euphrasia stricta J.F.Lehm.

světlík tuhý

Festuca brevipila Tracey

kostřava drsnolistá

Fragaria vesca L.

jahodník obecný

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

Galium album Mill.

svízel bílý

Galium aparine L.

svízel přítula

Galium glaucum L.

svízel sivý

Gypsophila muralis L.

šater zední

Hieracium sabaudum L.

jestřábník savojský

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Impatiens parviflora DC.

netýkavka malokvětá

Koeleria pyramidata (Lamk.) P.B.

smělek jehlancovitý

Lactuca serriola L.

locika kompasová

Larix decidua Mill.

modřín opadavý

Lathyrus pratensis L.

hrachor luční

Leontodon hispidus L.

máchelka srstnatá

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

Medicago lupulina L.

tolice dětelová

Melilotus albus Med.

komonice bílá

Pimpinella major (L.) Huds.

bedrník větší

Pinus sylvestris L.

borovice lesní

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L.

jitrocel větší

Poa annua L.

lipnice roční

Poa compresa L.

lipnice smáčknutá
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Poa pratensis L.

lipnice luční

Polygonum aviculare L. s. str.

rdesno ptačí

Populus tremula L.

osika obecná

Quercus robur L.

dub letní

Rosa spp. L.

růže

Rubus idaeus L.

ostružiník maliník

Rumex acetosella L.

šťovík menší

Rumex crispus L.

šťovík kadeřavý

Rumex obtusifolius L.

šťovík širolistý

Salix caprea L.

vrba jíva

Salix purpurea L.

vrba nachová

Sambucus racemosa L.

bez červený

Sanguisorba minor Scop.

krvavec menší

Sanguisorba officinalis L.

krvavec lékařský

Securigera varia (L.) Lassen

čičorka pestrá

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

starček Fuchsův

Sonchus oleraceus L.

mléč zelinný

Thymus pulegioides L.

mateřídouška vejčitá

Trifolium arvense L.

jetel rolní

Trifolium aureum Pollich.

jetel zlatý

Tripleurospermum inodorum (L.) SchultzBip.

heřmánkovec nevonný

Trisetum flavescens (L.) P.B.

trojštět žlutavý

Tussilago farfara L.

podběl lékařský

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Verbascum thapsus L.

divizna malokvětá

Vicia hirsuta (L.) S. F.

vikev chlupatá

Pátá lokalita zahrnuje pole SZ od předešlé cesty. Jedná se o dvě pole rozdělená polní
cestou. Pole, které je v současné době osázené kukuřicí a na části i bramborami, je ve velmi
špatném stavu, silně zarostlé plevelem, a to především druhem Atriplex hortensis. Druhé
pole je čisté, prakticky bez plevele. Je oseté ječmenem s příměsí ovsa. Po krajích polí a
cesty rostou plevelné a ruderální druhy. Dne 4.7.2006 zde byly zaznamenány tyto druhy:
latinský název

český název

Achillea millefolium L.

řebříček obecný

Aethusa cynapium L.

tetlucha kozí pysk

Amaranthus L.

laskavec

Arrhenatherum elatius L.

ovsík vyvýšený
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Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Avena sativa L.

oves setý

Campanula rapunculoides L.

zvonek řepkovitý

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

kokoška pastuší tobolka

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

Convolvulus arvensis L.

svlačec rolní

Conyza canadensis (L.) Cronquist

turanka kanadská

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Dactylis glomerata L.

srha říznačka

Daucus carota L.

mrkev obecná

Echinochloa crus-galli (L.) P.B.

ježatka kuří noha

Elytrigia repens (L.) Nevski

pýr plazivý

Euphorbia helioscopia L.

pryšec kolovratec

Galium aparine L.

svízel přítula

Hordeum vulgare L.

ječmen obecný

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Lactuca serriola L.

locika kompasová

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre

rdesno blešník

Phleum pratense L.

bojínek luční

Solanum tuberosum L.

lilek brambor

Sonchus arvensis L.

mléč rolní

Sonchus oleraceus L.

mléč zelinný

Thlaspi arvense L.

penízek rolní

Tripleurospermum inodorum (L.) SchultzBip.

heřmánkovec nevonný

Viola arvensis Murray

viola rolní

Zea mays L.

kukuřice setá

Poslední šestá lokalita je louka nad SV stěnou lomu, na kterou při hraně lomu směrem do
údolí navazuje les. Louka je pravidelně kosena. Část louky při cestě byla v minulosti
rozorána. Dnes je ponechána ladem a roste na ní plevelná vegetace. Typem náleží
k mezofilním ovsíkovým loukám. Navazující les tvoří ve stromovém patře habr, jasan, dub
letní, třešeň ptačí, krušina olšová a líska obecná. Bylinné patro není moc bohaté. U země je
velký zástin díky hustému porostu lísky. Ze zajímavějšího druhu lze zmínit Asarum
europaeum. Lokalitu byla navštívena 4.7.2006.
latinský název

český název

Acer pseudoplatanus L.

javor klen
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Achillea millefolium L.

řebříček obecný

Arrhenatherum elatius L.

ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Asarum europaeum L.

kopytník evropský

Betula pendula Roth

bříza bělokorá

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

třtina křovištní

Campanula rotundifolia L.

zvonek okrouhlolistý

Carpinus betulus L.

habr obecný

Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer

chrpa parukářka

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

Corylus avellana L.

líska obecná

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Dactylis glomerata L.

srha říznačka

Daucus carota L.

mrkev obecná

Fragaria vesca L.

jahodník obecný

Frangula alnus Mill.

krušina olšová

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

Galium album Mill.

svízel bílý

Galium sylvaticum L.

svízel lesní

Geranium robertianum L.

kakost smrdutý

Heracleum sphondyliu L.

bolševník obecný

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Lactuca serriola L.

locika kompasová

Lathyrus pratensis L.

hrachor luční

Leontodon hispidus L.

máchelka srstnatá

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

Melica nutans L.

strdivka nící

Pastinaca sativa L.

pastinák setý

Phleum pratense L.

bojínek luční

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L.

jitrocel větší

Poa nemoralis L.

lipnice hajní

Primula elatior (L.) Hill

prvosenka vyšší

Prunus avium (L.) L.

třešeň ptačí

Quercus robur L.

dub letní

Rubus idaeus L.

ostružiník maliník

Rumex crispus L.

šťovík kadeřavý
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Rumex obtusifolius L.

šťovík širolistý

Scrophularia nodosa L.

krtičník hlíznatý

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

starček Fuchsův

Sonchus oleraceus L.

mléč zelinný

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H.
Ollgard et Štěpánek

pampeliška smetánka

Tilia cordata Mill.

lípa srdčitá

Trifolium hybridum L.

jetel zvrhlý

Trifolium pratense L.

jetel luční

Trifolium repens L.

jetel plazivý

Trisetum flavescens (L.) P.B.

trojštět žlutavý

Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray

vikev chlupatá

2.7

Ekosystémy

Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních,
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Podkladem pro zpracování vlivů na ÚSES byly poskytnuté údaje z Krajské koncepce
ochrany přírody Královéhradeckého kraje.
Posuzovaná lokalita zasahuje do územního systému ekologické stability (viz mapa). Celé
území záměru – včetně současně probíhající těžby leží v regionálním biocentru.
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Mapa zachycuje vztah posuzované lokality a územního systému ekologické stability.

2.8

Krajina

Geomorfologické začlenění území je podle Zeměpisného lexikonu ČSR následující:
Provincie : Česká vysočina
Soustava : Krkonošsko-jesenická
Podsoustava : Orlická podsoustava
Celek : Orlické hory
Podcelek : Náchodská vrchovina
Okrsek : 4b-3a-c Sedloňovská vrchovina
Reliéf území lze charakterizovat jako silně rozčleněný, erozně – denudační. Reliéf je
kvartérní, jedná se o saxonskou zmlazenou parovinu na západním křídle orlicko – kladské
oblasti. Podle Culka ( členění použité pro Nadregionální a regionální ÚSES České republiky,
Společnost pro životní prostředí, Brno 1995) patří do skupiny typů geobiocénů (STG) 6AB3
a místně přechází do 6AB4. V obou případech se jedná o 6 vegetační stupeň. Trofická řada
oligotrofní. Hydrická řada normální.

2.9

Kulturní památky

Památkově chráněné objekty se v zájmovém území nenacházejí.
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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 těžební činnost na výhradním ložisku kamene ve stanoveném dobývacím
prostoru Masty.
Dalším prvkem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí je liniový zdroj hluku a znečištění
ovzduší reprezentovaný silnicí 3. třídy III/32116.
V menší míře se na kvalitě životního prostředí podílí zemědělská výroba a menší
podnikatelské aktivity v obcích.
Z vlivů těžební činnosti lze jako částečně omezující označit vlivy hluku a imisí z provozu
třídící linky a těžké mechanizace v lomu. Tyto vlivy jsou podlimitní a projevují se v nejbližším
okolí záměru.
Vlivy silnice 3. třídy III/32116 v dotčeném území se projevují především u zástavby situované
v bezprostřední blízkosti této silnice, kde může docházet k hlukovým vlivům na hranici
hlukových limitů.
Vlivy hluku z místních komunikací jsou pak podstatně méně významné a obyvatelstvem jsou
také podstatně 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 rozšíření těžebního prostoru včetně
navržených opatření vyplývajících z předkládaného oznámení, nepřinese navýšení ani
zhoršení současných parametrů zátěží vůči okolí.
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ČÁST D
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí
1. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1.1

Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Negativní vliv z oznamovaného záměru se může potenciálně projevit zejména:
−

znečištěním ovzduší

−

hlukem

−

znečištěním vody a půdy

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví
Z prostoru úpravny kameniva se produkují především tuhé znečišťující látky v důsledku
manipulace s vytěženou surovinou, v menší míře pak znečišťující látky, které obsahují
výfukové plyny nakladače a nákladních vozidel přepravujících vytěženou horninu a
nákladních vozidel expedujících finální produkt.
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií
široké spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a
typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti
jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují na
160 jednotlivých položek.
Jsou to především látky:
anorganické:
- tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
- oxid uhelnatý

CO

- oxidy dusíku

NO a NO2

- oxid siřičitý

SO2

- oxid uhličitý

CO2

organické:
- alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky
- aldehydy
- fenoly
- ketony
- dehty
- polycyklické aromatické uhlovodíky
- saze
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Některé z uvedených látek podporují vznik druhotných škodlivin - např. ozónu, peracylnitrátů,
tuhého aerosolu apod. Za nejcharakterističtější a nejvýznamnější škodlivinu z dopravy se
považují oxidy dusíku (NOx) – tedy směs NO a NO2.
Tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu.
Setkáváme se tak s pojmy pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, v zahraniční
literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové
suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke).
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující
pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce
s aearodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních
dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým
průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému
zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém
rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic
aerodynamického průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak
rychle klesajícím záchytem částic s větším průměrem.
K orientačnímu převodu TSP na PM10 navrhuje např. US EPA konverzní faktor 0,5 – 0,6.
Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na 0,6. Tyto poměry se ovšem mohou významně lišit podle
oblastí a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické
složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro
plynné škodliviny v ovzduší. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i
NO2.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry
rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování
fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují
zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší.
Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy,
z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol,
který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém
území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice
obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě
na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci
během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.
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V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištěné ovzduší
prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční koncentrace
PM10 pohybují v rozmezí 20-50 µg/m3 a neliší se významně od venkovských oblastí.
Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10.
Průměrné roční koncentrace TSP v ovzduší 16 měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2000
pohybovaly od 24,9 do 80,4 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 27 – 55 µg/m3. Imisní 24
hodinový limit 150 µg/m3 byl překročen pouze v Praze.
Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se v roce 2000 pohybovaly ve 21 sídlech ČR
v rozmezí 18–46,9 µg/m3. Doporučenou roční střední hodnotu 30 µg/m3 odvozenou Státním
zdravotním ústavem z podkladů WHO překročilo 11 z 28 monitorovaných oblastí (systém
monitorování zahrnuje 20 sídel a 8 pražských obvodů). Ve 20 oblastech byla překročena
nejvyšší přípustná 24 hodinová průměrná koncentrace 82,5 µg/m3 stanovená extrapolací
z podkladů WHO.
Z výsledků systému monitorování je zřejmé, že z klasických škodlivin v ovzduší je prašný
aerosol frakce PM10 ve městech ČR nejzávažnější, neboť z 3,2 milionu obyvatel
sledovaných sídel bylo 54,9 % obyvatel v roce 2000 exponováno průměrné roční koncentraci
vyšší než 30 µg/m3 a vývojem času se tato situace spíše zvolna zhoršuje.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest,
vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a
bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do
chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic
s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je
ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, kterou v roce 1987 vydala Světová zdravotní
organizace, shrnula poznatky o účincích znečištěného ovzduší na zdraví lidí získané do
konce druhé třetiny osmdesátých let. Za prokázané krátkodobé účinky vztažené k 24
hodinovým průměrným koncentracím oxidu siřičitého a celkových suspendovaných částic
(TSP) zde uvádí zvýšení nemocnosti na akutní respirační onemocnění od koncentrace obou
škodlivin 250 µg/m3 . Při dvojnásobné koncentraci 500 µg/m3 již bylo prokázané zvýšení
úmrtnosti. Nejcitlivějším ukazatel ovlivnění zdravotního stavu bylo přechodné zhoršení
dýchacích funkcí (vitální kapacity a objemu nuceného výdechu) u dětí, které bylo zjištěno již
při koncentraci TSP 180 µg/m3. Ve vztahu k celkové roční koncentraci SO2 a TSP při
dlouhodobé expozici byla zvýšená nemocnost prokázána od koncentrace 100 µg/m3. Při
stanovení doporučených limitních hodnot byl použit bezpečnostní faktor 2 (125 µg/m3 pro
krátkodobou a 50 µg/m3 pro dlouhodobou expozici ).
Výsledky studií sledujících vztahy mezi kolísáním nemocnosti a úmrtnosti obyvatel ve
městech a úrovní znečištění ovzduší však naznačovaly, že k účinkům na zdraví dochází již
při nižších koncentracích a že se zde nedá jasně určit prahová koncentrace, která by byla
bez účinku. Dále bylo zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke
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zdraví jsou jemnější frakce. US EPA stanovila standardy pro PM10 v roce 1987 (150 µg/m3
pro 24 hodinovou koncentraci a 50 µg/m3 pro roční průměr ).
Série epidemiologických studií z 80. a 90. let prokazující souvislost mezi 24 hodinovými
koncentracemi PM10 a počty úmrtí následující den v amerických městech při podstatně
nižších koncentracích vedla k závěru, že stávající standardy nezajišťují dostatečnou úroveň
ochrany zdraví a US EPA navrhla v roce 1997 standardy i pro jemnou frakci PM2,5 (65 a 15
µg/m3), kterou označila za vhodnější ukazatel znečištění ovzduší ve vztahu k nemocnosti a
úmrtnosti. Tyto standardy i jejich zdůvodnění na základě epidemiologických studií však
narazily na kritiku a odpor zejména průmyslových skupin v USA.
Výsledky těchto epidemiologických studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními
koncentracemi PM10 a výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a
respirační onemocnění, však byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní.
Samet a spol. prokázali na základě vyhodnocení dat o úmrtnosti a denní koncentrací PM10
ve 20 největších amerických městech v letech 1987 až 1994, že zvýšení koncentrace PM10 o
10 µg/m3 vede ke zvýšení celkové úmrtnosti o 0,51 % (95% CI = 0,07-0,93), přičemž
úmrtnost z kardiovaskulárních a respiračních příčin se zvyšuje o 0,68 % (95% CI = 0,2-1,16).
Tyto výsledky jsou velmi konzistentní se závěry z předchozích studií, které publikovali
Dockery, Pope a Schwartz a ve kterých se zvýšení celkové úmrtnosti vztažené ke zvýšení
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 pohybovalo v rozmezí 0,4 - 1 %.
Zásadní dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného
aerosolu se zde uplatňují a jakým mechanismem působí. Jednou z teorií je vyvolání
zánětlivých změn v plicních alveolech ultrajemnými částicemi o průměru pod 100 nm, což má
za následek uvolnění mediátorů, schopných zvýšit krevní srážlivost a tím i zvýšit riziko úmrtí
na infarkt myokardu nebo náhlé cévní příhody mozkové. Jelikož úmrtí na tyto příčiny patří
k nejčastějším, může se v exponované populaci projevit i jen malé zvýšení tohoto rizika.
Při aktualizaci doporučených limitů pro kvalitu ovzduší v 90. letech i WHO respektuje
výsledky těchto epidemiologických studií a pro suspendované částice v ovzduší (stejně jako
pro ozón) uvádí, že nelze na základě současných poznatků stanovit ještě bezpečnou
prahovou koncentraci v ovzduší a tudíž ani stanovit doporučený imisní limit.
Prokázané akutní zdravotní účinky prašného aerosolu, odpovídající výkyvům denních
imisních koncentrací většinou měřených jako PM10, zahrnují již zmíněné zvýšení denní
úmrtnosti, nárůst počtu hospitalizací pro respirační onemocnění, zvýšení spotřeby léků
k rozšíření průdušek, zvýšenou frekvenci výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu
(např. kašel), změny plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.
WHO v druhém vydání doporučení pro kvalitu ovzduší z roku 1999 proto pouze uvádí vztahy
závislosti pro procentuální denní změny těchto zdravotních parametrů a denní průměrné
koncentrace PM10 v rozmezí 20 – 200 µg/m3, zjištěné sérií epidemiologických studií.
Nestanovuje doporučené imisní limity a ponechává na zvážení jednotlivých členských států
WHO, které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke
stanovení svých
akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné době nelze stanovit prahové imisní
koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo.
Studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší je podstatně
méně. Referují též o ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti na respirační onemocnění.
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Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou
imisní zátěží může být o 2-3 roky kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato
redukce očekávané délky se přitom začíná projevovat již průměrných ročních koncentrací
jemných částic 10 µg/m3.
Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem
bronchitických symptomů u dětí a zhoršením plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u
dětí i dospělých.
Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší
frakcí částic PM10. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se,
že tento ukazatel je pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy
jsou ještě vhodnějším parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou
sulfáty a silně kyselé částice.
Původní imisní limity pro TZL v ČR stanovené v roce 1991 a platné až do roku 2002 (500
µg/m3 pro maximální krátkodobou koncentraci, 150 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou
koncentrace a 60 µg/m3 pro roční průměr) již nezajišťovaly dostatečnou ochranu lidského
zdraví.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty
PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou
koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty
nyní obsahuje i imisní vyhláška k novému zákonu o ochraně ovzduší v ČR.
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u exponované
populace na základě znalosti imisní zátěže prašným aerosolem je též možné použít vztahů,
které na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií publikovala v roce 1995
Aunanová.
Oxidy dusíku NOx, resp. NO2 – oxid dusičitý
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině
případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší
rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako
NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na vzniku ozónu a
oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku řady dalších
organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví, souhrnně označovaných jako
NOy ( HNO2, HNO3, NO3, N2O5, peroxyacetylnitrát aj.).
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici
nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.
Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách
dýchacích a proniká až do plicní periferie.Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři
mezi 200 až 410 µg/m3. Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně
pohybují v rozmezí 20 až 90 µg/m3.
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Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a
meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné koncentrace
v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 22 měst ČR se dle závěrečné zprávy
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR
v roce 2000 pohybovaly od 16,2 do 41,2 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 23 – 33 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace sumy oxidů dusíku se v roce 2000 pohybovaly ve 27 sídlech
ČR kromě nejvyšších hodnot v Děčíně a Praze v rozmezí 11 – 79 µg/m3. Pouze v sedmi
z 34 monitorovaných oblastí (systém monitorování zahrnuje 26 sídel a 8 pražských obvodů)
nebyl ani v jednom dni překročen 24 hodinový imisní limit.
NO2 působí na buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje přímo
s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává dráždění
dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním
onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží. Studie zaměřené na mutagenní
a karcinogenní účinky zatím neumožňují jednoznačné závěry.
Oxidy dusíku působí též na ekosystém. Kritická úroveň koncentrace NOx v atmosféře, nad
níž se mohou objevovat přímé nepříznivé účinky na vegetaci je odhadována na 75 µg/m3
jako 24 hodinový průměr a 30µg/m3 jako roční průměrná koncentrace.
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější
ovzduší se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových
spotřebičů. WHO uvádí průměrné koncentrace z 2–5 denních měření v bytech v 5
evropských zemích v rozmezí 20–40 µg/m3 v obývacích pokojích a 40-70 µg/m3 v kuchyních
s plynovým vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly
tyto hodnoty cca dvojnásobné. Při používání neodvětraných kuchyňských sporáků však
může být expozice ještě podstatně vyšší, průměrná několikadenní koncentrace NO2 může
přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními hodinovými hodnotami až 2000 µg/m3 .
Významnou pozici oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů potvrzují i
výsledky systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. V období 1999-2000 bylo ve
čtyřech městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň a Ostrava) proměřeno v topné a netopné
sezóně 120 bytů. Průměr z naměřených tříhodinových koncentrací NO2 v kuchyni a dětském
pokoji činil 25,2 µg/m3 v topné sezóně a 23,9 µg/m3 v netopné sezóně. Maximální hodnota
byla naměřena v Brně a činila 325,9 µg/m3 v kuchyni v topné sezóně.
Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Krátkodobá
expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace,
jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí
subjektivní potíže již od koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou obstrukční
chorobou plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici
koncentraci NO2 560 µg/m3.
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která
u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí.
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Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při působení
dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních
krátkodobé expozice.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové
limitní koncentraci 200 µg/m3.
Při poloviční koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny
nepříznivé účinky ani u citlivé části populace.
U krátkodobého působení zhruba dvojnásobné koncentrace, t.j. cca 400 µg/m3 již jsou
důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, přičemž riziko
vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem k tomu, že
astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou formou tohoto
onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou
studií spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány
morfologické změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů
až měsíců koncentracím od 640 µg/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3.
Koncentrace od 940 µg/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici vnímavost
plic vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i
protilátkové složky obranného systému.
Výsledky epidemiologických studií u dětské populace ukazují nárůst respiračních symptomů,
délky jejich trvání a snížení plicních funkcí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné
roční koncentrace 50 – 75 µg/m3.
Meta-analýza studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov dospěla ke zjištění, že u dětí ve
věku 5 – 12 let dochází k 20 % nárůstu rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest
dýchacích při každém zvýšení koncentrace o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici
v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 128 µg/m3 nebo možná vyšší. I když jsou tyto studie
založeny na krátkodobém 1-2 týdenním měření koncentrací NO2, je možné tyto koncentrace
vztáhnout i na dlouhodobou expozici. Neví se však, zda se zde neprojevují spíše krátkodobá
maxima koncentrací nežli délka expozice. (Koncentrace 28 µg/m3 odpovídá v rámci
provedených studií rozdílu ročního průměru koncentrací mezi domácnostmi s elektrickými a
plynovými sporáky).
Na základě výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a výše uvedeného zjištění, že navýšení o 28
µg/m3 a více již vyvolává zdravotně nepříznivé účinky je WHO doporučena limitní hodnota
průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo
možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně
zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé populace na
základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních syndromů
nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné roční
koncentrace je možné použít vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová na základě
metaanalýzy výsledků epidemiologických studií.
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V EU platí pro NO2 imisní limit 200 µg/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40 µg/m3
jako průměrná roční koncentrace a 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu
ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány imisní vyhláškou i v ČR. Dosavadní
imisní limity u nás byly stanoveny pro sumu oxidů dusíku v podobě maximální půlhodinové
koncentrace 200 µg/m3, průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg/m3 a průměrné roční
koncentrace 80 µg/m3.
Návrh vyhlášky MZ ČR pro parametry vnitřního prostředí pobytových místností uvádí pro
oxid dusičitý limitní průměrnou jednohodinovou koncentrací 100 µg/m3.

