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- název směrných hodnot pro ovzduší dle WHO
- clonový odstřel
- Český hydrometeorologický úřad
- číslo hydrologického pořadí
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DOKUMENTACE
Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce 2012

ÚVOD

ÚVOD
Objednatelem a zároveň oznamovatelem předkládané dokumentace je firma Krkonošské
vápenky Kunčice, a. s.
Předkládaný záměr „Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce
2012“ byl v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
(dále jen zákon), v platném znění předložen Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
(dále jen KÚ), jakožto příslušnému úřadu.
Na základě oznámení záměru (Bělohlávek, 2008), zpracovaného s obsahem a rozsahem
dle přílohy č. 3 zákona, bylo dne 25. 7. 2008 zahájeno zjišťovací řízení.
Příslušný úřad obdržel k oznámení záměru připomínky od těchto subjektů:
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne
07.08.2008,
• Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne
08.08.2008,
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne
13.08.2008,
• Obvodní báňský úřad v Trutnově, ze dne 11.08.2008,
• Muzeum východních Čech, ze dne 04.08.2008,
• Obec Lánov, ze dne 15.08.2008.
Po zveřejnění závěru zjišťovacího řízení obdržel KÚ další vyjádření dotčených subjektů:
• Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí
• Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, ze dne 19.08.2008
V závěru zjišťovacího řízení ze dne 22.8.2008 dospěl příslušný úřad k závěru,
že záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován
podle zákona. Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především
s důrazem na oblast ochrany veřejného zdraví (posouzení hluku a vibrací z provozu záměru a
dopravy vyvolané, posouzení četnosti a vlivu trhacích prací), ochrany přírody a krajiny,
ochrany vod.
Dokumentaci bylo třeba doplnit o:
• takový způsob řešení dopravy, aby v chráněném venkovním prostoru staveb v blízkosti
místní komunikace hluk z dopravy v denní době nepřekračoval ekvivalentní hladinu
akustického tlaku LAeq, 16h 55 dB,
• hodnocení zdravotních rizik záměru,
• specifikaci odpadů, které budou vznikat v jednotlivých fázích realizace záměru (příprava,
dobývání, zušlechťování) a způsob nakládání s nimi, včetně konkretizace
shromažďovacích a skladovacích prostředků,
• upřesnění způsobu nakládání s materiály vznikajícími při těžební činnosti, které jsou v
oznámení záměru zařazeny jako odpady z těžby nerostů (010102) a odpady z úpravy
nerostů (010202),
• stav hladiny podzemní vody vers. těžební báze (např. zobrazením podélných a příčných
řezů těžebního prostoru se zanesením hladiny podzemní vody), vlivy záměru na vodní
režim území, zejm. ve vztahu k prameništi Bíner v případě přiblížení těžby k hranici
dobývacího prostoru,
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•

posouzení vlivu změny vodního režimu v důsledku těžby na lesní porost na severním
svahu mezi místem pokračování těžby a Pekelským potokem.
Dále bylo třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění,
připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních.
Dokumentace EIA byla zpracována dle požadavků ZZŘ a předložena na KÚ, dne
10.3.2011. (Bubák, únor 2011 – dále též označena jako původní verze dokumentace)
Připomínky ze závěru zjišťovacího řízení byly vypořádány v původní verzi
dokumentace v této úvodní kapitole, nyní již nejsou uváděny.
Ke zveřejněné dokumentaci se vyjádřili:
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne
14.3.2011,
• Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne
7.4.2011,
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne
25.3.2011,
• Obvodní báňský úřad v Trutnově, ze dne 30.3.2011,
• Obec Lánov, ze dne 8.4.2011 a 15.4.2011,
• Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí, ze dne 7.4.2011,
• František Nič ze dne 12.4.2011,
• Ing. Pavel Faltys ze dne 5.4.2011,
• Rodina Blažkova ze dne 5.4.2011 (zasláno obci),
• Petr Nedoma ze dne 5.4.2011 (zasláno obci),
• Věra Hejduková ze dne 7.4.2011 (zasláno obci),
• Pavel Brothánek (zasláno obci).
KÚ, ČIŽP a OBÚ nemají k předložené dokumentaci zásadní připomínky, pouze ČIŽP
upřednostňuje variantu Z, případně variantu N, a to z důvodu zájmů ochrany přírody a lesa.