Vliv hluku na lidské zdraví
Zvuky jsou přirozeným původním projevem přírodních dějů a životní aktivity. Jsou přirozenou
součástí životního prostředí člověka a mají pro něj velký význam, protože sluchem člověk
přijímá nejvýznamnější podíl informací o svém prostředí. Zvuk je pro člověka důležitým
poplašným a varovným signálem, varuje před nebezpečím, podněcuje aktivitu jeho
nervového systému, je základním komunikačním prostředkem.
Zvuk může být uklidňující i dráždivý, může vyvolat radost a ve formě hudby může přinést
estetické zážitky. Zvuk a sluch tedy hrají významnou roli v individuální a společenské
adaptaci člověka na prostředí. Sluch je smysl, který je v pohotovosti 24 hodin denně a člověk
je jím schopen rozlišit zdroj zvuku a jeho lokalizaci v prostoru.
Zvuky, které jsou způsobovány mnoha zdroji nezávislými na jednotlivci, jsou příliš silné, příliš
časté nebo působí v nevhodné situaci a době, však mohou na člověka působit nepříznivě.
Obecně se tyto nechtěné zvuky, které obtěžují nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají
hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné považovat hluk za bezprahově
působící noxu. Z těchto důvodů je hluk označován jako nechtěný zvu, jehož účinek stoupá
s intenzitou, náhlostí a vlnovou délkou. U každého člověka existuje určitý stupeň tolerance
k rušivému účinku hluku.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení odolnosti
organismu proti stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Při hodnocení konkrétní akustické situace je nutno o hluku uvažovat nejen z hlediska celého
spektra atakovaných funkcí, ale i z hlediska fyzikálních parametrů hluku, místa a času
působení.
Při expozici hluku o hodnotách LAeq,T vyplývají pro člověka následující nebezpečí:
> 120 dB

nebezpečí poškození buněk a tkání

> 90 dB

nebezpečí pro sluchový orgán

> 60 až 65 dB

nebezpečí pro vegetativní systém

> 30 dB

nebezpečí pro nervový systém a psychiku

Negativní účinky hluku můžeme rozdělit na:
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SPECIFICKÉ - s účinkem na sluchový orgán, kdy při expozici ekvivalentní hladině
akustického tlaku A od 130 dB dochází k poškození bubínku a převodních kůstek, při
mnohaleté expozici LAeq,T od 85 dB k poškození vnitřního ucha, poškození nervových drah v
mozku.
NESPECIFICKÉ (mimosluchové) - s účinkem na různé funkce organismu

AKUTNÍ ÚČINKY (stres a tomu odpovídající obrana organismu):
- poškození sluchového aparátu
- zvýšení krevního tlaku
- zrychlení tepové frekvence
- stažení periferních cév
- zvýšení hladiny adrenalinu
- vliv na psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota
- snížení výkonnosti, paměti a pozornosti

CHRONICKÉ ÚČINKY (tzv. civilizační choroby):
- fixování akutních účinků
- vznik hypertenze
- poškození srdce, infarkt myokardu
- snížení imunitních schopností organismu
- pocity únavy
- nepříznivé ovlivnění spánku, nespavost

Nespecifické účinky hluku se vzhledem k tomu, že se jedná o bezprahovou noxu, projevují
prakticky v celém rozsahu intenzit hluku. Zahrnují ovlivnění neurohumorální a
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako
např. učení a zapamatování informací, ovlivnění motorických funkcí a koordinace. Hluk
ztěžuje řečovou komunikaci, obtěžuje, vyvolává pocit rozmrzelosti a nespokojenosti.
Negativně ovlivňuje odpočinek organismu a tím i jeho výkonnost.
Na současném stupni poznání je za dostatečně prokázané poškození sluchového aparátu,
ovlivnění kardiovaskulárního a imunitního systému a negativní poruchy spánku.
Neprokázané, tj. omezené důkazy jsou např. u vlivu na hormonální systém, biochemické
funkce, fetální vývoj, mentální zdraví.
Při doporučení limitních hodnot hluku v komunálním (nepracovním) prostředí Světová
zdravotnická organizace (dále „WHO") vychází ze současných poznatků o negativních
účincích hluku na rušení spánku v noční době, na řečovou komunikaci, obtěžování, pocity
nepohody a rozmrzelosti (2).
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Dle uvedeného dokumentu WHO a dalších zdrojů lze současné poznatky o nepříznivých
účincích hluku na lidské zdraví charakterizovat a rozdělit následovně:
Poškození sluchového aparátu
Je prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši LAeq,T a době trvání expozice.
Riziko poškození však existuje i v případě hluku v mimopracovním (komunálním) prostředí
při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Epidemiologické studie prokázaly,
že u více než 95% exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu ani při
celoživotní expozici hluku v životním prostředí při LAeq,24 hod = 70 dB.
Nelze však vyloučit, že při této úrovni hlukové expozice může dojít k mírnému poškození
sluchu u citlivých skupin populace (děti, osoby exponované dalším noxám např. vibracím,
chemickým škodlivinám, apod.). Je také známo, že zvýšená hladina hluku v komunálním
prostředí přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob exponovaných hladinám hluku v
pracovním prostředí (profesionální expozice rizikovým hladinám hluku) (3).
S vyšší expozicí hluku v mimopracovním prostředí se můžeme setkat jen ve velmi
specifických případech např. u lidí žijících v blízkosti frekventovaných letišť (velká
mezinárodní nebo vojenská letiště) nebo velmi rušných komunikacích (silně pojížděné
průtahy sídel s převažující těžkou nákladní dopravou). Nezanedbatelně mohou zvyšovat
expozici hlukem volnočasové aktivity: např. nedostatečná ochrana sluchu při návštěvě
střelnic, návštěvy automobilových závodů. Závažné důsledky může mít dlouhodobý a často
opakovaný poslech velmi hlasité reprodukované hudby ze sluchátek a poslech
elektroakusticky zesilované hudby na koncertech či diskotékách. Tato expozice je
pravděpodobná zejména u mládeže. WHO doporučuje návštěvy diskoték pro tuto věkovou
kategorii max. 4x za rok po dobu max. 4 hodin (2).

Vysoký krevní tlak
Výsledky zjištěné v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve
vztahu k životnímu prostředí (dále „Monitoring") vedou k závěru, že lidé žijící dlouhodobě
(minimálně 5 let) v lokalitách s noční hlučností působenou hlukem z dopravy vyšší než LAeq,T
= 62 dB mají, po zhodnocení tzv. matoucích faktorů (věk, dosažené vzdělání, BMI, četnost
fyzické aktivity, kouření, pití alkoholických nápojů a černé kávy ), 1,2 x vyšší šanci
onemocnět vysokým krevním tlakem (4).
V případě hypertenze je významná teorie, že se současně uplatňuje i nedostatek hořčíku,
který je vlivem hluku vyplavován z buněk do krevního řečiště a vylučován z organismu. Tento
vliv je významný zvláště u populací, u kterých není v dostatečné výši saturován příjmem z
potravy.

Ischemická choroba srdeční (dále „ISCH")
V řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů byla zjištěna podobná situace jako v
případě hypertenze. Nejnižší LAeq,24 hod s efektem na ISCH v epidemiologických studiích byla
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70 dB. Všeobecný závěr však je, že účinky na kardiovaskulární systém v případě hluku z
dopravy jsou spojeny s dlouhodobou, mnohaletou expozicí LAeq,24 hod = 65 až 70 dB a více.

Časté katary cest dýchacích
Výskyt onemocnění častými katary horních cest dýchacích stoupá se zvyšující se hlučností.
Lidé, žijící dlouhodobě v lokalitách s hlučností větší než LAeq,T = 62 dB v noční době, mají až
1,4 x vyšší riziko onemocnění katary horních cest dýchacích, a to opět po vyloučení
matoucích faktorů (4).

Zhoršení řečové komunikace
Zhoršená komunikace řeči v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů mezi lidmi (podrážděnost, nejistota, pocity
nespokojenosti). Může vést k překrývání a maskování důležitých signálů (alarm, domovní
zvonek, telefon, apod.). Pro dostatečné srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací
(cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí
vnímané řeči měl být nejméně 15 dB v 85% doby. Při průměrné hlasitosti řeči LAeq,T = 50 dB
by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech překračovat LAeq,T = 35 dB. Zvláštní pozornost
zasluhují objekty, ve kterých bydlí malé děti a jsou umístěny třídy předškolních a školních
zařízení. Důvodem je skutečnost, že u této dětské populace případné neúplné porozumění
řeči ztěžuje a narušuje proces osvojení řeči a schopnosti číst s doprovodnými negativními
důsledky pro její duševní a intelektuální vývoj.

Obtěžování hlukem
Je nejobecnější reakce exponovaných osob. Vyvolává mnoho negativních emočních stavů,
např. pocit rozmrzelosti, nespokojenosti, špatnou náladu, deprese, pocit beznaděje. U
každého jedince existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. Jedná se o zcela
individuální vnímání rušivosti. V běžné populaci je 5 až 20% vysoce senzitivních osob stejně
jako osob vysoce tolerantních (3).
Mimo působení hluku se v oblasti obtěžování, kromě senzitivity a fyzikálních charakteristik
hluku, uplatňuje i řada neakustických faktorů sociální, psychologické a ekonomické povahy.
Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a
fixuje. Rovněž může být významné ovlivněna zdravotním stavem exponovaných osob.
Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů
obyvatel jako je zavírání oken, nepoužívání balkónových ploch a teras, častější stěhování či
stížností a peticí.
Dle WHO (2) je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách expozicí LAeq,T
< 55 dB a mírně obtěžováno při LAeq,T < 50 dB.

Nepříznivé ovlivnění (poruchy) spánku
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Účinek hluku na spánek je nejvíce očekávaným negativním účinkem působení nadměrného
hluku, a to v oblasti usínání, délky a kvality (hloubky) spánku, zejména redukci fáze REM.
Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím,
vasokonstrikcím, změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak
psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se projeví i následující den
(rozmrzelost, únava, špatná nálada, snížení výkonu, bolesti hlavy).
Výsledky Monitoringu potvrzují úzkou závislost počtu osob obtěžovaných venkovním hlukem
z dopravy, osob s obtížným usínáním, zhoršenou kvalitou spánku a osob užívajících
sedativa, a to zejména na noční LAeq,T (5).

Poruchy duševního zdraví
Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou vzniku duševních nemocí, ale
pravděpodobně se může podílet na zhoršení jejich projevů, popř. urychlit rozvoj latentních
forem chorob. Souvislost mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u
ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů, hospitalizací.
Nadměrná hlučnost je jeden z tzv. stresogenních faktorů venkovního prostředí a může vést
až k neurotickým poruchám osobnosti (5).

Zvýšení celkové nemocnosti
Bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů obyvatel exponovaných
mimopracovně vysokým hladinám hluku. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se uvádí
působení chronického stresu. Jedná se o výskyt arteriosklerózy, poruchy imunity, zánětlivých
onemocnění, onemocnění trávicí soustavy, poruchy menstruačního cyklu. V epidemiologické
studii bylo zjištěno, že k rozdílům v nemocnosti docházelo po dlouhodobé expozici hluku - u
nervových onemocnění po 8-10 letech, u chorob kardiovaskulárních po 11-15 letech (3).
Účinky hluku nezpůsobují jednu nebo několik specifických chorob, nýbrž způsobují
zhoršování celkového zdravotního stavu exponovaných osob. Dochází k dřívějšímu výskytu
chorob, které by možná u exponovaných osob propukly později. Navíc se působením hluku
zhoršuje jejich průběh (5).

Účinky hluku obsahujícího tónovou složku
Účinky hluku jsou závislé i na jeho spektrálním (kmitočtovém) složení:
- širokopásmový hluk má výraznější účinky na oběhové funkce a další funkce,
zprostředkované přes podkoří,
- tónový hluk je spojován s vyšší subjektivní rušivostí a má pronikavější účinek na sluchové
ztráty, přičemž zde hraje významnou roli také výška působícího tónu. Hluky s převahou
frekvencí > 2 000 Hz jsou považovány za agresivnější než s frekvencemi < 1 000 Hz. Je
přitom prokázáno, že přítomnost nízkých frekvencí (20 - 100 Hz) nebo i vibrací zhoršuje
působení vysokofrekvenčního hluku (3).
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Účinky hluku o nízkých frekvencích
Jsou popisovány jako všeobecná rozladěnost, nevolnost, dezorientace, zvýšená
unavitelnost, poruchy spánku nebo spavost a řada jiných kombinací nespecifických příznaků.
Působení na ústrojí rovnováhy bylo zkoumáno subjektivně i registrací nystagmu.
Výsledky jsou nejednotné a svědčí o tom, že k ovlivnění rovnováhy dochází při velmi
vysokých hladinách hluku, přinejmenším přesahujících 130 dB, z čehož je jasné, že poruchy
rovnováhy nelze v komunálním prostředí v tomto případě očekávat.
Účinky mohou být zprostředkovány působením nízkofrekvenčního hluku na lidské tělo
přímým vyvoláním oscilace (rezonance) vnitřních orgánů (rezonanční frekvence různých
tkání a orgánů lidského těla leží mezi 2 - 200 Hz).
Průzkumy ukazují, že vnímání a účinky zvuku se značné liší při nízkých kmitočtech, ve
srovnání se středními nebo vysokými kmitočty. Hlavní příčiny těchto rozdílů jsou následující:
- slábnutí vnímání výšky s kmitočtem zvuku se snižuje pod kmitočet 60Hz,
- zvuk je vnímán jako pulzace a fluktuace (zázněje),
- mnohem příkřejší zvýšení hlasitosti a obtěžování s růstem hladin akustického tlaku na
nízkých frekvencích než na středních nebo vysokých frekvencích,
- stížnosti na pocit hučení a tlaku v uších,
- výskyt sekundárních jevů jako je řinčení okenních a dveřních skleněných výplní, cinkání
skleniček, pociťované vibrace částí budov a předmětů, které mohou být příčinou silnějšího
zatěžování a obtěžování exponovaných osob a vyvolávat např. podrážděnost (8-10)
Ve frekvenčním pásmu nad 60 Hz leží přechod k normálnímu vnímání a rozlišování výšek
tónů; tj. k běžnému vnímání hladin hluku podle váhové křivky A.
Nízkofrekvenční hluky jsou zvláště zatěžující a obtěžující, jestliže obsahují tónovou složku. V
bytových domech mohou nízkofrekvenční zvuky vést ke značnému zatížení osob, zvláště v
době, kdy jsou ostatní zdroje hluku utlumeny. Důvodem je skutečnost, že na nízkých
kmitočtech je nižší stavební neprůzvučnost než na středních nebo vysokých kmitočtech (810).

Shrnutí:
Zvuky ve frekvenčním rozsahu 0,1 -100 Hz mohou:
- ohrozit život v případě překročení LAeq,T = 170 - 180 dB,
- způsobit vážnější změny funkcí při překročení LAeq,T = 150 dB,
- při hladinách nižších negativně působit na lidské tělo přímým vyvoláním rezonance
vnitřních orgánů, což má za následek změnu srdeční a dechové frekvence a následné pocity
nevolnosti s negativním odrazem na psychický stav exponovaného člověka.
Při úpravě kameniva vznikají i vibrace jednak v důsledku provozu nákladních vozidel
a v důsledku provozu technologické linky. Výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a
stavební objekty prokázal, že vliv vibrací z automobilové dopravy a úpravy kameniva
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nepřesahuje ani nedosahuje limitních hodnot (na rozdíl od železniční dopravy), projevuje se
do vzdálenosti jednotek, max. desítek metrů a nemůže mít významný vliv.
Riziko úrazů
Riziko úrazů lze spojovat především s automobilovou dopravou v zájmovém území.
S ohledem na dopravní napojení areálu a dopravní intenzity v zájmovém území
nepředstavuje jeho realizace zvýšení rizika dopravních úrazů na zájmovém území stavby.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby
Ekonomické důsledky
Sociální a ekonomické důsledky těžební činnosti jsou dány poskytováním pracovních
příležitostí cca pro 10 lidí v areálu úpravny kameniva a těžebně.
Narušení faktorů pohody
Oznamovaný záměr svým charakterem prakticky neznamená změnu ve faktorech pohody.
Pro etapu výstavby doporučujeme respektovat následující opatření:
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
v platném znění, tj. zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a
respektování hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
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1.2

Vlivy na ovzduší a klima

Dle výpočtu provedeného v rámci zpracování tohoto oznámení dle závazné metodiky
SYMOS’97 pomocí programu SYMOS 2006, verze 6.0.3022, licence Ekoteam č. 34365665
lze vyslovit následující závěry:
Suspendované částice PM10 mají stanoven imisní limit pro zdraví lidí 50 µg/m3 pro
aritmetický průměr za 24 hodin, který nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok.
Očekávané příspěvky koncentrací v souvislosti se stávajícím i budoucím provozem záměru u
obytné zástavby ve srovnatelném ukazateli – tedy 36. nejvyšší 24 hodinové koncentraci
dosahují max. 1 µg/m3 jak ve srovnávací variantě 0, tak v aktivní variantě 1.
Suspendované částice PM10 mají stanoven imisní limit 40 µg/m3 pro aritmetický průměr za
kalendářní rok. Příspěvky koncentrací v souvislosti s provozem záměru dosáhnou max. 0,17
µg/m3 jak ve srovnávací variantě 0, tak v aktivní variantě 1. Bez ohledu na stávající imisní
pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí.
Oxid dusičitý NO2 má stanoven imisní limit 200 µg/m3 pro aritmetický průměr za 1 hodinu,
který nesmí být překročen více než 18x za kalendářní rok. Očekávané příspěvky koncentrací
u obytné zástavby v souvislosti s provozem záměru dosáhnou max. 3,2 µg/m3 jak ve
srovnávací variantě 0, tak v aktivní variantě 1. To představuje 1,6 % limitu. Navíc je nutno
posuzovat 19. nejvyšší koncentraci, která bude bezpečně pod 1 % limitu. Bez ohledu na
očekávané imisní pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí.
NO2 má stanoven imisní limit 40 µg/m3 pro aritmetický průměr za kalendářní rok.
Očekávané příspěvky koncentrací u obytné zástavby v souvislosti s provozem záměru
dosáhnou max. 0,016 µg/m3 jak ve srovnávací variantě 0, tak v aktivní variantě 1.
Koncentrace jsou tedy o 3 řády nižší než požadovaný imisní limit. Bez ohledu na stávající
imisní pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí.
Depoziční limit pro prašný spad má limitní hodnotu 12,5 g/m2 za jeden měsíc na hranicích
závodu. Očekávané max. hodnoty prašného spadu na hranicích závodu se budou pohybovat
okolo 0,016 g/m2 za měsíc jak ve srovnávací variantě 0, tak v aktivní variantě 1.
I za přičtení imisního pozadí nemůže v důsledku provozu záměru dojít k překročení limitu.
Navrhovaná opatření:
Provozovatel záměru zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a jejich
dostatečnou čistotu.
Zásoby sypkých hmot budou minimalizovány, v případě nebezpečí vzniku
prašnosti budou vlhčeny.
Filtrační stanice provozovat dle provozního řádu (včetně příslušného měření
emisí).
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1.3

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz
samostatná příloha tohoto oznámení) s následujícími výsledky a závěry:
Přehled ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech
výpočet pomocí Hlukplus pásma v.7.16 profi
Souřadnice
RB

(m)

LAeq – dB(A)

(m)

Výška
x

y

VARIANTA 0

VARIANTA 1

1

3

613,1

265,9

43,8

43,8

2

3

620,5

284,9

43,6

43,6

3

3

549,0

362,3

41,5

41,6

4

3

551,0

384,4

41,2

41,3

5

3

529,3

404,6

40,6

40,6

6

3

440,1

626,4

37,7

39,6

7

3

757,3

842,8

34,3

35,9

8

3

842,3

793,8

35,3

35,3

9

3

1059,2

749,3

41,0

41,1

LIMIT

45

Vyhodnocení výpočtu
Z přehledu hladin hluku ve zvolených referenčních bodech je patrné, že v současné době
(varianta 0) není v žádném referenčním bodě překročen zde platný hlukový limit 45 dB(A).
Realizace záměru (varianta 1), tj. rozšíření těžebního prostoru znamenající posun
průmyslových zdrojů hluku v podobě těžební techniky, vykazuje u nejbližší obytné zástavby
následující navýšení hladin hluku oproti stávajícímu stavu:
RB 1

RB 2

RB 3

RB 4

RB 5

RB 6

RB 7

RB 8

RB 9

0

0

0,1

0,1

0

1,9

1,6

0

0,1

Toto zvýšení hladin hluku vzniklé v důsledku posunu těžební techniky v rámci plánovaného
rozšíření těžebního prostoru je velmi malé a prakticky neměřitelné (profesionální zvukoměry,
kterými se hladiny hluku měří mají povolenou odchylku ±2 dB).
Nutno rovněž konstatovat, že výpočet uvažoval provoz všech zadaných průmyslových zdrojů
současně, což je v praxi málo pravděpodobné. Lze tedy předpokládat ještě nižší hladiny
hluku.
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Závěr
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že realizace záměru v podobě rozšíření
těžebního prostoru v rámci stávajícího dobývacího prostoru kamenolomu Masty nijak
výrazně neovlivní stávající akustickou situaci zájmové lokality a v žádném případě nepovede
v k překročení hlukových limitů.

1.4

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizace záměru rozšíření těžebního prostoru při zachování stávající těžební kapacity
nepovede k významnému ovlivnění povrchových a podzemních vod.
Záměr se nachází v CHOPAV Východočeská křída vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981
Sb. Zde se mj. stranoví:
§2
(1) V chráněných vodohospodářských oblastech se zakazuje:
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní
práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních
vod; zákaz se nevztahuje na těžbu
2. v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo
jámové těžbě a nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10
ha
Dle aktuálního projektu rekultivace celého kamenolomu včetně uvažovaného záměru se
předpokládá rekultivace části ploch na vodní plochu o následujících rozměrech:
- vodní plocha v katastrálním území Hlinné u Dobrého o výměře cca 2 ha (19.531 m2)
- vodní plocha v katastrálním území Masty o výměře cca 7 ha (70.274 m2)
Výsledně tedy vznikne vodní plocha o celkové výměře 89 805 m3, tedy necelých 9 ha, což je
v souladu s požadavky nařízení vlády č. 85/1981 Sb.

Reálně se ovšem bude jednat o srážkovou vodu zachycenou v prostoru jámové těžby a z
přilehlých svahů. S těžbou pod hladinou podzemních vod (v okolní hornině) a vzniku ploch
pod touto hladinou se dle zpracovaného geologického průzkumu v rámci tohoto záměru
nepočítá.
Dle rozhodnutí Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou č.j. ŽP 1073/93-231/2 ze dne
15.10.1993 bylo stanoveno ochranné pásmo 2. stupně vnější (PHO – 2 B) podzemních vod
prameniště Litá.
Hranice tohoto ochranného pásma probíhá v okolí prostoru uvažovaného záměru dle výše
uvedeného rozhodnutí následovně: „…se obrací severozápadním směrem k osadě Polom
k polní cestě Polom – Masty, kde se uhýbá a prochází osadou Polom a dále podél polní
cesty z Polomu údolím Zlatého potoka k osadě Skutiva.“ V uvedeném rozhodnutí nejsou
uvedeny podrobnější ochranné podmínky tohoto pásma.
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Je tedy zřejmé, že severní část záměru (za stávající polní cestou Masty – Polom) se dostává
do prostoru tohoto ochranného pásma.
Pro úplnost je nutno dodat, že součástí záměru je i přeložka polní cesty (Polom – Masty),
která tvoří hranici uvedeného ochranného pásma severně od prostoru uvažovaného záměru.
Pokud nebude aktualizováno výše uvedené rozhodnutí, pak po realizaci záměr již do
ochranného pásma nebude fakticky zasahovat.
Dle obecných zásad v území PHO 2b nemají být umístěny skládky komunálního odpadu,
fekálií a kalů, chemických látek a hnojiv. V PHO 2b nejsou kamenolomy vysloveně zakázány,
ale musí být technicky zabezpečeny tak, aby se vyloučilo znečišťování vod.
Pro stávající i budoucí provoz kamenolomu doporučujeme mimo jiné i s ohledem na
ochranné pásmo vodního zdroje Litá striktní dodržováním níže uvedených navržených
opatření:
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru záměru během
jeho přípravy a při vlastní 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.
Provozní náplně (tj. mazací tuky a oleje) technologické linky jsou a budou
skladovány v typizovaných skladech ropných látek se záchytnou vanou.
V rámci podkladů pro nové povolení hornické činnosti zpracovat
hydrogeologické posouzení včetně vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje
Litá; jeho závěry zapracovat do aktualizací provozního řádu záměru a jeho
havarijního plánu.
V případě úklidu sněhu z obslužných komunikací nebude používáno
chemického posypu.

1.5

Vlivy na půdu

Zábor půdy
V rámci uvažovaného záměru dojde k záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) ve výši
cca 38 127 m2. Jedná se o pozemky bonitní třídy BPEJ 72914 zařazené do III. třídy ochrany
zemědělského půdního fondu.
Rozsah záboru je přehledně uveden v níže uvedené tabulce.
Zábor zemědělského půdního fondu – katastrální území Masty
Výměra v m2

BPEJ

22 321

72 914

1075/4

394

72 914

1075/5

157

72 914

Parcela
960/8
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PK 983

6 349

72 914

PK 1111

154

72 914

PK 1252

130

72 914

8 622

72 914

38 127

72 914

PK 1077/1
Celkem

Další zábor ZPF představuje cca 1 500 m2 v katastrálním území Hlinné u Dobrého. Celkový
zábor činí cca 39 500 m2 zemědělské půdy.
Minimální odnětí z PUPFL se předpokládá v k.ú. Hlinné na parcela 929/2 o výměře 1 489 m2.
Jedná se malé zábory v rámci stávajícího dobývacího prostoru a v území, které je platným
územním plánem určeno k těžbě nerostů, vliv lze považovat za akceptovatelný.

1.6

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ve vlastním prostoru záměru lze označit za
významné a nevratné, jak vyplývá ze samotného charakteru záměru – těžba kamene.
Samozřejmým jevem při těžbě ložiska kamene je zmenšování jeho vypočtených zásob a tím
také zmenšování objemu hornin.
Zároveň bude těžba provedena zcela v souladu s legislativou včetně povolení OBÚ. Vlivy na
okolní horninové prostředí a přírodní zdroje budou nevýznamné.

1.7

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vliv rozšíření těžby na zjištěné druhy živočichů
Plánovaná těžba je uvažována směrem od toku Zlatého potoka. Vzhledem k vyskytujícím se
druhům, které jsou řazeny mezi tzv. bioindikační, a současně probíhající těžbě a provozu
v kamenolomu uvažované rozšíření těžby nebude mít vliv na zjištěné druhy živočichů.
Paradoxně samotná těžba a s tím související zákaz vstupu nepovolaných osob do určitých
částí sledované lokality vytváří klidovou zónu pro zjištěné druhy živočichů, tomu také
nasvědčuje šíření vydry říční (Lutra lutra) do této oblasti.
V průběhu sezóny 2006 a 2007 byly na lokalitě, nebo v jejím blízkém okolí zjištěny chráněné
druhy živočichů. Mihule potoční (Lampetra planeri), Vranka obecná (Cottus gobio), Zmije
obecná (Vibera berus), Ještěrka obecná (Lacerta agilis), Čáp černá (Ciconia nigra), Čáp bílý
(Ciconia ciconia), Jestřáb lesní (accipiter gentilis), krkavec velký (Corvus corax), Ořešník
kropenatý (Nucifraga caryocatactes), Ledňáček říční (Alcedo athis), Vlaštovka obecná
(Hirundo urbica), Vydra říční (Lutra lutra ).
Z uvedených druhů organizmů je třeba stanovit podmínky pouze pro následující druhy.
Zmije obecná (Vibera berus), Ještěrka obecná (Lacerta agilis). U těchto druhů dojde
k přímému záboru území (ztráta biotopu). Vhledem k velikosti populace a rozsahu ztráty
biotopu nebude mít tato ztráta na kvalitu populace vliv. Přesto je třeba aby zemní práce
spojené se skrývkou zeminy byly prováděny v letním období – nejlépe v srpnu, kdy je období
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klimaticky příhodné pro dobrou pohyblivost plazů. Tohoroční populace je již mobilnější a není
tak vysoká pravděpodobnost poškození jedinců zemními stroji.
Pro ostatní druhy nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky neboť se jedná o druhy které
nejsou přímo vázané na relativně malé lokality související s přímou realizací záměru, nebo
se jedná o druhy které obývají široký areál a území navštíví pouze nahodile.
Rozšíření těžby v lomu Masty nebude mít vliv na zjištěné druhy na vodním toku Zlatého
potoka a jeho přítocích. Plánovaná těžba je situována směrem od vodního toku. Samotný
výskyt bioindikačních druhů (vranka obecná, vydra říční) na sledovaném úseku při
současném provozu kamenolomu jsou také důkazem toho, že připravované rozšíření lomu
nebude mít na uvedené druhy vliv.
K tomuto vlivu navrhujeme následující opatření:
Zemní práce spojené se skrývkou zeminy provádět v letním období – nejlépe
v srpnu, kdy je období klimaticky příhodné pro dobrou pohyblivost plazů.
Nutné kácení stromů (v lesní i nelesní kultuře) je nutné realizovat v první části
období vegetačního klidu. Kácení v předjarním období by mohlo mít negativní
vliv na počátek hnízdění některých druhů ptáků.
Vlivy na flóru
Území, jehož se týká požadavek na rozšíření dobývacího prostoru, tvoří mozaika nepříliš
kvalitních luk, polí a hospodářských lesů. Z botanického hlediska zajímavější vegetace roste
pouze na SV hraně lomu a na skalním výchozu uprostřed lomu při Zlatém potoku. Žádný
z nalezených druhů není chránění podle vyhlášky MŽP 175/2006 Sb., ani není obsažen
v červeném seznamu. Z botanického hlediska tedy není problém, proč rozšíření dobývacího
prostoru lomu Masty na výše zmíněných lokalitách nepovolit.
Při ukončení dobývání doporučujeme zakončit lomovou stěnu alespoň v části lomu
postupným, stupňovitým srázem, tak jak je to v současnosti nad SV stěnou. Tato hrana lomu
je díky tomu druhově výrazně bohatší a zajímavější, než hrana SZ, která je zakončena
rovnou stěnou.
K tomuto vlivu navrhujeme následující opatření:
Při ukončení dobývání zakončit lomovou stěnu alespoň v části lomu
postupným, stupňovitým srázem, tak jak je to v současnosti nad SV stěnou.

1.8

Vlivy na krajinu

Vzhledem k již probíhající těžební činnosti, svažitosti terénu, umístění komunikací a
přístupových cest v okolí zájmové lokality se významné vlivy na krajinu v souvislosti s další
těžbou v dobývacím prostoru neočekávají.
V rámci uvažovaného záměru dojde k vybudování protihlukového valu o délce 280 m, výšce
3 m a šířce základny cca 10 m, stavební materiál bude použit ze skrývky dobývacího
prostoru kamenolomu. Val bude zatravněn, pata valu by měla být ozeleněna stromy a keři.
Druhové složení výsadeb by mělo být shodné s druhovým složením dřevin v blízkém okolí.
Vzhledem k charakteru a členitosti terénu, samotným ozeleněním valu místními dřevinami,
nebude plánovaný záměr působit negativně a stane se součástí podorlické krajiny.
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K tomuto vlivu navrhujeme následující opatření:
Protihlukový val bude zatravněn, pata valu bude ozeleněna stromy a keři.
Druhové složení výsadeb bude shodné s druhovým složením dřevin v blízkém
okolí.

1.9

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Realizace oznamovaného záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek ani kulturní
památky.
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2. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V rámci realizace oznamovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví.
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci se významně nemění oproti
pokračování stávajícího stavu.
Rozšíření těžebního prostoru nebude mít negativní vliv na faunu a flóru zájmové oblasti.
Nebudou dotčeny žádné chráněné druhy rostlin a živočichů.
Jako hluboce podlimitní a málo významné lze hodnotit vlivy hluku a imisí, které se mohou
projevit v nejbližším okolí záměru a budou prakticky stejné jako za stávajícího stavu.
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že realizace záměru v podobě rozšíření
těžebního prostoru v rámci stávajícího dobývacího prostoru kamenolomu Masty nijak
výrazně neovlivní stávající akustickou situaci zájmové lokality a v žádném případě nepovede
v k překročení hlukových limitů.
Ostatní vlivy budou malé, nevýznamné až nulové.
Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak
rozsahem.
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.
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3. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a
nestandartních stavech
Během provozu kamenolomu Masty připadají v úvahu následující havárie a nestandardní
stavy:
-

požár technického zázemí,

-

úniky ropných látek při poruše hydraulických zařízení technologických celků, 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.)

Jelikož jde o krajinu již značně antropogenně přeměněnou, používání nebezpečných látek
v provozu je celkově nízké, pohonné hmoty nebudou v areálu skladovány a jde zejména o
ropné látky, které lze převážně biologicky degradovat, jeví se celkově výše
environmentálních rizik nízká za předpokladu dodržování všech ochranných opatření.
S ohledem na charakter záměru a charakteristiku výhledového provozu úpravny kameniva
lze předpokládat pouze lokální dosahy výše uvedených rizik.
Doporučujeme následující opatření:
V případě vzniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
V případě likvidace objektů (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o
odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu.
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4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
V rámci podkladů pro nové povolení hornické činnosti zpracovat
hydrogeologické posouzení včetně vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje
Litá; jeho závěry zapracovat do aktualizací provozního řádu záměru a jeho
havarijního plánu.
Protihlukový val bude zatravněn, pata valu bude ozeleněna stromy a keři.
Druhové složení výsadeb bude shodné s druhovým složením dřevin v blízkém
okolí.
Při manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními, např. skrápěním, minimalizovat sekundární prašnost.
Provozovatel záměru zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a jejich
dostatečnou čistotu.
Zásoby sypkých hmot budou minimalizovány, v případě nebezpečí vzniku
prašnosti budou vlhčeny.
Filtrační stanice provozovat dle provozního řádu (včetně příslušného měření
emisí).
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.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru záměru během
jeho přípravy a při vlastní 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.
Provozní náplně (tj. mazací tuky a oleje) technologické linky jsou a budou
skladovány v typizovaných skladech ropných látek se záchytnou vanou.
V rámci podkladů pro nové povolení hornické činnosti zpracovat
hydrogeologické posouzení včetně vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje
Litá; jeho závěry zapracovat do aktualizací provozního řádu záměru a jeho
havarijního plánu.
V případě úklidu sněhu z obslužných komunikací nebude používáno
chemického posypu.
Zemní práce spojené se skrývkou zeminy provádět v letním období – nejlépe
v srpnu, kdy je období klimaticky příhodné pro dobrou pohyblivost plazů.
Nutné kácení stromů (v lesní i nelesní kultuře) je nutné realizovat v první části
období vegetačního klidu. Kácení v předjarním období by mohlo mít negativní
vliv na počátek hnízdění některých druhů ptáků.
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Při ukončení dobývání zakončit lomovou stěnu alespoň v části lomu
postupným, stupňovitým srázem, tak jak je to v současnosti nad SV stěnou.
V případě vzniku úkapů ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené
zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.
V případě likvidace objektů (po požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o
odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu.
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5. 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 vlivů
zápachu vlastním modelem.
Problematika hluku byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z
dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu Hluk+, verze 7.16 profi.
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.
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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6. 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 a podzimním aspektu
2006 - 2007 (duben, červenec, říjen) a také bylo využito literárních zdrojů.

82

Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

-

Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009
v rámci stávajícího DP – Kamenolom Masty

ČÁST E
Porovnání variant řešení záměru
Oznamovatel nepředpokládá více variant řešení záměru. Byla řešena pouze 1 aktivní
varianta záměru.
Pro porovnání vlivů plánovaného záměru byla tam, kde to bylo vhodné řešena tzv. „nulová“
varianta, tj. stávající stav.
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ČÁST F
Závěr
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru Kamenolom Masty - Plán otvírky, přípravy
a dobývání od roku 2009 v rámci stávajícího DP s vyhodnocením možných vlivů
z předpokládané 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 v zájmovém prostoru
doporučit realizaci uvažovaného záměru v aktivní variantě.
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ČÁST G
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem oznamovatele – M-SILNICE a.s. je rozšířit těžební prostor kamenolomu Masty
v obou jeho částech v hranicích stávajícího dobývacího prostoru a pokračovat ve stávající
těžební činnosti při zachování těžební kapacity, technického a výrobního zařízení a
technologie kamenolomu. Jedná se o klasickou těžbu kamene skládající se z primárního
rozpojení horniny clonovým odstřelem a sekundárního rozpojení velkých bloků kamene
hydraulickým kladivem. Následuje přeprava rubaniny nákladními vozidly k technologické
lince (úpravně kameniva). Stávající technologická linka se skládá z násypky s podavačem,
hrubotřídiče, drtiče, dvou granulátorů a třídičů, dopravních pasů, skluzů a ocelových
zásobníků. Jednotlivé frakce finálního produktu jsou uloženy na zemní skládky a následně
expedovány zákazníkovi.
Oznamovaný záměr představuje rozšíření těžebního prostoru kamenolomu Masty v obou
jeho částech pouze v hranicích stávajícího dobývacího prostoru.
Postupně bude lom rozšířen o cca 100 m SZ směrem, o 40 m Z směrem a o 60 – 100 m JZ
směrem (podrobněji je rozsah záměru znázorněn v grafické příloze tohoto oznámení).
Tímto dojde k záboru cca 38 000 m 2 zemědělské půdy v katastrálním území Masty a cca
1 500 m2 v katastrálním území Hlinné u Dobrého. Celkový zábor činí cca 39 500 m2
zemědělské půdy.
Při stávající roční těžbě kameniva 350 tisíc tun ročně je v tomto prostoru uvažováno
s těžební činností v období cca 20-ti let.
Těžební kapacita, technické a výrobní zařízení a technologie kamenolomu se nemění.
V kamenolomu Masty (DP Masty) je povolena HČ - otvírka, příprava a dobývání rozhodnutím
vydaném Obvodním báňským úřadem v Trutnově dne 22.3.1991 pod č.j. 662/91/Hr/H.
Platnost povolené hornické činnosti končí dne 31.12. 2017.
Plánovaný rozsah těžebních prací podle výše uvedeného plánu je již téměř dosažen.
Z tohoto důvodu jsou připravovány podklady pro nové povolení hornické činnosti podle
dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009“.
Rozšíření těžebního prostoru vyplývá z existence stávajícího kamenolomu.
V rámci realizace oznamovaného záměru se nadlimitní vlivy neprojeví.
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci se významně nemění oproti
pokračování stávajícího stavu.
Rozšíření těžebního prostoru nebude mít negativní vliv na faunu a flóru zájmové oblasti.
Nebudou dotčeny žádné chráněné druhy rostlin a živočichů.
Jako hluboce podlimitní a málo významné lze hodnotit vlivy hluku a imisí, které se mohou
projevit v nejbližším okolí záměru.
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že realizace záměru v podobě rozšíření
těžebního prostoru v rámci stávajícího dobývacího prostoru kamenolomu Masty nijak
výrazně neovlivní stávající akustickou situaci zájmové lokality a v žádném případě nepovede
v k překročení hlukových limitů.
Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové.
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Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak
rozsahem.
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru Kamenolom Masty - Plán otvírky, přípravy
a dobývání od roku 2009 v rámci stávajícího DP s vyhodnocením možných vlivů
z předpokládané 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 v zájmovém prostoru
doporučit realizaci uvažovaného záměru.