KHS se záměrem souhlasí za předpokladu dopracování průkazu splnění hygienických limitů
v chráněném vnitřním prostoru staveb rodinných domů č.p. 58, 137 a 164 situovaných
v blízkosti místní komunikace k lomu. Správa KRNAP považuje za jedinou přijatelnou
variantu z hlediska co nejnižšího dopadu na životní prostředí variantu Z. Obec Lánov
nevyjadřuje nesouhlas se záměrem jako takovým, poukazuje však na některé související
negativní vlivy záměru, zejména vlivy spojené se silniční nákladní automobilovou dopravou
po silnici III/2956 přes obec. Vyjádření občanů obce Lánov se týká zejména problematiky
dopravy, dále pak znečištění Pekelského potoka, a seismických vlivů.
Podrobnější reakce na jednotlivá vyjádření je uvedena dále v této úvodní kapitole.
Dne 16.5.2011 KÚ svým dopisem č.j. 4180/ZP/2011-Čr vrátil dokumentaci
v souladu s ust. §8 odst. 5 zákona oznamovateli k doplnění a přepracování. KÚ vrátil
dokumentaci na základě doporučení zpracovatele posudku.
Dle dopisu KÚ je v doplněné dokumentaci třeba zejména:
1. Konkretizovat zdůvodnění navýšení kapacity na 450 kt/rok ve vazbě na předchozí
dokumenty (smlouva o spolupráci mezi subjekty Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. a obcí
Lánov ze dne 25.06.2001 ohledně řešení aktivit tak, aby nejdéle v roce 2013 bylo možno snížit
přepravu výrobků po silnici II/2596 pod objem 100 kt/rok, případně ve výši 300 kt/rok,
výstupy posudku EIA červen 2001, atd.). V daném kontextu i zdůvodnit potřebu prolomení
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územního limitu přes opakovaná sdělení Správy KRNAP ve smyslu vyloučit další rozšíření
těžby do lesních porostů východně a doložit případné dokumenty konzultací na Správě
KRNAP pro rozšíření záměru.
2. Dopracovat průkaz splnění hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru
staveb u RD čp. 56, 58, 137 a 164, situovaných v blízkosti přístupové komunikace v lomu ve
variantách V0, V100 a V450, na základě tohoto dopracování vlivu akustické zátěže z obslužné
dopravy v lomu v obci Lánov rozpracovat návrh konkrétních protihlukových opatření, včetně
návrhu konkrétních individuálních protihlukových opatření nebo konkrétních opatření na
komunikaci přes obec. Konkretizovat i vlivy na faktory pohody.
3. Dopracovat hodnocení vlivů na kvalitu vod Pekelského potoka a hodnocení vlivů na
průtoky vlivem odběru vody pro technologické účely včetně cisternového odběru pro myčku
kol, včetně rozpracování konkrétních opatření (způsobů prevence) z hlediska odtoku
technologických a dešťových vod k eliminaci, případně minimalizace kontaminace vod toku
(rozpracování a konkretizace opatření ze str. 149 – 150 dokumentace).
4. Doplnit aktuální kvalitativní zoologické průzkumy (bezobratlí, plazi, savci, netopýři) v
jarním a letním aspektu (např. z roku 2010) a konkretizovat biologické hodnocení o vlivy na
tyto skupiny.
5. Dále aktuálně ověřit výskyty předmětů ochrany PO Krkonoše v bezprostředním okolí
lomu a konkretizovat vlivy variant R a RZ na tyto předměty ochrany.
6. Doplnit vlivy na lesní porosty z hlediska statické a ekologické stability ve vazbě na
další otevření porostních stěn včetně návrhu na opatření ke snížení tohoto vlivu, ve vztahu k
objektivizaci kategorizace dotčeného lesního porostu (les zvláštního určení).
V následujícím textu je uvedena stručná reakce na jednotlivé požadavky KÚ, odkaz na
vyjádření dle kterého je požadavek vznesen, způsob řešení a odkaz na příslušnou část
doplněné dokumentace:

ad 1) Problematika kapacity záměru – výše těžby, plošný rozsah
Požadavek lze rozdělit na 2 problémové okruhy. V prvé řadě se jedná o kapacitu
záměru, tj. roční výši vytěžené a expedované suroviny a zároveň o způsob dopravy. Tento
požadavek odráží zejména stanovisko obce a občanů obce.
Dále je požadováno zdůvodnění plošného rozsahu záměru, tj. zejména zdůvodnění
potřeby dalšího rozšiřování do lesních porostů východně od roztěženého lomu.
K požadavku uvedenému pod bodem 1 lze obecně konstatovat, že se primárně nejedná o
problematiku popisu či vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů jako takových. Vlivy
spojené s těžbou i s dopravou byly v dokumentaci obšírně popsány, případně jsou upřesněny
v této doplněné dokumentaci, a to na základě ostatních 5 požadavků z dopisu KÚ.