86

Oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

-

Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009
v rámci stávajícího DP – Kamenolom Masty

ČÁST H
Příloha
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací (Rychnov nad Kněžnou a Dobruška)
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.
3. Poloha záměru – katastrální území
4. PHO dle GIS Královéhradeckého kraje
5. Fotodokumentace
6. Hluková studie
7. Biologické hodnocení
8. Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz
9. Mapa důlní situace
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Datum zpracování oznámení: 26.06.2008

Zpracovatel dokumentace a osoby, které se podílely na zpracování oznámení:
RNDr. Vladimír Ludvík – zpracovatel dokumentace
- držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 a §24 zák. č. 100/2001
Sb. - autorizace č. 5278/850/OPV/93
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel: 498 500 363, 603 224 626
Podpis zpracovatele dokumentace:

Ing. Michal Plodek – vlivy hluku
Veselý Jiří, RNDr. (autorizovaná osoba podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., rozhodnutí
MŽP, č.j. 630/709/05) – vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Mgr. Jiří Rejl – vlivy na krajinu a krajinný ráz
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Poloha záměru – katastrální území
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Fotodokumentace

Letecký pohled na severní část kamenolomu (foto M-Silnice a.s.)

Letecký pohled na jižní část kamenolomu s technologickou linkou (foto M-Silnice a.s.)
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Severní část kamenolomu – pohled od západu

Severní část kamenolomu – pohled od východu
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Metodika výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt HLUK+,
verze 7.16 profi, 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 kamenolomu
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. Obsahuje-li hluk z průmyslových zdrojů tónové složky (skutečný stav jejich
výskytu lze určit měřením) platí limit LAeq = 45 dB(A) pro den a LAeq = 35 dB(A) pro noc.
V okolí hlavních pozemních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující, platí ve
stejném vztahu limit LAeq = 60 dB(A) pro den a LAeq = 50 dB(A) pro noc.
V případě hluku působeného „starou hlukovou zátěží“ z pozemních komunikací (vzniklou do
31.12.2000) jsou pak limity následující: 70 dB(A) – den, 60 dB(A) – noc.
Kamenolom je provozován 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 rozšíření těžebního prostoru. Těžební kapacita zůstává
neměnná, tudíž se oproti stávajícímu stavu nemění ani silniční doprava navazující na těžbu
kameniva. Hluk ze silniční dopravy není předmětem předkládané hlukové studie.
Jako základní limit byla tedy použita následující hodnota pro denní dobu :

LAeq = 45 dB(A)
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Řešené varianty
•

VARIANTA 0 - představuje stávající stav - zahrnuje veškeré průmyslové zdroje
v kamenolomu včetně vnitroareálové dopravy

•

VARIANTA 1 – představuje budoucí stav s rozšířením těžebního prostoru - zahrnuje
veškeré průmyslové zdroje v kamenolomu včetně vnitroareálové dopravy

Z důvodu vyhodnocení nejnepříznivější hlukové situace byly mobilní průmyslové zdroje
týkající se posuzovaného rozšíření těžebního prostoru umístěny do míst nejblíže obytné
zástavby. Rovněž bylo ve výpočtu uvažováno se současným provozem všech těchto zdrojů.

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

Průmyslové zdroje hluku
Typ

Počet

Výška zdroje (m)

Drtič V82N

1

5

Drtič HCC

2

5

Třídič VTK

2

15

Třídič OHT

1

5

Podavač VPL

3

5,5

Ventilátor VRVP 800

2

5

Ventilátor VRVP 1000

1

10

Výsyp materiálu do násypky

1

9

Hydraulické bourací kladivo

1

1,5

Kolový nakladač

1

1,5

Vnitroareálová doprava

200 jízd/den

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

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

Hladina akustického výkonu
LW v dB(A)

Drtič V82N

89

106

Drtič HCC

86

103

Třídič VTK

88

105

Třídič OHT

89

106
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Podavač VPL

59

76

Ventilátor VRVP 800

84

101

Ventilátor VRVP 1000

88

105

Výsyp materiálu do násypky

95

112

Hydraulické bourací kladivo

92

109

Kolový nakladač

78

95

Referenční body
Pro výpočet byly zvoleny referenční body s označením RB č.1 – 9 u nejbližší obytných
objektů v okolí záměru.
Jedná se o body ve výšce 3 m nad terénem ve vzdálenosti 2 m před fasádou na straně
přivrácené ke kamenolomu jako zdroji hluku.
Referenční body dokumentuje následující obrázek:

Venkovní terén byl ve výpočtu uvažován jako terén pohltivý.
Na základě výpočtu s pomocí programu Hlukplus pásma verze 7.16 profi byl proveden
výpočet izofon a bodů výpočtu pro objekty a prostory v nejbližším okolí kamenolomu.
Výpočet byl proveden pro rok 2008 a 2009 v souladu s platnou metodikou.
Ve obou variantách 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.
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech
výpočet pomocí Hlukplus pásma v.7.16 profi
Souřadnice
RB

(m)

LAeq – dB(A)

(m)

Výška
x

y

VARIANTA 0

VARIANTA 1

1

3

613,1

265,9

43,8

43,8

2

3

620,5

284,9

43,6

43,6

3

3

549,0

362,3

41,5

41,6

4

3

551,0

384,4

41,2

41,3

5

3

529,3

404,6

40,6

40,6

6

3

440,1

626,4

37,7

39,6

7

3

757,3

842,8

34,3

35,9

8

3

842,3

793,8

35,3

35,3

9

3

1059,2

749,3

41,0

41,1

LIMIT

45

Vyhodnocení výpočtu
Z přehledu hladin hluku ve zvolených referenčních bodech je patrné, že v současné době
(varianta 0) není v žádném referenčním bodě překročen zde platný hlukový limit 45 dB(A).
Realizace záměru (varianta 1), tj. rozšíření těžebního prostoru znamenající posun
průmyslových zdrojů hluku v podobě těžební techniky, vykazuje u nejbližší obytné zástavby
následující navýšení hladin hluku oproti stávajícímu stavu:
RB 1

RB 2

RB 3

RB 4

RB 5

RB 6

RB 7

RB 8

RB 9

0

0

0,1

0,1

0

1,9

1,6

0

0,1

Toto zvýšení hladin hluku vzniklé v důsledku posunu těžební techniky v rámci plánovaného
rozšíření těžebního prostoru je velmi malé a prakticky neměřitelné (profesionální zvukoměry,
kterými se hladiny hluku měří mají povolenou odchylku ±2 dB).
Nutno rovněž konstatovat, že výpočet uvažoval provoz všech zadaných průmyslových zdrojů
současně, což je v praxi málo pravděpodobné. Lze tedy předpokládat ještě nižší hladiny
hluku.

Závěr
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že realizace záměru v podobě rozšíření
těžebního prostoru v rámci stávajícího dobývacího prostoru kamenolomu Masty nijak
výrazně neovlivní stávající akustickou situaci zájmové lokality a v žádném případě
nepovede v k překročení hlukových limitů.
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3. Výpis zadání výpočtu
VARIANTA 0 – rok 2008
HLUK+ verze 7.16 profi
Soubor: C:\Dokumenty\Masty-lom\ZACHRANA.ZAD

Uživatel: 5029/EKOTEAM
Vytištěno: 28.1.2008 0:24

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: vnitroareálová dopr
(Násep/zářez - šířka 3.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
5.79, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 752.4, 198.0] [ 744.6, 185.3] 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: 52.8 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 744.6, 185.3] [ 661.6, 167.7] 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: 52.8 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 661.6, 167.7] [ 674.3, 111.0] 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: 52.8 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 674.3, 111.0] [ 766.1, 128.6] 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: 52.8 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 766.1, 128.6] [ 754.3, 197.0] 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: 52.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: vnitroareálová komun
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
11.59, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 766.6, 123.9] [ 777.7, 75.5] 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: 55.8 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 777.7, 75.5] [ 788.7, 70.0] 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: 55.8 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 788.7, 70.0] [ 831.5, 47.9] 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: 55.8 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 831.5, 47.9] [ 834.3,-177.3] 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: 55.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\Dokumenty\Masty-lom\ZACHRANA.ZAD
Vytištěno: 28.1.2008 0:24
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: vnitroareálová komun
(Násep/zářez - šířka 3.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
5.89, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 837.4, 48.5] [ 873.5, 63.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
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| 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: 39.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 873.5, 63.2] [ 901.8, 110.1] 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: 39.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 901.8, 110.1] [ 926.3, 210.7] 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: 39.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 926.3, 210.7] [ 901.8, 266.4] 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: 39.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 901.8, 266.4] [ 897.9, 338.6] 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: 39.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 897.9, 338.6] [1014.2, 483.2] 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: 39.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: vnitroareálová komun
(Násep/zářez - šířka 3.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
5.79, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 755.3, 200.9] [ 759.2, 215.6] 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: 52.8 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 759.2, 215.6] [ 795.4, 241.9] 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: 52.8 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 795.4, 241.9] [ 814.9, 274.2] 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: 52.8 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 814.9, 274.2] [ 841.3, 330.8] 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: 52.8 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 841.3, 330.8] [ 854.0, 370.9] 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: 52.8 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 854.0, 370.9] [ 849.1, 408.0] 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: 52.8 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 849.1, 408.0] [ 829.6, 434.4] 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: 52.8 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 829.6, 434.4] [ 641.0, 550.6] m.
Výška: 0.0 m.|
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|
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: 52.8 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 641.0, 550.6] [ 758.3, 642.4] 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: 52.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\Dokumenty\Masty-lom\ZACHRANA.ZAD
Vytištěno: 28.1.2008 0:24
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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 |
750.0; 135.3 |
9.0| 1.0| 112.0| 1.000| 112.0| 0.28 |
| P 2 |
0 |
733.8; 133.5 |
5.0| 1.0| 106.0| 1.000| 106.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
718.2; 130.6 |
5.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 4 |
0 |
703.6; 129.6 |
5.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 5 |
0 |
747.5; 152.1 | 10.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 6 |
0 |
733.8; 150.1 | 10.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 7 |
0 |
718.2; 147.2 | 10.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 8 |
0 |
701.6; 146.2 | 10.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 9 |
0 |
685.0; 143.3 |
4.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 10 |
0 |
743.6; 170.6 |
5.5| 1.0| 76.0| 1.000| 76.0| 0.28 |
| P 11 |
0 |
728.9; 169.7 |
5.5| 1.0| 76.0| 1.000| 76.0| 0.28 |
| P 12 |
0 |
712.3; 164.8 |
5.5| 1.0| 76.0| 1.000| 76.0| 0.28 |
| P 13 |
0 |
694.8; 161.8 |
5.0| 1.0| 101.0| 1.000| 101.0| 0.28 |
| P 14 |
0 |
677.2; 158.9 |
5.0| 1.0| 101.0| 1.000| 101.0| 0.28 |
| P 15 |
0 |
686.9; 124.7 | 10.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 16 |
0 | 1031.8; 493.0 |
1.5| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 17 |
0 | 1052.3; 487.1 |
1.5| 1.0| 109.0| 1.000| 109.0| 0.28 |
| P 18 |
0 |
706.5; 503.7 |
1.5| 1.0| 109.0| 1.000| 109.0| 0.28 |
| P 19 |
0 |
722.1; 495.9 |
1.5| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 20 |
0 |
612.7; 539.9 |
1.5| 1.0| 109.0| 1.000| 109.0| 0.28 |
| P 21 |
0 |
627.4; 551.6 |
1.5| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 22 |
0 |
773.9; 662.0 |
1.5| 1.0| 109.0| 1.000| 109.0| 0.28 |
| P 23 |
0 |
760.2; 652.2 |
1.5| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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 | 6.0| 600.0; 255.6| 623.5; 279.1| 613.2; 289.4| 589.7; 265.9|
| 2. | Dům | 6.0| 520.9; 366.0| 544.3; 388.5| 558.2; 374.0| 534.8; 351.5|
| 3. | Dům | 6.0| 515.0; 371.8| 536.5; 395.3| 522.7; 407.9| 501.2; 384.4|
| 4. | Dům | 6.0| 833.5; 812.4| 845.2; 792.8| 858.7; 800.9| 847.0; 820.5|
| 5. | Dům | 6.0| 751.4; 867.1| 756.3; 844.6| 768.1; 847.2| 763.2; 869.7|
| 6. | Dům | 6.0|1074.7; 772.3|1067.9; 748.9|1052.2; 753.5|1059.0; 776.9|
| 7. |Zeleň| 10.0| 987.8; 536.9|1024.9; 516.4|1065.0; 569.2|1068.9; 627.8|
|
|
|
|1045.4; 698.1| 996.6; 667.8|
|
|
| 8. |Zeleň| 10.0| 985.8; 536.9| 996.6; 667.8| 976.1; 654.1| 956.5; 637.5|
|
|
|
| 952.6; 618.0| 963.4; 579.9|
|
|
| 9. |Zeleň| 10.0| 950.7; 584.8| 897.9; 637.5| 869.6; 696.1| 877.4; 725.4|
|
|
|
| 906.7; 733.3| 922.4; 735.2|
|
|
|10. |Zeleň| 10.0|1040.5; 706.9| 940.9; 646.3| 924.3; 737.2|1042.5; 749.9|
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|11. |Zeleň| 10.0|1042.5; 749.9|1049.3; 738.1|1041.5; 706.9|1040.5; 706.9|
|12. |Zeleň| 10.0|1083.5; 736.2|1047.4; 698.1|1067.9; 634.6|1280.8; 680.5|
|13. |Zeleň| 10.0|1280.8; 680.5|1203.7; 828.0|1100.1; 772.3|1083.5; 736.2|
|14. |Zeleň| 10.0| 992.7; 845.6| 949.7; 894.4| 839.3; 894.4| 953.6; 742.0|
|15. |Zeleň| 10.0| 953.6; 742.0|1042.5; 751.8|1054.2; 828.0| 992.7; 845.6|
|17. |Zeleň| 10.0| 926.3; 449.0| 875.5; 409.0| 837.4; 306.4|
|
|18. |Zeleň| 10.0| 837.4; 306.4| 984.9; 536.9| 926.3; 449.0|
|
|19. |Zeleň| 10.0| 862.8; 206.8| 875.5; 320.1| 785.6; 203.8|
|
|20. |Zeleň| 10.0| 785.6; 203.8| 833.5; 157.0| 890.1; 106.2| 862.8; 206.8|
|21. |Zeleň| 10.0| 703.6; 238.0| 771.0; 235.1| 795.4; 250.7| 849.1; 372.8|
|
|
|
| 841.3; 410.9| 826.6; 422.6|
|
|
|22. |Zeleň| 10.0| 704.5; 316.2| 702.6; 371.8| 683.0; 294.7| 703.6; 243.9|
|23. |Zeleň| 10.0| 703.6; 243.9| 705.5; 243.9| 735.8; 289.8| 704.5; 316.2|
|24. |Zeleň| 10.0| 640.1; 204.8| 647.9; 158.9| 573.6; 222.4|
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|25. |Zeleň| 10.0| 573.6; 222.4| 658.6; 245.8| 685.0; 218.5| 640.1; 204.8|
|26. |Zeleň| 10.0| 881.3; 341.6|1021.0; 517.4| 986.8; 535.9|
|
|27. |Zeleň| 10.0| 881.3; 341.6| 986.8; 535.9| 817.8; 272.2|
|
|28. |Zeleň| 10.0| 817.8; 272.2| 881.3; 340.6| 881.3; 341.6|
|
|29. |Zeleň| 10.0| 782.7; 204.8| 887.2; 334.7| 881.3; 338.6| 818.8; 270.3|
|30. |Zeleň| 10.0| 781.7; 207.7| 771.9; 217.5| 800.3; 238.0|
|
|31. | Dům | 6.0| 409.5; 607.3| 439.8; 628.7| 432.9; 638.5| 402.6; 617.1|
|32. | Dům | 6.0| 398.8; 635.6| 407.6; 621.9| 418.3; 628.8| 409.5; 642.5|
|33. | Dům | 6.0| 398.8; 671.7| 418.3; 641.4| 430.2; 649.0| 410.7; 679.3|
|K1/1 |Násep| 0.0| 753.7; 197.2| 751.1; 198.8| 743.7; 186.6| 745.5; 184.0|
|K1/2 |Násep| 0.0| 745.5; 184.0| 743.7; 186.6| 659.8; 168.9| 663.4; 166.5|
|K1/3 |Násep| 0.0| 663.4; 166.5| 659.8; 168.9| 673.2; 109.3| 675.4; 112.7|
|K1/4 |Násep| 0.0| 675.4; 112.7| 673.2; 109.3| 767.8; 127.4| 764.4; 129.8|
|K1/5 |Násep| 0.0| 764.4; 129.8| 767.8; 127.4| 755.8; 197.3| 752.8; 196.7|
|K2/1 |Násep| 0.0| 769.5; 124.6| 763.7; 123.2| 775.1; 73.4| 780.3; 77.6|
|K2/2 |Násep| 0.0| 780.3; 77.6| 775.1; 73.4| 787.3; 67.3| 790.1; 72.7|
|K2/3 |Násep| 0.0| 790.1; 72.7| 787.3; 67.3| 828.5; 46.1| 834.5; 49.7|
|K2/4 |Násep| 0.0| 834.5; 49.7| 828.5; 46.1| 831.3;-177.3| 837.3;-177.3|
|K3/1 |Násep| 0.0| 836.8; 49.9| 838.0; 47.1| 874.5; 62.0| 872.5; 64.4|
|K3/2 |Násep| 0.0| 872.5; 64.4| 874.5; 62.0| 903.2; 109.5| 900.4; 110.7|
|K3/3 |Násep| 0.0| 900.4; 110.7| 903.2; 109.5| 927.9; 210.8| 924.7; 210.6|
|K3/4 |Násep| 0.0| 924.7; 210.6| 927.9; 210.8| 903.3; 266.8| 900.3; 266.0|
|K3/5 |Násep| 0.0| 900.3; 266.0| 903.3; 266.8| 899.4; 338.1| 896.4; 339.1|
|K3/6 |Násep| 0.0| 896.4; 339.1| 899.4; 338.1|1015.4; 482.3|1013.0; 484.1|
|K4/1 |Násep| 0.0| 753.9; 201.3| 756.7; 200.5| 760.5; 214.7| 757.9; 216.5|
|K4/2 |Násep| 0.0| 757.9; 216.5| 760.5; 214.7| 796.5; 240.9| 794.3; 242.9|
|K4/3 |Násep| 0.0| 794.3; 242.9| 796.5; 240.9| 816.2; 273.5| 813.6; 274.9|
|K4/4 |Násep| 0.0| 813.6; 274.9| 816.2; 273.5| 842.7; 330.3| 839.9; 331.3|
|K4/5 |Násep| 0.0| 839.9; 331.3| 842.7; 330.3| 855.5; 370.8| 852.5; 371.0|
|K4/6 |Násep| 0.0| 852.5; 371.0| 855.5; 370.8| 850.5; 408.6| 847.7; 407.4|
|K4/7 |Násep| 0.0| 847.7; 407.4| 850.5; 408.6| 830.6; 435.5| 828.6; 433.3|
|K4/8 |Násep| 0.0| 828.6; 433.3| 830.6; 435.5| 643.6; 550.7| 638.4; 550.5|
|K4/9 |Násep| 0.0| 638.4; 550.5| 643.6; 550.7| 759.2; 641.2| 757.4; 643.6|
|N4/1 |Násep| 40.0| 816.3; 422.2| 821.3; 430.8| 670.4; 519.7| 668.4; 509.3|
|N4/2 |Násep| 40.0| 668.4; 509.3| 670.4; 519.7| 626.3; 512.0| 622.5; 501.2|
|N4/3 |Násep| 40.0| 622.5; 501.2| 626.3; 512.0| 601.5; 540.1| 586.9; 541.5|
|N4/4 |Násep| 40.0| 586.9; 541.5| 601.5; 540.1| 775.1; 673.4| 774.7; 685.6|
|N4/5 |Násep| 40.0| 774.7; 685.6| 775.1; 673.4| 940.0; 564.7| 953.6; 567.7|
|N4/6 |Násep| 40.0| 953.6; 567.7| 940.0; 564.7| 854.6; 425.2| 863.2; 420.0|
|N6/1 |Násep| 20.0| 771.0; 73.9| 769.0; 83.7| 745.6; 79.0| 745.6; 68.8|
|N6/2 |Násep| 20.0| 745.6; 68.8| 745.6; 79.0| 707.2; 86.5| 703.8; 76.9|
|N6/3 |Násep| 20.0| 703.8; 76.9| 707.2; 86.5| 668.0; 107.4| 659.0; 101.0|
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|N6/4 |Násep| 20.0| 659.0; 101.0| 668.0; 107.4| 653.6; 196.3| 642.2; 203.5|
|N6/5 |Násep| 20.0| 642.2; 203.5| 653.6; 196.3| 731.3; 218.3| 730.5; 228.5|
|N6/6 |Násep| 20.0| 730.5; 228.5| 731.3; 218.3| 748.7; 216.6| 752.1; 226.2|
|N6/7 |Násep| 20.0| 752.1; 226.2| 748.7; 216.6| 753.5; 213.3| 759.1; 221.7|
|N7/1 |Násep| 20.0| 779.6; 82.0| 789.6; 83.4| 772.7; 211.4| 763.3; 206.0|
|N7/2 |Násep| 20.0| 763.3; 206.0| 772.7; 211.4| 767.1; 215.7| 761.1; 207.7|
|N8/1 |Násep| 40.0| 882.3; 340.8| 890.1; 334.6|1026.0; 502.3|1020.0; 510.9|
|N8/2 |Násep| 40.0|1020.0; 510.9|1026.0; 502.3|1052.5; 511.2|1052.1; 521.6|
|N8/3 |Násep| 40.0|1052.1; 521.6|1052.5; 511.2|1078.7; 504.2|1084.5; 513.0|
|N8/4 |Násep| 40.0|1084.5; 513.0|1078.7; 504.2|1090.7; 488.9|1101.7; 491.1|
|N8/5 |Násep| 40.0|1101.7; 491.1|1090.7; 488.9|1084.8; 465.7|1094.0; 461.7|
|N8/6 |Násep| 40.0|1094.0; 461.7|1084.8; 465.7| 995.3; 323.8|1003.7; 318.4|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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 | 6.0| 4 | 600; 256|
33|
15| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 521; 366|
32|
20| 2.5
|
| 3
|Dům | 6.0| 4 | 515; 372|
32|
19| 2.5
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 834; 812|
23|
16| 2.5
|
| 5
|Dům | 6.0| 4 | 751; 867|
23|
12| 2.5
|
| 6
|Dům | 6.0| 4 | 1075; 772|
24|
16| 2.5
|
| 7
|Zeleň| 10.0| 6 | 988; 537| 131|
75|
|
| 8
|Zeleň| 10.0| 6 | 986; 537| 131|
40|
|
| 9
|Zeleň| 10.0| 6 | 951; 585| 153|
59|
|
|10
|Zeleň| 10.0| 4 | 1041; 707| 119|
92|
|
|11
|Zeleň| 10.0| 4 | 1043; 750|
43|
7|
|
|12
|Zeleň| 10.0| 4 | 1083; 736| 218|
96|
|
|13
|Zeleň| 10.0| 4 | 1281; 681| 205| 121|
|
|14
|Zeleň| 10.0| 4 | 993; 846| 191|
93|
|
|15
|Zeleň| 10.0| 4 | 954; 742| 111|
80|
|
|17
|Zeleň| 10.0| 3 | 926; 449| 168|
22|
|
|18
|Zeleň| 10.0| 3 | 837; 306| 274|
2|
|
|19
|Zeleň| 10.0| 3 | 863; 207| 147|
59|
|
|20
|Zeleň| 10.0| 4 | 786; 204| 104|
75|
|
|21
|Zeleň| 10.0| 6 | 704; 238| 222|
69|
|
|22
|Zeleň| 10.0| 4 | 705; 316|
80|
32|
|
|23
|Zeleň| 10.0| 4 | 704; 244|
72|
32|
|
|24
|Zeleň| 10.0| 3 | 640; 205|
98|
30|
|
|25
|Zeleň| 10.0| 4 | 574; 222|
88|
35|
|
|26
|Zeleň| 10.0| 3 | 881; 342| 225|
38|
|
|27
|Zeleň| 10.0| 3 | 881; 342| 313|
16|
|
|28
|Zeleň| 10.0| 3 | 818; 272|
94|
1|
|
|29
|Zeleň| 10.0| 4 | 783; 205| 167|
13|
|
|30
|Zeleň| 10.0| 3 | 782; 208|
36|
13|
|
|31
|Dům | 6.0| 4 | 410; 607|
37|
12| 2.5
|
|32
|Dům | 6.0| 4 | 399; 636|
16|
13| 2.5
|
|33
|Dům | 6.0| 4 | 399; 672|
36|
14| 2.5
|
| K1/1 |Násep| 0.0| 4 | 754; 197|
15|
3| 0.0
|
| K1/2 |Násep| 0.0| 4 | 746; 184|
85|
3| 0.0
|
| K1/3 |Násep| 0.0| 4 | 663; 167|
58|
3| 0.0
|
| K1/4 |Násep| 0.0| 4 | 675; 113|
93|
3| 0.0
|
| K1/5 |Násep| 0.0| 4 | 764; 130|
69|
3| 0.0
|
| K2/1 |Násep| 0.0| 4 | 770; 125|
50|
6| 0.0
|
| K2/2 |Násep| 0.0| 4 | 780;
78|
12|
6| 0.0
|
| K2/3 |Násep| 0.0| 4 | 790;
73|
48|
6| 0.0
|
| K2/4 |Násep| 0.0| 4 | 834;
50| 225|
6| 0.0
|
| K3/1 |Násep| 0.0| 4 | 837;
50|
39|
3| 0.0
|
| K3/2 |Násep| 0.0| 4 | 872;
64|
55|
3| 0.0
|
| K3/3 |Násep| 0.0| 4 | 900; 111| 104|
3| 0.0
|
| K3/4 |Násep| 0.0| 4 | 925; 211|
61|
3| 0.0
|
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| K3/5 |Násep| 0.0| 4 | 900; 266|
72|
| K3/6 |Násep| 0.0| 4 | 896; 339| 186|
| K4/1 |Násep| 0.0| 4 | 754; 201|
15|
| K4/2 |Násep| 0.0| 4 | 758; 217|
45|
| K4/3 |Násep| 0.0| 4 | 794; 243|
38|
| K4/4 |Násep| 0.0| 4 | 814; 275|
62|
| K4/5 |Násep| 0.0| 4 | 840; 331|
42|
| K4/6 |Násep| 0.0| 4 | 852; 371|
37|
| K4/7 |Násep| 0.0| 4 | 848; 407|
33|
| K4/8 |Násep| 0.0| 4 | 829; 433| 222|
| K4/9 |Násep| 0.0| 4 | 638; 550| 149|
| N4/1 |Násep| 40.0| 4 | 816; 422| 173|
| N4/2 |Násep| 40.0| 4 | 668; 509|
46|
| N4/3 |Násep| 40.0| 4 | 623; 501|
46|
| N4/4 |Násep| 40.0| 4 | 587; 542| 228|
| N4/5 |Násep| 40.0| 4 | 775; 686| 206|
| N4/6 |Násep| 40.0| 4 | 954; 568| 168|
| N6/1 |Násep| 20.0| 4 | 771;
74|
25|
| N6/2 |Násep| 20.0| 4 | 746;
69|
41|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N6/3 |Násep| 20.0| 4 | 704;
77|
48|
10| 0.0
|
| N6/4 |Násep| 20.0| 4 | 659; 101|
97|
10| 0.0
|
| N6/5 |Násep| 20.0| 4 | 642; 203|
86|
10| 0.0
|
| N6/6 |Násep| 20.0| 4 | 730; 228|
20|
10| 0.0
|
| N6/7 |Násep| 20.0| 4 | 752; 226|
7|
10| 0.0
|
| N7/1 |Násep| 20.0| 4 | 780;
82| 127|
10| 0.0
|
| N7/2 |Násep| 20.0| 4 | 763; 206|
5|
10| 0.0
|
| N8/1 |Násep| 40.0| 4 | 882; 341| 217|
10| 0.0
|
| N8/2 |Násep| 40.0| 4 | 1020; 511|
31|
10| 0.0
|
| N8/3 |Násep| 40.0| 4 | 1052; 522|
30|
10| 0.0
|
| N8/4 |Násep| 40.0| 4 | 1085; 513|
24|
10| 0.0
|
| N8/5 |Násep| 40.0| 4 | 1102; 491|
27|
10| 0.0
|
| N8/6 |Násep| 40.0| 4 | 1094; 462| 169|
10| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 613.1; 265.9 | 19.9 | 43.7 | 43.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 620.5; 284.9 | 17.7 | 43.5 | 43.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 549.0; 362.3 | 15.8 | 41.5 | 41.5 |
|
|
| 4 |
3.0 | 551.0; 384.4 | 15.7 | 41.2 | 41.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 529.3; 404.6 | 15.2 | 40.6 | 40.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 440.1; 626.4 |
9.6 | 37.7 | 37.7 |
|
|
| 7 |
3.0 | 757.3; 842.8 |
6.6 | 34.3 | 34.3 |
|
|
| 8 |
3.0 | 842.3; 793.8 |
8.8 | 35.3 | 35.3 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1059.2; 749.3 | 20.6 | 41.0 | 41.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: vnitroareálová dopr
(Násep/zářez - šířka 3.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
5.79, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 752.4, 198.0] [ 744.6, 185.3] 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: 52.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 744.6, 185.3] [ 661.6, 167.7] 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: 52.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 661.6, 167.7] [ 674.3, 111.0] 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: 52.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 674.3, 111.0] [ 766.1, 128.6] 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: 52.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 766.1, 128.6] [ 754.3, 197.0] 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: 52.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: vnitroareálová komun
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
11.59, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 766.6, 123.9] [ 777.7, 75.5] 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: 55.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 777.7, 75.5] [ 788.7, 70.0] 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: 55.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 788.7, 70.0] [ 831.5, 47.9] 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: 55.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 831.5, 47.9] [ 834.3,-177.3] 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: 55.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: vnitroareálová komun
(Násep/zářez - šířka 3.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
5.89, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 837.4, 48.5] [ 873.5, 63.2] 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: 39.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 873.5, 63.2] [ 901.8, 110.1] 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
|
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| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 39.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 901.8, 110.1] [ 926.3, 210.7] 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: 39.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 926.3, 210.7] [ 901.8, 266.4] 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: 39.4 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 901.8, 266.4] [ 897.9, 338.6] 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: 39.4 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 897.9, 338.6] [1014.2, 483.2] 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: 39.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: vnitroareálová komun
(Násep/zářez - šířka 3.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
5.79, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [1014.9, 483.7] [1048.1, 524.5] 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: 52.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1048.1, 524.5] [1065.3, 530.0] 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: 52.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: vnitroareálová komun
(Násep/zářez - šířka 3.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
5.79, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 754.3, 201.9] [ 762.2, 219.5] 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: 52.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 762.2, 219.5] [ 802.2, 247.8] 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: 52.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 802.2, 247.8] [ 852.0, 360.1] 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: 52.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 852.0, 360.1] [ 850.1, 401.2] 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: 52.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 850.1, 401.2] [ 837.4, 427.5] 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.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 837.4, 427.5] [ 781.7, 466.6] 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: 52.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 781.7, 466.6] [ 722.1, 422.6] 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: 52.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 722.1, 422.6] [ 671.3, 453.9] 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: 52.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: nitroareálová komun
(Násep/zářez - šířka 3.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
5.79, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 667.4, 454.9] [ 621.5, 476.4] 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: 52.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 621.5, 476.4] [ 531.6, 605.3] 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: 52.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: vnitroareálová komun
(Násep/zářez - šířka 3.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
5.79, podíl nákladních aut: 100 %.
|
|/1 Krajní body: [ 530.7, 608.2] [ 715.3, 724.5] 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: 52.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
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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 |
750.0; 135.3 |
9.0| 1.0| 112.0| 1.000| 112.0| 0.28 |
| P 2 |
0 |
733.8; 133.5 |
5.0| 1.0| 106.0| 1.000| 106.0| 0.28 |
| P 3 |
0 |
718.2; 130.6 |
5.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 4 |
0 |
703.6; 129.6 |
5.0| 1.0| 103.0| 1.000| 103.0| 0.28 |
| P 5 |
0 |
747.5; 152.1 | 10.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 6 |
0 |
733.8; 150.1 | 10.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 7 |
0 |
718.2; 147.2 | 10.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 8 |
0 |
701.6; 146.2 | 10.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 9 |
0 |
685.0; 143.3 |
4.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 10 |
0 |
743.6; 170.6 |
5.5| 1.0| 76.0| 1.000| 76.0| 0.28 |
| P 11 |
0 |
728.9; 169.7 |
5.5| 1.0| 76.0| 1.000| 76.0| 0.28 |
| P 12 |
0 |
712.3; 164.8 |
5.5| 1.0| 76.0| 1.000| 76.0| 0.28 |
| P 13 |
0 |
694.8; 161.8 |
5.0| 1.0| 101.0| 1.000| 101.0| 0.28 |
| P 14 |
0 |
677.2; 158.9 |
5.0| 1.0| 101.0| 1.000| 101.0| 0.28 |
| P 15 |
0 |
686.9; 124.7 | 10.0| 1.0| 105.0| 1.000| 105.0| 0.28 |
| P 16 |
0 |
659.6; 447.1 |
1.5| 1.0| 109.0| 1.000| 109.0| 0.28 |
| P 17 |
0 |
675.2; 436.3 |
1.5| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 18 |
0 |
524.8; 616.0 |
1.5| 1.0| 109.0| 1.000| 109.0| 0.28 |
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| P 19 |
0 |
539.5; 626.8 |
1.5| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 20 |
0 |
713.3; 737.2 |
1.5| 1.0| 109.0| 1.000| 109.0| 0.28 |
| P 21 |
0 |
696.7; 728.4 |
1.5| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
| P 22 |
0 | 1074.7; 527.2 |
1.5| 1.0| 109.0| 1.000| 109.0| 0.28 |
| P 23 |
0 | 1092.3; 521.3 |
1.5| 1.0| 95.0| 1.000| 95.0| 0.28 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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 | 6.0| 600.0; 255.6| 623.5; 279.1| 613.2; 289.4| 589.7; 265.9|
| 2. | Dům | 6.0| 520.9; 366.0| 544.3; 388.5| 558.2; 374.0| 534.8; 351.5|
| 3. | Dům | 6.0| 515.0; 371.8| 536.5; 395.3| 522.7; 407.9| 501.2; 384.4|
| 4. | Dům | 6.0| 833.5; 812.4| 845.2; 792.8| 858.7; 800.9| 847.0; 820.5|
| 5. | Dům | 6.0| 751.4; 867.1| 756.3; 844.6| 768.1; 847.2| 763.2; 869.7|
| 6. | Dům | 6.0|1074.7; 772.3|1067.9; 748.9|1052.2; 753.5|1059.0; 776.9|
| 7. |Zeleň| 10.0| 987.8; 536.9|1024.9; 516.4|1065.0; 569.2|1068.9; 627.8|
|
|
|
|1045.4; 698.1| 996.6; 667.8|
|
|
| 8. |Zeleň| 10.0| 985.8; 536.9| 996.6; 667.8| 976.1; 654.1| 956.5; 637.5|
|
|
|
| 952.6; 618.0| 963.4; 579.9|
|
|
| 9. |Zeleň| 10.0| 950.7; 584.8| 897.9; 637.5| 869.6; 696.1| 877.4; 725.4|
|
|
|
| 906.7; 733.3| 922.4; 735.2|
|
|
|10. |Zeleň| 10.0|1040.5; 706.9| 940.9; 646.3| 924.3; 737.2|1042.5; 749.9|
|11. |Zeleň| 10.0|1042.5; 749.9|1049.3; 738.1|1041.5; 706.9|1040.5; 706.9|
|12. |Zeleň| 10.0|1083.5; 736.2|1047.4; 698.1|1067.9; 634.6|1280.8; 680.5|
|13. |Zeleň| 10.0|1280.8; 680.5|1203.7; 828.0|1100.1; 772.3|1083.5; 736.2|
|14. |Zeleň| 10.0| 992.7; 845.6| 949.7; 894.4| 839.3; 894.4| 953.6; 742.0|
|15. |Zeleň| 10.0| 953.6; 742.0|1042.5; 751.8|1054.2; 828.0| 992.7; 845.6|
|16. |Zeleň| 10.0| 926.3; 449.0| 875.5; 409.0| 837.4; 306.4|
|
|17. |Zeleň| 10.0| 837.4; 306.4| 984.9; 536.9| 926.3; 449.0|
|
|18. |Zeleň| 10.0| 862.8; 206.8| 875.5; 320.1| 785.6; 203.8|
|
|19. |Zeleň| 10.0| 785.6; 203.8| 833.5; 157.0| 890.1; 106.2| 862.8; 206.8|
|20. |Zeleň| 10.0| 703.6; 238.0| 771.0; 235.1| 795.4; 250.7| 849.1; 372.8|
|
|
|
| 841.3; 410.9| 826.6; 422.6|
|
|
|21. |Zeleň| 10.0| 704.5; 316.2| 702.6; 371.8| 683.0; 294.7| 703.6; 243.9|
|22. |Zeleň| 10.0| 703.6; 243.9| 705.5; 243.9| 735.8; 289.8| 704.5; 316.2|
|23. |Zeleň| 10.0| 640.1; 204.8| 647.9; 158.9| 573.6; 222.4|
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|24. |Zeleň| 10.0| 573.6; 222.4| 658.6; 245.8| 685.0; 218.5| 640.1; 204.8|
|25. |Zeleň| 10.0| 881.3; 341.6|1021.0; 517.4| 986.8; 535.9|
|
|26. |Zeleň| 10.0| 881.3; 341.6| 986.8; 535.9| 817.8; 272.2|
|
|27. |Zeleň| 10.0| 817.8; 272.2| 881.3; 340.6| 881.3; 341.6|
|
|28. |Zeleň| 10.0| 782.7; 204.8| 887.2; 334.7| 881.3; 338.6| 818.8; 270.3|
|29. |Zeleň| 10.0| 781.7; 207.7| 771.9; 217.5| 800.3; 238.0|
|
|30. | Dům | 6.0| 409.5; 607.3| 439.8; 628.7| 432.9; 638.5| 402.6; 617.1|
|31. | Dům | 6.0| 398.8; 635.6| 407.6; 621.9| 418.3; 628.8| 409.5; 642.5|
|32. | Dům | 6.0| 398.8; 671.7| 418.3; 641.4| 430.2; 649.0| 410.7; 679.3|
|K1/1 |Násep| 0.0| 753.7; 197.2| 751.1; 198.8| 743.7; 186.6| 745.5; 184.0|
|K1/2 |Násep| 0.0| 745.5; 184.0| 743.7; 186.6| 659.8; 168.9| 663.4; 166.5|
|K1/3 |Násep| 0.0| 663.4; 166.5| 659.8; 168.9| 673.2; 109.3| 675.4; 112.7|
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|K1/4 |Násep| 0.0| 675.4; 112.7| 673.2; 109.3| 767.8; 127.4| 764.4; 129.8|
|K1/5 |Násep| 0.0| 764.4; 129.8| 767.8; 127.4| 755.8; 197.3| 752.8; 196.7|
|K2/1 |Násep| 0.0| 769.5; 124.6| 763.7; 123.2| 775.1; 73.4| 780.3; 77.6|
|K2/2 |Násep| 0.0| 780.3; 77.6| 775.1; 73.4| 787.3; 67.3| 790.1; 72.7|
|K2/3 |Násep| 0.0| 790.1; 72.7| 787.3; 67.3| 828.5; 46.1| 834.5; 49.7|
|K2/4 |Násep| 0.0| 834.5; 49.7| 828.5; 46.1| 831.3;-177.3| 837.3;-177.3|
|K3/1 |Násep| 0.0| 836.8; 49.9| 838.0; 47.1| 874.5; 62.0| 872.5; 64.4|
|K3/2 |Násep| 0.0| 872.5; 64.4| 874.5; 62.0| 903.2; 109.5| 900.4; 110.7|
|K3/3 |Násep| 0.0| 900.4; 110.7| 903.2; 109.5| 927.9; 210.8| 924.7; 210.6|
|K3/4 |Násep| 0.0| 924.7; 210.6| 927.9; 210.8| 903.3; 266.8| 900.3; 266.0|
|K3/5 |Násep| 0.0| 900.3; 266.0| 903.3; 266.8| 899.4; 338.1| 896.4; 339.1|
|K3/6 |Násep| 0.0| 896.4; 339.1| 899.4; 338.1|1015.4; 482.3|1013.0; 484.1|
|K4/1 |Násep| 0.0|1013.7; 484.6|1016.1; 482.8|1049.0; 523.2|1047.2; 525.8|
|K4/2 |Násep| 0.0|1047.2; 525.8|1049.0; 523.2|1065.8; 528.6|1064.8; 531.4|
|K5/1 |Násep| 0.0| 752.9; 202.5| 755.7; 201.3| 763.4; 218.5| 761.0; 220.5|
|K5/2 |Násep| 0.0| 761.0; 220.5| 763.4; 218.5| 803.4; 246.8| 801.0; 248.8|
|K5/3 |Násep| 0.0| 801.0; 248.8| 803.4; 246.8| 853.5; 359.8| 850.5; 360.4|
|K5/4 |Násep| 0.0| 850.5; 360.4| 853.5; 359.8| 851.6; 401.6| 848.6; 400.8|
|K5/5 |Násep| 0.0| 848.6; 400.8| 851.6; 401.6| 838.6; 428.5| 836.2; 426.5|
|K5/6 |Násep| 0.0| 836.2; 426.5| 838.6; 428.5| 781.7; 468.4| 781.7; 464.8|
|K5/7 |Násep| 0.0| 781.7; 464.8| 781.7; 468.4| 722.0; 424.4| 722.2; 420.8|
|K5/8 |Násep| 0.0| 722.2; 420.8| 722.0; 424.4| 672.1; 455.2| 670.5; 452.6|
|K6/1 |Násep| 0.0| 666.8; 453.5| 668.0; 456.3| 622.5; 477.6| 620.5; 475.2|
|K6/2 |Násep| 0.0| 620.5; 475.2| 622.5; 477.6| 532.8; 606.2| 530.4; 604.4|
|K7/1 |Násep| 0.0| 529.9; 609.5| 531.5; 606.9| 716.1; 723.2| 714.5; 725.8|
|N6/1 |Násep| 20.0| 771.0; 73.9| 769.0; 83.7| 745.6; 79.0| 745.6; 68.8|
|N6/2 |Násep| 20.0| 745.6; 68.8| 745.6; 79.0| 707.2; 86.5| 703.8; 76.9|
|N6/3 |Násep| 20.0| 703.8; 76.9| 707.2; 86.5| 668.0; 107.4| 659.0; 101.0|
|N6/4 |Násep| 20.0| 659.0; 101.0| 668.0; 107.4| 653.6; 196.3| 642.2; 203.5|
|N6/5 |Násep| 20.0| 642.2; 203.5| 653.6; 196.3| 731.3; 218.3| 730.5; 228.5|
|N6/6 |Násep| 20.0| 730.5; 228.5| 731.3; 218.3| 748.7; 216.6| 752.1; 226.2|
|N6/7 |Násep| 20.0| 752.1; 226.2| 748.7; 216.6| 753.5; 213.3| 759.1; 221.7|
|N7/1 |Násep| 20.0| 779.6; 82.0| 789.6; 83.4| 772.7; 211.4| 763.3; 206.0|
|N7/2 |Násep| 20.0| 763.3; 206.0| 772.7; 211.4| 767.1; 215.7| 761.1; 207.7|
|N8/1 |Násep| 40.0| 903.8; 366.2| 911.6; 360.0|1047.5; 527.7|1041.5; 536.3|
|N8/2 |Násep| 40.0|1041.5; 536.3|1047.5; 527.7|1074.0; 536.6|1073.6; 547.0|
|N8/3 |Násep| 40.0|1073.6; 547.0|1074.0; 536.6|1100.2; 529.6|1106.0; 538.4|
|N8/4 |Násep| 40.0|1106.0; 538.4|1100.2; 529.6|1112.2; 514.3|1123.2; 516.5|
|N8/5 |Násep| 40.0|1123.2; 516.5|1112.2; 514.3|1106.3; 491.1|1115.5; 487.1|
|N8/6 |Násep| 40.0|1115.5; 487.1|1106.3; 491.1|1016.8; 349.2|1025.2; 343.8|
|N10/1|Násep| 40.0| 815.8; 421.6| 821.8; 429.6| 785.7; 457.2| 785.5; 444.8|
|N10/2|Násep| 40.0| 785.5; 444.8| 785.7; 457.2| 712.0; 403.2| 712.6; 391.2|
|N10/3|Násep| 40.0| 712.6; 391.2| 712.0; 403.2| 609.4; 464.4| 602.4; 457.0|
|N10/4|Násep| 40.0| 602.4; 457.0| 609.4; 464.4| 507.4; 615.6| 493.4; 618.4|
|N10/5|Násep| 40.0| 493.4; 618.4| 507.4; 615.6| 715.4; 750.2| 717.2; 763.2|
|N10/6|Násep| 40.0| 717.2; 763.2| 715.4; 750.2| 788.2; 668.8| 794.8; 676.6|
|N10/7|Násep| 40.0| 794.8; 676.6| 788.2; 668.8| 938.8; 574.5| 952.8; 577.5|
|N10/8|Násep| 40.0| 952.8; 577.5| 938.8; 574.5| 849.8; 437.1| 858.2; 431.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|
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 | 6.0| 4 | 600; 256|
33|
15| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 521; 366|
32|
20| 2.5
|
| 3
|Dům | 6.0| 4 | 515; 372|
32|
19| 2.5
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 834; 812|
23|
16| 2.5
|
| 5
|Dům | 6.0| 4 | 751; 867|
23|
12| 2.5
|
| 6
|Dům | 6.0| 4 | 1075; 772|
24|
16| 2.5
|
| 7
|Zeleň| 10.0| 6 | 988; 537| 131|
75|
|
| 8
|Zeleň| 10.0| 6 | 986; 537| 131|
40|
|
| 9
|Zeleň| 10.0| 6 | 951; 585| 153|
59|
|
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|10
|Zeleň| 10.0| 4 | 1041; 707| 119|
92|
|11
|Zeleň| 10.0| 4 | 1043; 750|
43|
7|
|12
|Zeleň| 10.0| 4 | 1083; 736| 218|
96|
|13
|Zeleň| 10.0| 4 | 1281; 681| 205| 121|
|14
|Zeleň| 10.0| 4 | 993; 846| 191|
93|
|15
|Zeleň| 10.0| 4 | 954; 742| 111|
80|
|16
|Zeleň| 10.0| 3 | 926; 449| 168|
22|
|17
|Zeleň| 10.0| 3 | 837; 306| 274|
2|
|18
|Zeleň| 10.0| 3 | 863; 207| 147|
59|
|19
|Zeleň| 10.0| 4 | 786; 204| 104|
75|
|20
|Zeleň| 10.0| 6 | 704; 238| 222|
69|
|21
|Zeleň| 10.0| 4 | 705; 316|
80|
32|
|22
|Zeleň| 10.0| 4 | 704; 244|
72|
32|
|23
|Zeleň| 10.0| 3 | 640; 205|
98|
30|
|24
|Zeleň| 10.0| 4 | 574; 222|
88|
35|
|25
|Zeleň| 10.0| 3 | 881; 342| 225|
38|
|26
|Zeleň| 10.0| 3 | 881; 342| 313|
16|
|27
|Zeleň| 10.0| 3 | 818; 272|
94|
1|
|28
|Zeleň| 10.0| 4 | 783; 205| 167|
13|
|29
|Zeleň| 10.0| 3 | 782; 208|
36|
13|
|30
|Dům | 6.0| 4 | 410; 607|
37|
12| 2.5
|31
|Dům | 6.0| 4 | 399; 636|
16|
13| 2.5
|32
|Dům | 6.0| 4 | 399; 672|
36|
14| 2.5
| K1/1 |Násep| 0.0| 4 | 754; 197|
15|
3| 0.0
| K1/2 |Násep| 0.0| 4 | 746; 184|
85|
3| 0.0
| K1/3 |Násep| 0.0| 4 | 663; 167|
58|
3| 0.0
| K1/4 |Násep| 0.0| 4 | 675; 113|
93|
3| 0.0
| K1/5 |Násep| 0.0| 4 | 764; 130|
69|
3| 0.0
| K2/1 |Násep| 0.0| 4 | 770; 125|
50|
6| 0.0
| K2/2 |Násep| 0.0| 4 | 780;
78|
12|
6| 0.0
| K2/3 |Násep| 0.0| 4 | 790;
73|
48|
6| 0.0
| K2/4 |Násep| 0.0| 4 | 834;
50| 225|
6| 0.0
| K3/1 |Násep| 0.0| 4 | 837;
50|
39|
3| 0.0
| K3/2 |Násep| 0.0| 4 | 872;
64|
55|
3| 0.0
| K3/3 |Násep| 0.0| 4 | 900; 111| 104|
3| 0.0
| K3/4 |Násep| 0.0| 4 | 925; 211|
61|
3| 0.0
| K3/5 |Násep| 0.0| 4 | 900; 266|
72|
3| 0.0
| K3/6 |Násep| 0.0| 4 | 896; 339| 186|
3| 0.0
| K4/1 |Násep| 0.0| 4 | 1014; 485|
53|
3| 0.0
| K4/2 |Násep| 0.0| 4 | 1047; 526|
18|
3| 0.0
| K5/1 |Násep| 0.0| 4 | 753; 203|
19|
3| 0.0
| K5/2 |Násep| 0.0| 4 | 761; 220|
49|
3| 0.0
| K5/3 |Násep| 0.0| 4 | 801; 249| 123|
3| 0.0
| K5/4 |Násep| 0.0| 4 | 850; 360|
41|
3| 0.0
| K5/5 |Násep| 0.0| 4 | 849; 401|
29|
3| 0.0
| K5/6 |Násep| 0.0| 4 | 836; 426|
68|
3| 0.0
| K5/7 |Násep| 0.0| 4 | 782; 465|
74|
3| 0.0
| K5/8 |Násep| 0.0| 4 | 722; 421|
60|
3| 0.0
| K6/1 |Násep| 0.0| 4 | 667; 454|
51|
3| 0.0
| K6/2 |Násep| 0.0| 4 | 620; 475| 157|
3| 0.0
| K7/1 |Násep| 0.0| 4 | 530; 609| 218|
3| 0.0
| N6/1 |Násep| 20.0| 4 | 771;
74|
25|
10| 0.0
| N6/2 |Násep| 20.0| 4 | 746;
69|
41|
10| 0.0
| N6/3 |Násep| 20.0| 4 | 704;
77|
48|
10| 0.0
| N6/4 |Násep| 20.0| 4 | 659; 101|
97|
10| 0.0
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
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]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N6/5 |Násep| 20.0| 4 | 642; 203|
86|
10| 0.0
|
| N6/6 |Násep| 20.0| 4 | 730; 228|
20|
10| 0.0
|
| N6/7 |Násep| 20.0| 4 | 752; 226|
7|
10| 0.0
|
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| N7/1 |Násep| 20.0| 4 | 780;
82| 127|
10| 0.0
|
| N7/2 |Násep| 20.0| 4 | 763; 206|
5|
10| 0.0
|
| N8/1 |Násep| 40.0| 4 | 904; 366| 217|
10| 0.0
|
| N8/2 |Násep| 40.0| 4 | 1042; 536|
31|
10| 0.0
|
| N8/3 |Násep| 40.0| 4 | 1074; 547|
30|
10| 0.0
|
| N8/4 |Násep| 40.0| 4 | 1106; 538|
24|
10| 0.0
|
| N8/5 |Násep| 40.0| 4 | 1123; 517|
27|
10| 0.0
|
| N8/6 |Násep| 40.0| 4 | 1116; 487| 169|
10| 0.0
|
| N10/1|Násep| 40.0| 4 | 816; 422|
42|
10| 0.0
|
| N10/2|Násep| 40.0| 4 | 786; 445|
91|
10| 0.0
|
| N10/3|Násep| 40.0| 4 | 713; 391| 124|
10| 0.0
|
| N10/4|Násep| 40.0| 4 | 602; 457| 189|
10| 0.0
|
| N10/5|Násep| 40.0| 4 | 493; 618| 257|
10| 0.0
|
| N10/6|Násep| 40.0| 4 | 717; 763| 113|
10| 0.0
|
| N10/7|Násep| 40.0| 4 | 795; 677| 182|
10| 0.0
|
| N10/8|Násep| 40.0| 4 | 953; 578| 169|
10| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 613.1; 265.9 | 20.0 | 43.8 | 43.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 620.5; 284.9 | 18.2 | 43.6 | 43.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 549.0; 362.3 | 14.6 | 41.6 | 41.6 |
|
|
| 4 |
3.0 | 551.0; 384.4 | 14.3 | 41.3 | 41.3 |
|
|
| 5 |
3.0 | 529.3; 404.6 | 13.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 440.1; 626.4 | 13.9 | 39.6 | 39.6 |
|
|
| 7 |
3.0 | 757.3; 842.8 |
9.5 | 35.8 | 35.9 |
|
|
| 8 |
3.0 | 842.3; 793.8 | 12.7 | 35.3 | 35.3 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1059.2; 749.3 | 20.4 | 41.0 | 41.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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1. ÚVOD