Podstatné je zdůraznit dvě klíčové skutečnosti, které jsou akcentovány zejména ve
vyjádření obce a jejích občanů:
1. Realizací záměru nedojde k navýšení kapacity těžby ani expedice, výše těžby 450
kt ročně je povolena na základě podmínky č. 17 současného rozhodnutí o povolení
hornické činnosti (OBÚ v Trutnově č.j. 3810/01/Dv/Lá ze dne 20.12.2001). Zároveň je
zřejmé, že se jedná o maximální roční kapacitu, která nemusí být každý rok dosažena,
skutečná výše těžby a expedice bude záviset na poptávce po surovině. Z následujících tabulek
je zřejmé, že průměrná roční těžba a expedice jsou cca 390 a 385 kt.
Tabulka těžby
rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
těžba (kt) 395 354 306 400 383 412 428 388 439 434 350
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Tabulka expedice
rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
těžba (kt)
- 313 336 389 383 411 428 377 447 428 335
2. Doba trvání těžby navržená v této dokumentaci je již maximální možná. Jako
teoretické nejdelší období těžby lze uvažovat variantu RZ. V případě současného rozšíření i
zahloubení prostoru těžby je možno uvažovat o cca 50 letech těžby. Výsledkem současného
povolovacího procesu však bude pravděpodobně povolení těžby na období cca 20 let.
Množství zásob vápnitého dolomitu na ložisku Lánov je skutečně cca 125 mil. tun, což
by teoreticky postačilo na těžbu v řádu stovek let. Stanovený dobývací prostor však pokrývá
cca 27 mil. t zásob, tedy pouze cca 22 % ložiska. Dostupnost zásob v tomto dobývacím
prostoru je dále značně omezena z hlediska střetů se zájmy ochrany přírody a krajiny. Tento
fakt redukuje množství vytěžitelných zásob od v současné době jistých cca 3 milionů tun
(doba těžby cca 6-7 let při těžbě 450 kt/rok, tzv. nulová varianta dokumentace procesu EIA),
po v současné době nejistých cca 9,5 milionů tun (doba těžby cca 20 let při těžbě 450 kt/rok,
tzv. varianta zahloubení dokumentace procesu EIA). Rozšíření těžby do celého prostoru DP
(varianta P) se z pohledu vlivů na životní prostředí jeví jako nereálné, rozšíření do redukované
varianty (varianta R dle dokumentace EIA) je spojeno s vlivy na životní prostředí, které jsou
dle názoru zpracovatele dokumentace EIA akceptovatelné a kompenzovatelné, orgán ochrany
přírody však považuje za jedinou přijatelnou variantu pouze variantu Z (vyjádření KRNAP ze
dne 7.4.2011 čj.j KRNAP 01864/2011).
Dále z vyjádření obce Lánov ze dne 15.4.2011 vyplývá, že obec souhlasí s těžbou do
20ti roků, což je mj. i v souladu s doporučením MŽP ze dne 12.7.2002 č.j. 3264a/OPVŽP/02.
Reálně lze tedy uvažovat, že další povolení hornické činnosti v DP Horní Lánov
bude vydáno na dobu okolo 20 let, a to i v případě, že v rámci procesu EIA by byla jako
akceptovatelná vyhodnocena varianta časový horizont 20 let přesahující.
S maximální kapacitou záměru a předpokládanou dobou životnosti lomu úzce souvisí i
problematika expedice, respektive případná výstavba lanové dráhy, přesun úpravny apod.
Časový horizont povolení těžby na 20 let je pro oznamovatele zásadním limitujícím faktorem
při uvažování o jakémkoliv jiném způsobu dopravy. Investice přesahující 350 mil. Kč je pro
oznamovatele v tomto kontextu nerentabilní. Návratnost investice musí být zajištěna
v časovém horizontu platnosti jednotlivých povolení hornické činnosti.