Důvodem ke zpracování biologického hodnocení je požadavek orgánu ochrany přírody
k jeho zpracování. Zadavatel EKOTEAM, Veverkova 1343 Hradec Králové, mě požádal o
vypracování tohoto hodnocení k záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání“. Vzhledem
k tomu, že k dispozici byl záměr v rozsahu územního vymezení
charakterizovat jako záměr.
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lze úroveň přípravy

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

Přírodní poměry lokality
Posuzovaný lom leží v okrese Rychnov nad Kněžnou, SV od obce Bílý Újezd poblíž
bývalé osady Roudné (lokalizace GPS 50˚15`12.1``N, 16˚14`56.5``E). Podle regionálního
fytogeografického členění ČR spadá oblast do mezofytika, obvod Českomoravské
mezofitikum a podobvod Orlické opuky (Skalický, 1988). Z hlediska biogeografického
členění leží lom na rozhraní bioregionu 1.9 Cidlinského a 1.69 Orlickohorského (Culek,
1996). Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR by území mělo být porostlé černýšovou
dubohabřinou (Melampyro nemorosi–Carpinetum) a bikovou a/nebo jedlovou doubravou
(Luzulo albidae–Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) (Neuhäslová, 1998) . Klimaticky se
jedná o oblast mírně teplou.
V samotném lomu se těží bazická hornina diorit. Díky přítomnosti tělesa blízko pod
povrchem jsou půdy v okolí lomu mělké, velmi kamenité a snadno se vysouší. Nadmořská
výška lomu se pohybuje v rozmezí cca 374 – 384 m n.m.
..
2.1.Zvláště chráněné části přírody

V blízkém okolí neleží žádné maloplošné zvláště chráněné území (přírodní památka, přírodní
rezervace, příp. přírodní park) ani velkoplošné chráněné území (chráněná krajinná oblast,
národní park).
Nejbližší zvláště chráněné území je Přírodní rezervace Skalecký háj. Hlavním předmětem
ochrany v PR Skalecký háj, je smíšená dubohabřina s bylinným podrostem v nivě Zlatého
potoka.

2.2.Ostatní významné vlivy v území

ÚSES.
Posuzovaná lokalita zasahuje do územního systému ekologické stability (viz mapa). Celé
území záměru – včetně současně probíhající těžby leží v regionálním biocentru.
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Mapa zachycuje vztah posuzované lokality a územního systému ekologické stability.
2.3. Lokality Natura 2000

Nejbližšími lokalitami soustavy Natura 2000 jsou následující území:Rybník Spáleniště,
Opočno, Orlické hory sever. Hlavní předměty ochrany uvedených Evropsky významných
lokalit jsou následující:
Rybník Spáleniště CZ 0523287
1166

čolek velký

Opočno CZ 0523284
1084
1083

páchník hnědý
roháč obecný

Orlické hory sever CZ 0524046.
9110
9130
9410
4094

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
hořeček český

Vzhledem ke vzdálenosti záměru od uvedených EVL a případným možným vlivům vzniklých
záměrem nelze předpokládat významný negativní vliv na tato nejbližší území soustavy Natura
2000.
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Mapa zachycující vztah lokality záměru (Masty) a blízké EVL.
3. Popis území

Zájmové území je zakresleno v mapě (viz přílohy). Jedná se o aktivní lom v údolí Zlatého
potoka. Zlatý potok protéká přímo lomem. Blízké okolí lomu je velmi pestré. Střídají se zde
zemědělsky významně ovlivněné lokality s polními kulturami, méně ovlivněné lokality
lučního charakteru, lze zde nalézt lokality mokřadní, lokality stojatých vod, tekoucích vod a
lesní okraje. Vhledem k uvedeným skutečnostem bylo území hodnoceno především
z botanického hlediska rozděleně. Byly vybrány samostatné mikrolokality v místech
předpokládané těžby a těmto částem byla věnována zvýšená pozornost.

4. Časové určení pozorování, metodika

Biologická pozorování byla prováděna v průběhu celého roku 2006 a 2007. Bylo provedeno
celkem 16 návštěv. Samostatně byly provedeny návštěvy zaměřené na botanické průzkumy.
Samostatně byly provedeny průzkumy vázané na vodní prostředí. Zoologie obratlovců a
bezobratlých byla spojována. Na lokalitě byly v letním období roku 2007 založeny zemní
pastě na odchyt bezobratlých. Tyto byly následně určeny a výsledky interpretovány.
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Přítomnost savců byla zjišťována na základě pobytových značek a přímého pozorování. Ptáci
Součástí práce bylo pořízení fotodokumentace.
.
Charakteristika vegetace v okolí lomu
Lom Masty leží v údolí Zlatého potoka, jehož koryto jej rozděluje na dvě nestejně
velké části.
Okolí lomu tvoří mozaika polí, luk a kulturních lesů. Pro přehlednost jsem území, jehož se
týká požadavek na rozšíření dobývacího prostoru, rozdělila na 6 mikrolokalit.

První lokalita leží uprostřed lomu při levém břehu Zlatého potoka. Jedná se o skalní
výchoz táhnoucí se ve směru SV – JZ. Jihovýchodně orientovaná stěna byla již v minulosti
těžena. Nyní ji tvoří kamenná suť zarostlá ruderální vegetací ( Sambucus racemosa, Arctium
lappa, Lythrum salicaria, Tripleurospermum inodorum …). Hřeben je porostlý především
duby a habry, mezi kterými vystupují nad povrch skalky. Ty můžeme nalézt místy i na SZ
svahu spadajícím ke Zlatému potoku. Na skalkách rostou běžné druhy kapradin (Asplenium
trichomanes, Polypodium vulgare). Samotný hřeben je velmi výslunný a suchý, čemuž
odpovídá i skladba vegetace (Genista tinctoria, Melampyrum nemorosum, Hylotelephium
maximu …). Rostou zde i druhy zavlečené jako Pyrethrum parthenium a Aster. Svah spadající
k potoku má charakter suťového lesa. Ze stromů jsou zastoupeny javor klen i mléč, dále habr
obecný, vrba křehká a líska obecná. V lese je poměrně nedávná výsadba smrku ztepilého a
borovice lesní. Z bylin přímo na svahu roste Prenanthes purpurea a Mercurialis perennis, ve
vlhku a zástinu u potoka pak např. Hepatica nobilis, Pulmonaria obscura, Primula elatior
nebo Epilobium montanum. Ze zajímavějších druhů zde roste Astrantia major, Digitalis
grandiflora a Epilobium roseum. Na břehu potoka jsou zavlečeny oba nepůvodní druhy
netýkavek ( Impatiens glandulifera a I. parviflora). Při botanickém průzkumu 12.7.2006 jsem
zaznamenala následující druhy:
latinský název

český název

Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Aegopodium podagraria L.
Achillea millefolium L.
Ajuga reptans L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et
Grande
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

javor mleč
javor klen
bršlice kozí noha
řebříček obecný
zběhovec plazivý
česnáček lékařský
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Alopecurus pratensis L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arctium lappa L.
Arrhenatherum elatius L.
Artemisia vulgaris L.
Asarum europaeum L.
Asplenium trichomanes L.
Aster L.
Astragalus glycyphyllos L.
Astrantia major L.
Betula pendula Roth
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Campanula persicifolia L.
Campanula rotundifolia L.
Campanula trachelium L.
Carex leersiana Rauscher.
Carex sylvatica Huds.
Carpinus betulus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Corylus avellana L.
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Deschampsia cespitosa (L.) P.B.
Dianthus deltoides L.
Digitalis grandiflora Mill.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Epilobium montanum L.
Epilobium roseum Schreber.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Galeobdolon luteum Hudson emend. Holub
Galium aparine L.
Galium sylvaticum L.
Genista tinctoria L.
Geranium phaeum L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Hepatica nobilis Schreber.
Heracleum sphondyliu L.
Hieracium lachenalii Suter
Hieracium sabaudum L.
Hylotelephium maximum (L.) Holub.
Hypericum perforatum L.
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psárka luční
děhel lesní
kerblík lesní
lopuch větší
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
kopytník evropský
sleziník červený
hvězdnice
kozinec sladkolistý
jarmanka větší
bříza bělokorá
třtina křovištní
zvonek broskvolistý
zvonek okrouhlolistý
zvonek kopřivolistý
ostřice mnoholistá
ostřice lesní
habr obecný
pcháč oset
pcháč zelinný
líska obecná
škarda dvouletá
srha říznačka
mrkev obecná
metlice trsnatá
hvozdík kropenatý
náprstník velkokvětý
kapraď samec
vrbovka horská
vrbovka růžová
kostřava obrovská
jahodník obecný
jasan ztepilý
pitulník žlutý
svízel přítula
svízel lesní
kručinka barvířská
kakost hnědočervený
kakost smrdutý
kuklík městský
jaterník podléška
bolševník obecný
jestřábník Lachenalův
jestřábník savojský
rozchodník velký
třezalka tečkovaná
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Chaerophyllum aromaticum L.
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens parviflora DC.
Lactuca serriola L.
Lathyrus sylvestris L.
Leucanthemum vulgare Lamk. subsp.
vulgare
Lonicera xylosteum L.
Lycopus europaeus L.
Lythrum salicaria L.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt
Melampyrum nemorosum L.
Melica nutans L.
Melilotus albus Med.
Mercurialis perennis L.
Mycelis muralis (L.) Dum.
Myosotis palustris subsp. laxiflora (Rchb.)
Schubl. et Mart.
Oxalis acetosella L.
Phyteuma spicatum L.
Picea abies (L.) Karsten
Pinus sylvestris L.
Poa nemoralis L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polypodium vulgare L.
Populus tremula L.
Prenanthes purpurea L.
Primula elatior (L.) Hill
Prunella vulgaris L.
Pulmonaria obscura Dam.
Pyrethrum parthenium (L.) Sm.
Quercus robur L.
Rubus idaeus L.
Rumex obtusifolius L.
Salix caprea L.
Salix fragilis L.
Sambucus racemosa L.
Scrophularia nodosa L.
Securigera varia (L.) Lassen
Senecio ovatus (G., M. et Sch) Willd.
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sorbus aucuparia L.
Stachys sylvatica L.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Trifolium pratense L.
Tripleurospermum inodorum (L.) SchultzBip.

krabilice zápašná
netýkavka žlaznatá
netýkavka malokvětá
locika kompasová
hrachor lesní
kopretina obecná
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zimolez obecný
karbinec evropský
kyprej vrbice
pstroček dvoulistý
černýš hajní
strdivka nící
komonice bílá
bažanka vytrvalá
mléčka zední
pomněnka bahenní volnokvětá
šťavel kyselý
zvonečník klasnatý
smrk ztepilý
borovice lesní
lipnice hajní
kokořík mnohokvětý
osladič obecný
osika obecná
věsenka nachová
prvosenka vyšší
černohlávek obecný
plicník tmavý
řimbaba obecná
dub letní
ostružiník maliník
šťovík širolistý
vrba jíva
vrba křehká
bez červený
krtičník hlíznatý
čičorka pestrá
starček Fuchsův
silenka dvoudomá
silenka nadmutá
jeřáb ptačí
čistec lesní
tořice japonská
jetel luční
heřmánkovec nevonný

Trisetum flavescens (L.) P.B.
Urtica dioica L.
Verbascum thapsus L.
Veronica chamaedrys L.
Viola reichenbachiana Bor.

trojštět žlutavý
kopřiva dvoudomá
divizna malokvětá
rozrazil rezekvítek
violka lesní

Druhá lokalita leží ve východní části lomu. Ta je v současnosti ukončena
strmou stěnou, za jejíž hranou leží pole, louka a částečně sem zasahuje les nad levým břehem
Zlatého potoka. Přibližně 3 m od hrany lomové stěny je shrnutá ornice. Na obnaženém
povrchu rostou ruderální a zavlečené druhy jako Conyza canadensis, Apera spica-venti,
Artemisia vulgaris aj. Dále následuje ovesné pole a louka. V poli až na výjimku kromě ovsa
nic jiného neroste. Na kraji pole roste ze zajímavějších druhů Silybum marianum nebo Linaria
vulgaris. Vedle pole leží pravidelně kosená louka. Půda je velmi mělká a kamenitá. Podle
struktury povrchu a charakteru vegetace byla louka pravděpodobně v minulosti rozorána.
Vegetaci tvoří mozaika druhů sušších výslunných luk a polí.
Směrem do údolí do lokality zasahuje les na levém břehu Zlatého potoka. Ve
stromovém patře je zastoupen habr, jasan, líska a javor klen. Les leží na prudkém svahu.
Bližšímu určení brání suť, která je nahrnutá cca 20 m od hrany lomu, a která zakryla bylinné
patro. Na suti se uchytily ruderální druhy jako Fallopia convolvulus, Impatiens parviflora
nebo Tripleurospermum inodorum. Dále od hrany lomu tvoří bylinné patro silná vrstva opadu,
kterým prorůstají semenáčky stromů. Níže k potoku pak lze nalézt druhy jako Pulmonaria
obscura, Melica nutans, Galeobdolon luteum a další. Při botanickém průzkumu 19.7.2006
jsem zaznamenala následující druhy:
latinský název

český název

Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Alopecurus pratensis L.
Anagallis arvensis L.
Apera spica-venti (L.) P.B.
Arctium nemorosum Lej.
Arrhenatherum elatius L.
Artemisia vulgaris L.
Asarum europaeum L.
Astragalus glyciphyllos L.
Avena sativa L.
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Betula pendula Roth
Campanula rotundifolia L.

javor klen
řebříček obecný
psárka luční
drchnička rolní
chundelka metlice
lopuch hajní
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
kopytník evropský
kozinec sladkolistý
oves setý
metlička křivolaká
bříza bělokorá
zvonek okrouhlolistý
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Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Carpinus betulus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Corylus avellana L.
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Elytrigia repens (L.) Nevski
Erigeron strigosus Willd.
Euphorbia cyparissias L.
Fallopia convolvulus (L.) Á.Lowe
Filago arvensis L.
Fraxinus excelsior L.
Galeobdolon luteum Hudson emend. Holub
Hypericum perforatum L.
Impatiens parviflora DC.
Lactuca serriola L.
Lapsana communis L.
Leontodon hispidus L.
Linaria vulgaris Mill.
Lolium perenne L.
Matricaria discoidea DC.
Melica nutans L.
Mycelis muralis (L.) Dum.
Phleum pratense L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.
Pulmonaria obscura Dam.
Quercus robur L.
Rubus L.
Rumex obtusifolius L.
Salix caprea L.
Sambucus nigra L.
Scrophularia nodosa L.
Securigera varia (L.) Lassen
Senecio ovatus (G., M. et Sch) Willd.
Silybum marianum (L.) Gaertner
Stachys sylvatica L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H.
Ollgard et Štěpánek
Thlaspi arvense L.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Trifolium pratense L.
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kokoška pastuší tobolka
habr obecný
pcháč oset
pcháč obecný
líska obecná
škarda dvouletá
srha říznačka
mrkev obecná
kapraď samec
pýr plazivý
turan větevnatý
pryšec chvojka
opletka obecná
bělolist rolní
jasan ztepilý
pitulník žlutý
třezalka tečkovaná
netýkavka malokvětá
locika kompasová
kapustka obecná
máchelka srstnatá
lnice květel
jílek vytrvalý
heřmánek terčovitý
strdivka nící
mléčka zední
bojínek luční
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
lipnice hajní
lipnice luční
plicník tmavý
dub letní
ostružiník spp.
šťovík širolistý
vrba jíva
bez černý
krtičník hlíznatý
čičorka pestrá
starček Fuchsův
ostropestřec mariánský
čistec lesní
pampeliška smetánka
penízek rolní
tořice japonská
jetel luční
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Trifolium repens L.
Tripleurospermum inodorum (L.) SchultzBip.
Trisetum flavescens (L.) P.B.
Urtica dioica L.
Verbascum thapsus L.
Vicia cracca L.
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray
Viola arvensis Murray

jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
trojštět žlutavý
kopřiva dvoudomá
divizna malokvětá
vikev ptačí
vikev chlupatá
violka rolní

Třetí lokalita leží nad JV hranou lomu. Jedná se o lesní porost, na jehož okraji roste
několik statných jedinců dubu letního a smrku ztepilého. Vnitřek porostu tvoří výsadba smrku
s vtroušeným náletem jeřábu ptačího, břízy, jasanu a javoru klenu. Na kraji lesa rostou druhy
teplých mezí jako je Melampyrum nemorosum, Veronica officinalis a Hypericum perforatum.
Skrz les protéká malý potok, který padá ve formě vodopádu dovnitř lomu. Při průzkumu
4.8.2006 jsem zaznamenala následující druhy:
latinský název

český název

Acer pseudoplatanus L.
Arrhenatherum elatius L.
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Betula pendula Roth
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Carpinus betulus L.
Dactylis glomerata L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Euphorbia cyparissias L.
Fraxinus excelsior L.
Galeobdolon luteum Hudson emend. Holub
Hieracium lachenalii Suter
Hieracium sabaudum L.
Hypericum perforatum L.
Impatiens parviflora DC.
Melampyrum nemorosum L.
Melica nutans L.
Mycelis muralis (L.) Dum.
Oxalis acetosella L.
Picea abies (L.) Karsten
Poa nemoralis L.
Polypodium vulgare L.
Quercus robur L.
Rubus L.
Sorbus aucuparia L.
Vaccinium myrtillus L.
Veronica officinalis L.

javor klen
ovsík vyvýšený
metlička křivolaká
bříza bělokorá
třtina křovištní
habr obecný
srha říznačka
kapraď samec
pryšec chvojka
jasan ztepilý
pitulník žlutý
jestřábník Lachenalův
jestřábník savojský
třezalka tečkovaná
netýkavka malokvětá
černýš hajní
strdivka nící
mléčka zední
šťavel kyselý
smrk ztepilý
lipnice hajní
osladič obecný
dub letní
ostružiník spp.
jeřáb ptačí
brusnice borůvka
rozrazil lékařský
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Do čtvrté lokality jsem zahrnula cestu při SZ hraně lomu, prostor mezi cestou a
následujícím polem, a SV hranu lomu. Vegetace na těchto místech trpí nedostatkem vody,
půda je nevyvinutá a kamenitá. Mezi cestou a hranou lomu roste nálet břízy, osiky a habru.
Na obou stranách komunikace převládají druhy plevelné a zavlečené. Ze zajímavějších druhů:
Sanguisorba minor a Centaurea jacea. Z botanického hlediska zajímavější je SV hrana, kde
byla těžba ukončena pozvolnějším, stupňovitým srázem. Ze zajímavých teplomilných druhů
zde můžeme nalézt: Trifolium arvense, Koeleria pyramidata nebo Euphrasia stricta. Celkový
výčet druhů ze dne 19.7.2006 je takovýto:
latinský název

český název

Acer pseudoplatanus L.
Aegopodium podagraria L.
Achillea millefolium L.
Anthyllis vulneraria L.
Arrhenatherum elatius L.
Artemisia vulgaris L.
Aster L.
Betula pendula Roth
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Campanula rotundifolia L.
Campanula trachelium L.
Carpinus betulus L.
Centaurea jacea L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clinopodium vulgare L.
Convolvulus arvensis L.
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium hirsutum L.
Equisetum arvense L.
Erigeron strigosus Willd.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphrasia stricta J.F.Lehm.
Festuca brevipila Tracey
Fragaria vesca L.
Fraxinus excelsior L.
Galium album Mill.
Galium aparine L.
Galium glaucum L.

javor klen
bršlice kozí noha
řebříček obecný
úročník bolhoj
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
hvězdnice
bříza bělokorá
třtina křovištní
zvonek okrouhlolistý
zvonek kopřivolistý
habr obecný
chrpa luční
pcháč oset
pcháč obecný
klinopád obecný
svlačec rolní
škarda dvouletá
srha říznačka
mrkev obecná
pýr plazivý
vrbovka chlupatá
přeslička rolní
turan větevnatý
pryšec chvojka
pryšec kolovratec
světlík tuhý
kostřava drsnolistá
jahodník obecný
jasan ztepilý
svízel bílý
svízel přítula
svízel sivý
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Gypsophila muralis L.
Hieracium sabaudum L.
Hypericum perforatum L.
Impatiens parviflora DC.
Koeleria pyramidata (Lamk.) P.B.
Lactuca serriola L.
Larix decidua Mill.
Lathyrus pratensis L.
Leontodon hispidus L.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Medicago lupulina L.
Melilotus albus Med.
Pimpinella major (L.) Huds.
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Poa compresa L.
Poa pratensis L.
Polygonum aviculare L. s. str.
Populus tremula L.
Quercus robur L.
Rosa spp. L.
Rubus idaeus L.
Rumex acetosella L.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Salix caprea L.
Salix purpurea L.
Sambucus racemosa L.
Sanguisorba minor Scop.
Sanguisorba officinalis L.
Securigera varia (L.) Lassen
Senecio ovatus (G., M. et Sch) Willd.
Sonchus oleraceus L.
Thymus pulegioides L.
Trifolium arvense L.
Trifolium aureum Pollich.
Tripleurospermum inodorum (L.) SchultzBip.
Trisetum flavescens (L.) P.B.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Verbascum thapsus L.
Vicia hirsuta (L.) S. F.

Biologické hodnocení Lom Masty

šater zední
jestřábník savojský
třezalka tečkovaná
netýkavka malokvětá
smělek jehlancovitý
locika kompasová
modřín opadavý
hrachor luční
máchelka srstnatá
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
tolice dětelová
komonice bílá
bedrník větší
borovice lesní
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
lipnice roční
lipnice smáčknutá
lipnice luční
rdesno ptačí
osika obecná
dub letní
růže
ostružiník maliník
šťovík menší
šťovík kadeřavý
šťovík širolistý
vrba jíva
vrba nachová
bez červený
krvavec menší
krvavec lékařský
čičorka pestrá
starček Fuchsův
mléč zelinný
mateřídouška vejčitá
jetel rolní
jetel zlatý
heřmánkovec nevonný
trojštět žlutavý
podběl lékařský
kopřiva dvoudomá
divizna malokvětá
vikev chlupatá
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Pátá lokalita zahrnuje pole SZ od předešlé cesty. Jedná se o dvě pole rozdělená polní
cestou. Pole, které je v současné době osázené kukuřicí a na části i bramborami, je ve velmi
špatném stavu, silně zarostlé plevelem, a to především druhem Atriplex hortensis. Druhé pole
je čisté, prakticky bez plevele. Je oseté ječmenem s příměsí ovsa. Po krajích polí a cesty
rostou plevelné a ruderální druhy. Dne 4.7.2006 jsem zde zaznamenala tyto druhy:
latinský název

český název

Achillea millefolium L.
Aethusa cynapium L.
Amaranthus L.
Arrhenatherum elatius L.
Artemisia vulgaris L.
Avena sativa L.
Campanula rapunculoides L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Euphorbia helioscopia L.
Galium aparine L.
Hordeum vulgare L.
Hypericum perforatum L.
Lactuca serriola L.
Lolium perenne L.
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre
Phleum pratense L.
Solanum tuberosum L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus oleraceus L.
Thlaspi arvense L.
Tripleurospermum inodorum (L.) SchultzBip.
Viola arvensis Murray
Zea mays L.

řebříček obecný
tetlucha kozí pysk
laskavec
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
oves setý
zvonek řepkovitý
kokoška pastuší tobolka
pcháč oset
svlačec rolní
turanka kanadská
škarda dvouletá
srha říznačka
mrkev obecná
ježatka kuří noha
pýr plazivý
pryšec kolovratec
svízel přítula
ječmen obecný
třezalka tečkovaná
locika kompasová
jílek vytrvalý
rdesno blešník
bojínek luční
lilek brambor
mléč rolní
mléč zelinný
penízek rolní
heřmánkovec nevonný

vyhláška
175/2006 Sb.

viola rolní
kukuřice setá

Poslední šestá lokalita je louka nad SV stěnou lomu, na kterou při hraně lomu směrem
do údolí navazuje les. Louka je pravidelně kosena. Část louky při cestě byla v minulosti
rozorána. Dnes je ponechána ladem a roste na ní plevelná vegetace. Typem náleží
k mezofilním ovsíkovým loukám. Navazující les tvoří ve stromovém patře habr, jasan, dub
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letní, třešeň ptačí, krušina olšová a líska obecná. Bylinné patro není moc bohaté. U země je
velký zástin díky hustému porostu lísky. Ze zajímavějšího druhu lze zmínit Asarum
europaeum. Lokalitu jsem navštívila 4.7.2006.

latinský název

český název

Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Arrhenatherum elatius L.
Artemisia vulgaris L.
Asarum europaeum L.
Betula pendula Roth
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Campanula rotundifolia L.
Carpinus betulus L.
Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer
Cirsium arvense (L.) Scop.
Corylus avellana L.
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Fragaria vesca L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Galium album Mill.
Galium sylvaticum L.
Geranium robertianum L.
Heracleum sphondyliu L.
Hypericum perforatum L.
Lactuca serriola L.
Lathyrus pratensis L.
Leontodon hispidus L.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Melica nutans L.
Pastinaca sativa L.
Phleum pratense L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa nemoralis L.
Primula elatior (L.) Hill
Prunus avium (L.) L.
Quercus robur L.

javor klen
řebříček obecný
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
kopytník evropský
bříza bělokorá
třtina křovištní
zvonek okrouhlolistý
habr obecný
chrpa parukářka
pcháč oset
líska obecná
škarda dvouletá
srha říznačka
mrkev obecná
jahodník obecný
krušina olšová
jasan ztepilý
svízel bílý
svízel lesní
kakost smrdutý
bolševník obecný
třezalka tečkovaná
locika kompasová
hrachor luční
máchelka srstnatá
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
strdivka nící
pastinák setý
bojínek luční
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
lipnice hajní
prvosenka vyšší
třešeň ptačí
dub letní
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vyhláška
175/2006 Sb.

Rubus idaeus L.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Scrophularia nodosa L.
Senecio ovatus (G., M. et Sch) Willd.
Sonchus oleraceus L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H.
Ollgard et Štěpánek
Tilia cordata Mill.
Trifolium hybridum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trisetum flavescens (L.) P.B.
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray

ostružiník maliník
šťovík kadeřavý
šťovík širolistý
krtičník hlíznatý
starček Fuchsův
mléč zelinný
pampeliška smetánka
lípa srdčitá
jetel zvrhlý
jetel luční
jetel plazivý
trojštět žlutavý
vikev chlupatá

Závěr
Území, jehož se týká požadavek na rozšíření dobývacího prostoru, tvoří mozaika
nepříliš kvalitních luk, polí a hospodářských lesů. Z botanického hlediska zajímavější
vegetace roste pouze na SV hraně lomu a na skalním výchozu uprostřed lomu při Zlatém
potoku. Žádný z nalezených druhů není chránění podle vyhlášky MŽP 175/2006 Sb., ani není
obsažen v červeném seznamu. Z botanického hlediska tedy není problém, proč rozšíření
dobývacího prostoru lomu Masty na výše zmíněných lokalitách nepovolit.
Při ukončení dobývání doporučuji zakončit lomovou stěnu alespoň v části lomu
postupným, stupňovitým srázem, tak jak je to v současnosti nad SV stěnou. Tato hrana lomu
je díky tomu druhově výrazně bohatší a zajímavější, než hrana SZ, která je zakončena rovnou
stěnou.

6. Zoologická část

Bezobratlí
Metodika
Lokalita byla zkoumána metodou zemních pastí které byly exponovány v pozdně letním
aspektu v době od 25.7. do 15.8.2007.
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Pasti byly plněny vinným octem který působí na jedné straně jako jako atraktant pro vábení
hmyzu, na druhé straně jako konzervační prostředek. Jiné metody sběru hmyzu nebyly na
lokalitě použity.
Determinaci získaného materiálu hmyzu prováděl Dr. M.Honců.
Při zpracování průzkumu brouků (Coleoptera) byla použita synonymika podle check-listu
zpracovaného Jelínkem (1993).
Charakter lokalit je hodnocen pomocí bioindikačního rozdělení střevlíkovitých brouků podle
Hůrky et al. (1996). Jednotlivé druhy jsou podle své schopnosti osídlování území zařazeny do
3 bioindikačních skupin:
Ekologická skupina
E – eurytopní druhy

Charakteristika
Druhy, které nemají žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu
prostředí, druhy původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se
stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně
ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.

A – adaptibilní druhy

Druhy osídlujících více nebo méně přirozená nebo přirozenému stavu
blízká stanoviště. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných
biotopech, zvláště v blízkosti přirozených ploch. Tato nejpočetnější
skupina zahrnuje především druhy lesních porostů, ale i umělých,
pobřežní druhy stojatých i tekoucích vod, druhy luk, pastvin a jiných
travních porostů.

R – reliktní druhy

Druhy s nejužší ekologickou valencí, majících v současnosti často
charakter reliktů. Jedná se vesměs o vzácné a ohrožené druhy
přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů.

Bezobratlí
Lokalita okraj lesa (viz třetí lokalita botanická část)
Hmyz (Insecta)
Brouci (Coleoptera)
Střevlíkovití (Carabidae)
A Carabus linnei, 1 ex.
Leiodidae
Catops picipes, 1 ex.
Vrubounovití (Scarabaeidae)
Anoplotrupes stercorosus, 3 ex.
Blanokřídlí (Hymenoptera)

Biologické hodnocení Lom Masty

19

Vespa vulgaris, 1 ex.
Motýli (Lepidoptera)
Bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P, napi),
Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)
Babočka kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana)
Vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae), v. chrastavcová (Z. osterodentis),
Lokalita hranice u polní kultury (viz pátá lokalita botanická část)
Výsledky
Měkkýši(Molusca) Arion luzitanicus
Hmyz (Insecta)
Brouci (Coleoptera)
Mrchožroutovití (Silphidae)
Nicrophorus fossor, 1 ex.

Leskňáčkovití (Nitidulidae)
Librodor hortensis 16 ex.

Obratlovci (Vertebrata)
Třída Ryby (Pisces)
Mihule potoční (Lampetra planeri)§
Pstruh obecný (Salmo trutta)
Vranka obecná (Cottus gobio) §
Třída Obojživelníci (Amhibia)
Skokan hnědý (Rana temporaria). – na lokalitě nebylo zjištěno rozmnožování.

Třída plazi Reptilia
Zmije obecná (Vibera berus).§
Ještěrka obecná §
Uvedené druhy se řídce, vyskytují, Populace je stabilizovaná.
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Třída ptáci (Aves)
V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjištěné v posuzovaném území. Je li v kolonce
uveden znak + znamená souhlas s hlavičkou tabulky. Je li uveden znak ? nelze tuto skutečnost
jednoznačně potvrdit. Je-li v kolonce uveden znak – není předpoklad že vazba uvedená
v hlavičce je platná. Znak § uvádí, že druh je chráněn zákonem 114/92 Sb., resp, že je uveden
ve vyhlášce 395/92. Pro potřeby tohoto hodnocení není důležitá úroveň ochrany (je-li
ohrožený, silně nebo kriticky ohrožený).

Ptáci

Hnízdí Potrav Vyhláš Poznámka
ka 395
ní
vazba

Bažant obecný (Phasianus

-

Druh širšího okolí

colchicus)

Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus
sibilatrix
Budníček menší (Phylloscopus
collybita)
Budníček větší (Phylloscopus
trochilus
Čáp bílý (Ciconia ciconia)

+
+

+
+

+

+

+

+

-

§

Čáp černý (Ciconia nigra

-

§

Červenka obecná (Erithacus
rubecula)
Čížek lesní (Carduelis spinus
Datel černý (Dryocopus martius)
Drozd brávník (Turdus
viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus
philomelos)
Holub hřivnáč (Columba
palumbus)
Hýl obecný (Pyrhula pyrhula)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

+

+

?
?

?
+

?
?

+
+

?

?

+
?

+
?

Kalous ušatý (Asio otus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla
cinerea)

?

?
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Druh širšího okolí, luční
prosty
Druh širšího okolí, vodní
tok

Druh širšího okolí
Druh širšího okolí

§
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Lokalitu navštěvuje
náhodně, hnízdí mimo
lokalitu.

Kos černý (Turdus merula)
Králíček obecný (Regulus
regulus)
Krkavec velký (Corvus corax)

+
-

Křivka obecná (Loxia
curvirostra)
Kukačka obecná (Cuculus
canorus)
Ledňáček obecný (Alcedo athis)
Mlynařík dlouhoocasý
(Aegithalos caudatus)
Ořešník kropenatý (Nucifraga
caryocatactes)
Pěnice černohlavá (Sylvia
atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia
communis)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla
coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella
modularis)
Poštolka obecná (Falco
tinnunculus)
Puštík obecný (Strix aluco)
Rehek domácí (Phoenicurus
ochruros)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Sojka obecná (Garrulus
glandarius
Stehlík obecný (Carduelis
carduelis)
Strakapoud velký (Dendrocopos
major)
Strnad obecný (Emberiza
citrinella)
Střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus
coeruleus)
Sýkora parukářka (Parus
cristatus)
Sýkora uhelníček (Parus ater)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Vlaštovka obecná (Hirundo
rustica)

-
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?

-

+

-

?

§

Lokalitu navštěvuje
náhodně, hnízdí mimo
lokalitu.

§

Vázaný na vodní tok

§

Druh širšího okolí

?
?
?
+
+
-

Hnízdí

?
?

?
-

?
+

?

?
+
?
+
+

+
+

+

+

+
-

+
-

§
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Druh širšího okolí
Náhodný přelet nad
lokalitou.

Zvonek zelený (Carduelis
chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus
serinus)

?
?

Druh širšího okolí

Poznámka k třídě Aves (ptáci).
Vzhledem k vysoké mobilitě lokalitu ptáci navštěvují pouze krátkodobě jako součást
loveckého revíru. Druhy vázané na posuzované území (nebo jeho nejbližší okolí s vazbou na
území) jsou uvedeny v závěru. U ostatních druhů, přesto, že byly zjištěny na lokalitě nelze
očekávat vliv na populaci těchto druhů.

Třída Mammalia – savci

Savci

Potrav Vyhláška
ní
395/92
vazba
Hraboš polní - (Microtus arvalis) Krtek obecný – (Talpa europea)
Kuna lesní (Martes martes)
Liška obecná (Vulpes vulpes)
Myšice křovinná (Apodemus
sylvaticus)
Norník rudý – (Clethrionomys
glareolus)
Rejsek obecný – Sorex araneus
Srnec obecný (Capreolus
capreolus)
Vydra říční (Lutra lutra)
Zajíc polní (Lepus europeus)
-
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Poznámka

§

Zoologická část věnovaná vodnímu toku

Zlatý potok v prostoru lokality „Lom Masty“ má charakter říčky. Šířka koryta je cca okolo 5
m. V toku se střídají zřetelné štěrkové lavice s proudivou vodou (peřeje), s úseky s pomalu
tekoucí vodou, místy jsou i menší tůně. Z levé strany Zlatý potok ve sledovaném úseku
přijímá dva přítoky, kterými jsou Osečnický a Lomský potok.
Sledovaný tok Zlatého a Lomského potoka se nachází v prostoru činného lomu.

Přehled druhů s vazbou na vodní toky v lokalitě „Lom Masty“:
Mihule potoční (Lampetra planeri) – kriticky ohrožený druh. Charakter vodního toku
Zlatého potoka plně odpovídá ekologickým nárokům tohoto druhu. Mihule zde vyhledává
především pomalé úseky s písečnými náplavy.

Klidná část toku s písečnými náplavy, výskyt mihule potoční (Lampetra planeri)

Pstruh obecný (Salmo trutta) – ve sledovaném úseku je dominantním druhem ryby.
Vranka obecná (Cottus gobio) – ohrožený druh. Sledovaný úsek plně vyhovuje
ekologickým nárokům tohoto druhu, který je bioindikačním druhem. Vranka je nedílnou
složkou potravy lososovitých ryb, v místě lokality pstruha obecného.
Stejně jako pro mihuli, tak i pro vranku je připravována k vyhlášení EVL CZ0523007 Dědina
u Dobrušky.
Ledňáček říční (Alcedo atthis) – silně ohrožený druh. Druh, který vyhledává čisté vodní
toky s dostatkem zarostlých kolmých břehů. Ve sledovaném území pravděpodobně hnízdí.
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Konipas horský (Motacilla cinerea) – sledovaný úsek je optimálním biotopem pro tento druh,
kterému právě vyhovují rychle tekoucí vody lemované lesem, bohatě členěné skalisky,
balvany, štěrkovými nánosy, místy s mělkou, pomalu tekoucí vodou. Vyhovuje mu také
blízkost technických budov, které patří do areálu lomu, kde si ve výklencích staví hnízda.
Skorec vodní (Cinclus cinclus) – ve sledovaném úseku je hnízdním druhem, zde mu právě
vyhovuje charakter toku s kamenitým dnem, přirozenými břehy a čistou vodou.
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) – vývraty a obnažené kořenové systémy stromů na
okraji břehů vyhledává tento druh ke hnízdění, ve sledovaném úseku hnízdí.
Vydra říční (Lutra lutra) – silně ohrožený druh. V minulosti vzácný druh, který se
v současné době šíří díky cílené ochraně a také zkvalitňování čistoty vod. Ve sledovaném
úseku byly nalezeny na 4 místech pobytové značky (trus), 2x na Zlatém potoce a 2x na
Lomském potoce. Tyto nálezy pobytových značek právě dosvědčují šíření druhu. Do roku
2005 se na tomto toku vydra ještě nevyskytovala.

Vydří trus na kameni v Lomském potoce

Vliv rozšíření těžby na zjištěné druhy živočichů
Plánovaná těžba je uvažována směrem od toku Zlatého potoka. Vzhledem k vyskytujícím se
druhům, které jsou řazeny mezi tzv. bioindikační, a současně probíhající těžbě a provozu
v kamenolomu uvažované rozšíření těžby nebude mít vliv na zjištěné druhy živočichů.
Paradoxně samotná těžba a s tím související zákaz vstupu nepovolaných osob do určitých
částí sledované lokality vytváří klidovou zónu pro zjištěné druhy živočichů, tomu také
nasvědčuje šíření vydry říční (Lutra lutra) do této oblasti.

7. CHARAKTERISTIKA ZAMÝŠLENÉHO ZÁSAHU

Investor

předpokládá

pokračovat

v těžbě

kamene

v dobývacím

prostoru.

Zákres

předpokládané těžby je uveden v příloze. Záměr nepředpokládá změnu technologie těžby,
nebo jinou změnu, která by odlišovala budoucí záměr od současně probíhají těžby.
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8. PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍMÉ VLIVY NA ROSTLINY

Předpokládané přímé vlivy záměru na rostliny jsou dány následujícími zásahy do lokality
odpovídající charakteristice záměru.
● Při zemních pracech spojených s těžbou dojde k jejich likvidaci..
● Kácení nelesní zeleně.
9. PŘEDPOKLÁDANÉ NEPŘÍMÉ VLIVY NA ROSTLINY

.
Předpokládané nepřímé vlivy záměru na rostliny nejsou známé. Nejedná se o novou
skutečnost v krajině.

10. PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍMÉ VLIVY NA ŽIVOČICHY

Předpokládané přímé vlivy na živočichy lze hledat především v podobě ztráty biotopu
v místech kde dojde k těžbě. Jiné možné vlivy působí v území v současné době soustavně
v průběhu provozu lomu.
● Ztráta biotopu vlivem těžby.
11. PŘEDPOKLÁDANÉ NEPŘÍMÉ VLIVY NA ŽIVOČICHY

Předpokládané nepřímé vlivy záměru na rostliny nejsou známé. Nejedná se o novou
skutečnost v krajině.

12. POPIS OPATŘENÍ NAVRŽENÝCH PREVENCI NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

Za nejzávažnější negativní vliv lze považovat období realizace stavby. Z tohoto důvodu je
nutné období realizace stavby omezit časově.
● Nutné kácení stromů (v lesní i nelesní kultuře) je nutné realizovat v první části
období vegetačního klidu. Kácení v předjarním období by mohlo mít negativní vliv na
počátek hnízdění některých druhů ptáků.
● Zemní práce spojené se skrývkou zeminy doporučuji provádět v letním období –
nejlépe v srpnu, kdy je období klimaticky příhodné pro dobrou pohyblivost plazů.

Biologické hodnocení Lom Masty
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Tohoroční populace je již mobilnější a není tak vysoká pravděpodobnost poškození
jedinců zemními stroji.
13. NÁVRH MONITORINGU NEGATIVNÍCH VLIVŮ

Samostatný monitoring věnovaný zvláště chráněným organizmům (resp. vlivům působícím na
tyto organizmy) není navrhován
14. SROVNÁNÍ MOŽNÝCH VARIANT

Záměr byl předložen v jedné variantě, která je dána možnostmi těžby – postup těžby
v dobývacím prostoru.
15. SOUHRN A ZÁVĚRY

Z výsledků jednotlivých částí biologického hodnocení vyplývají tyto závěry:

V průběhu sezóny 2006 a 2007 byly na lokalitě, nebo v jejím blízkém okolí zjištěny chráněné
druhy živočichů. Mihule potoční (Lampetra planeri), Vranka obecná (Cottus gobio), Zmije
obecná (Vibera berus), Ještěrka obecná (Lacerta agilis), Čáp černá (Ciconia nigra), Čáp bílý
(Ciconia ciconia), Jestřáb lesní (accipiter gentilis), krkavec velký (Corvus corax), Ořešník
kropenatý (Nucifraga caryocatactes),

Ledňáček říční (Alcedo athis), Vlaštovka obecná

(Hirundo urbica), Vydra říční (Lutra lutra ).
Z uvedených druhů organizmů je třeba stanovit podmínky pouze pro následující druhy. Zmije
obecná (Vibera berus), Ještěrka obecná (Lacerta agilis). U těchto druhů dojde k přímému
záboru území (ztráta biotopu). Vhledem k velikosti populace a rozsahu ztráty biotopu nebude
mít tato ztráta na kvalitu populace vliv. Přesto je třeba aby zemní práce spojené se skrývkou
zeminy byly prováděny v letním období – nejlépe v srpnu, kdy je období klimaticky
příhodné pro dobrou pohyblivost plazů. Tohoroční populace je již mobilnější a není tak
vysoká pravděpodobnost poškození jedinců zemními stroji.
Pro ostatní druhy nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky neboť se jedná o druhy které
nejsou přímo vázané na relativně malé lokality související s přímou realizací záměru, nebo se
jedná o druhy které obývají široký areál a území navštíví pouze nahodile.
Rozšíření těžby v lomu Masty nebude mít vliv na zjištěné druhy na vodním toku Zlatého
potoka a jeho přítocích. Plánovaná těžba je situována směrem od vodního toku. Samotný
výskyt bioindikačních druhů (vranka obecná, vydra říční) na sledovaném úseku
Biologické hodnocení Lom Masty
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při

současném provozu kamenolomu jsou také důkazem toho, že připravované rozšíření lomu
nebude mít na uvedené druhy vliv.

Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý
Autorizovaná osoba pro zpracování biologického hodnocení
podle §67 podle §45i zák 114/92 Sb.
Č. autorizace OEKI/1595/05

Příloha:
Fotodokumentace
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Jedna z mikrolokalit v časně jarním aspekru

Vodní tok Zlatého potoka na vstupu do lomu.
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Mapa se zákresem záměru v situaci v lomu.
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Při zpracování autor postupoval podle metodiky Míchal I. (red.) et al. (1999): Hodnocení
krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné zprávě. Ms (uloženo na MŽP ČR)

1. Přírodní charakteristika
1.1.

Geomorgologické uspořádání

Řešené území se nachází severozápadně od obce Masty a severovýchodně od osady
Polom v Orlických horách v Královéhradeckém kraji. Stavba je liniového charakteru. Je pro
ni charakteristická potřeba převýšení, počátek a konec linie nachází v různých nadmořských
výškách. Spodní kóta linie stavby leží v nadmořské výšce 376 m n. m a horní kóta leží 383 m
n. m, tj. výškový rozdíl 7 m. Délka linie stavby činí cca 280 m.
Geomorfologické začlenění území je podle Zeměpisného lexikonu ČSR následující:
Provincie : Česká vysočina
Soustava : Krkonošsko-jesenická
Podsoustava : Orlická podsoustava
Celek : Orlické hory
Podcelek : Náchodská vrchovina
Okrsek : 4b-3a-c Sedloňovská vrchovina
Reliéf území lze charakterizovat jako silně rozčleněný, erozně – denudační. Reliéf je
kvartérní, jedná se o saxonskou zmlazenou parovinu na západním křídle orlicko – kladské
oblasti. Podle Culka ( členění použité pro Nadregionální a regionální ÚSES České republiky,
Společnost pro životní prostředí, Brno 1995) patří do skupiny typů geobiocénů (STG) 6AB3
a místně přechází do 6AB4. V obou případech se jedná o 6 vegetační stupeň. Trofická řada
oligotrofní. Hydrická řada normální.

1.2.Vegetační kryt
Hodnocená plocha je z převážné části tvořena zemědělskými pozemky, liniovou a
solitérní zelení, dobývacím prostorem, místními komunikacemi. Část trasy valu jde v souběhu
se současně existující komunikací, zbývající část vede přes zemědělský pozemek. Zeleň je
tvořena převážně jasanem ztepilým, břízou bělokorou, javorem klenem, místními odrůdami
ovocných dřevin atd.
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Část valu je vedena podél obslužné komunikace

Zemědělský pozemek, kde povede část valu

4

1.3. Přítomnost zvláště chráněných území, ÚSES
Řešené území leží cca 5 km západně od chráněné krajinné oblasti Orlické hory.
Nejbližší zvláště chráněné území je přírodní rezervace Skalecký háj ležící severozápadně cca
3,5 km. Předmětem ochrany je smíšená dubohabřina s bohatým bylinným podrostem v nivě
Zlatého potoka. Dubohabřina představuje typický přirozený lesní porost v Podorličí. Bohatý
bylinný podrost je podmíněn půdami s vysokým obsahem vápníku. Lokalita je rovněž
důležitým biocentrem v otevřené krajině.
Územní systém ekologické stability lokální ani vyšší úrovně svými prvky (biocentra a
biokoridory) neprotíná ani jinak nekoliduje s posuzovanou lokalitou.

2. Kulturní charakterisitky
2.1. Charakter zástavby.
Posuzovaná lokalita leží mimo zastavěné území obce. V blízkém okolí se nacházejí
pouze samostatná obydlí, některá jsou trvale obydlená, jiná slouží k rekreaci. Tyto stavby se
svojí zelení v těsné blízkosti jsou již přirozenou součástí krajiny v Podorličí. Mezi domy vede
nadzemní elektrické vedení.

2.2. Technická infrastruktura.
Existující stavby potřebují z hygienických důvodů (ochrana proti hlučnosti) prvky
technické infrastruktury. A samotnou stavbu lze do jisté míry za technickou infrastrukturu
považovat. Za nejdominantnější prvky v lokalitě lze považovat zemědělská a rekreační obydlí
a nadzemní elektrické vedení, které lze považovat za jediný negativní prvek v krajině.
Samotný kamenolom vzhledem k jeho umístění však nemá prakticky žádný význam na stav
krajiny. O jeho existenci se člověk dozví, až když dojde na lomovou hranu.

2.3. Krajinné dominanty přírodního a kulturního charakteru.
Krajinné dominanty jsou tvořeny především jednotlivými vrcholy, které tvoří
pozitivní monumentální prvky v krajině Orlických hor a Podorličí. Jsou dobře viditelné
z mnoha míst. Dominanty kulturního charakteru nejsou v blízkosti posuzované lokality.
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V blízkosti posuzované lokality

není přítomen žádný další biologicky, či krajinářsky

významný prvek (např památný strom atp.)

2.4. Negativní prvky v krajině.
Tyto prvky jsou lokalizovány prakticky jenom do okolí staveb. Sem lze zařadit pouze
nadzemní elektrické vedení.

Stožáry nadzemního elektrického vedení

3. Historické charakteristiky
3.1. Přítomnost památkových zón.
Do území nebo jeho bezprostřední blízkosti nezasahují žádné známé památkové zóny
ani krajinné kompozice.
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4. Závěrečné vyhodnocení
Pro účely závěrečného vyhodnocení byly použity charakteristiky území (části 1
až 3 hodnocení). Dále pak mapové podklady (mapa důlní situace, do které byl zakreslen
uvažovaný val) a upřesňující informace od RNDr. Vladimíra Ludvíka (technické parametry
stavby – délka, výška, šířka, materiál). Do závěrů jsou dále zapracovány výsledky místního
šetření konaného na místě (včetně fotodokumentace při místním šetření pořízené). Dále byl
jako podklad použito schéma dochovanosti krajinného rázu v Koncepci ochrany přírody
Královéhradeckého kraje (www stránky).
Z projektové dokumentace vyplývá, že dojde k vybudování proti hlukového valu o délce 280
m, výšce 3 m a šířce základny cca 10 m, stavební materiál bude použit ze skrývky dobývacího
prostoru kamenolomu. Val bude zatravněn, pata valu by měla být ozeleněna stromy a keři.
Druhové složení výsadeb by mělo být shodné s druhovým složením dřevin v blízkém okolí.
Vzhledem k charakteru a členitosti terénu, samotným ozeleněním valu místními dřevinami,
nebude plánovaná stavba působit negativně a stane se součástí podorlické krajiny.
Z uvedených závěrů vyplývá, že realizací stavby protihlukového valu v rámci
akce „Kamenolom Masty – Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009 v rámci
stávajícího DP“ nedojde k negativnímu ovlivnění dochovaného krajinného rázu
v posuzovaném místě.

V Srchu 17. června 2008

Mgr. Jiří Rejl
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Kamenolom Masty – Plán otvírky, přípravy a dobývání od roku 2009 v rámci
stávajícího DP – zvýraznění posuzované stavby
(silná zelená čára)
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Mapa důlní situace
Žlutě vyznačen rozsah stávajícího platného povolení