Oznamovatel dále k uvedené problematice uvádí:
1. Hodnocení Smlouvy o spolupráci (prohlášení ze dne 25. 6. 2001), v rámci které měly
být Obcí a KVK společně vyvíjeny aktivity, které měly vést k omezení přepravy
kameniva po silnici III/2956:
•
KVK zadaly Dopravní studii (IMOS Brno a.s. Nerušil a kol., 2006), v rámci
studie byly popsány technicky proveditelné možnosti jiných způsobů přepravy
kameniva
•
Jednotlivé varianty přepravy uvedené v Dopravní studii (viz IMOS) byly
vyhodnoceny pomocí multikriteriálního rozhodovacího modelu CDP
(Bělohlávek, 2008). Na základě hodnocení je pořadí vhodnosti jednotlivých
variant přepravy: 1. přeprava po stávající komunikaci, 2. lanovka, 3. vybudování
nové komunikace, 4. pasová doprava
•
Snížení těžby pod úroveň cca 380 až 390 kt/rok začíná být ekonomicky
nerentabilní z těchto důvodů:
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− Na těžbu a úpravu kameniva pod úrovní cca 380 kt/rok postačuje časově a
kapacitně cca 1,5 pracovní směny, tím dochází k nižšímu dlouhodobému
využívání fondu pracovní doby zaměstnanců a menšímu kapacitnímu využití
strojního zařízení a úpravny kameniva
− Vložené investice mají problematickou návratnost
− Zvyšují se výrobní náklady na 1 tunu
2. Prolomení územního limitu:
•
Získat legislativní i faktický přístup ke všem zásobám nerostů v rámci
stanoveného dobývacího prostoru je nejen naprosto přirozeným zájmem a
právem těžební organizace (viz zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, § 31, odst. 1), ale zároveň i povinností (viz zákon č. 44/1988 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, § 30, odst. 3a).
•
S množstvím zásob přístupných k dobývání je spojena ekonomika těžby a úpravy
nerostů a rentabilita vkládaných investic
Problematika zdůvodnění záměru je detailně řešena v kapitole B.I.5 a v doplněné
dokumentaci je dále aktualizována.

ad 2) Akustická problematika
Dle požadavku bylo doplněno hodnocení vlivu na chráněný vnitřní prostor staveb.
Hodnocení bylo založeno na dvou nově provedených měřeních:
1. Bylo provedeno nové aktuální měření hluku ze silniční dopravy na silnici III/2956
(Wagnerová, 2011 – příloha č. 1B1). Tímto bylo aktualizováno měření z roku 2009. Nové
měření bylo provedeno zejména z důvodu aktualizace normových a metodických podkladů
(Norma ČSN ISO 1996 – 2 Akustika – Popis, měření a posuzování hluku prostředí, platnost
od srpna 2009 a Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb č.j. 62545/2010-OVZ-32.3 ze dne 1.11.2010). Měření proběhlo v chráněném
venkovním prostoru stavby.
2. Pro zjištění akustické situace v chráněném vnitřním prostoru staveb bylo provedeno
měření hluku v denní době v chráněném vnitřním a souběžně i v chráněném venkovním
prostoru staveb. Z těchto naměřených hodnot akustického tlaku byl následně vyhodnocen
akustický útlum stávajících oken obytných místností (Wagnerová, 2011 – příloha č. 1B2,3).
KHS Královéhradeckého kraje požadovala ve svém vyjádření k dokumentaci průkaz
splnění hygienických limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb rodinných domů č.p. 58,
137 a 164 situovaných v blízkosti místní komunikace k lomu. Dopisem zpracovatele posudku
byl požadavek rozšířen i na rodinný dům č.p. 56 u silnice III/2956.
Dne 14.7.2011 bylo provedeno terénní šetření spojené s měřením hluku v chráněném
vnitřním a venkovním prostoru staveb. Měření bylo provedeno za účelem následného
vyhodnocení akustického útlumu oken obytných místností. Měření proběhlo v objektech č.p.
137 a č.p. 56 v Horním Lánově. Dále byli kontaktováni majitelé objektů č.p. 58 a č.p. 164
v Horním Lánově, kteří však s provedením měření ve svých objektech nesouhlasili. Majitelka
objektu č.p. 58 využívá tento objekt trvale k ubytování svých hostů a proto nesouhlasila se
vstupem a realizací měření v tomto objektu a majitel objektu č.p. 164 není (dle informací jeho
příbuzných) dlouhodobě k zastižení a nikdo z rodiny nemá do objektu přístup. Zde tedy
měření ani následné vyhodnocení akustického útlumu provedeno nebylo.
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Nové akustické posouzení bylo provedeno kombinací naměřených a modelovaných dat.
Byla aktualizována dříve zpracovaná hluková studie tak, že proběhla nová kalibrace
výpočtového modelu dle hodnoty měřené v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 55
v Horním Lánově. Pomocí zkalibrovaného modelu pak byly vypočteny hladiny hluku v okolí
silnice III/2956 a místní komunikace na pozemku p.č. 2681. Při hodnocení byl vzat v úvahu i
nový Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.
62545/2010-OVZ-32.3 ze dne 1.11.2010
Vliv na chráněný venkovní prostor byl následně posouzen výpočtem ekvivalentní
hladiny akustického tlaku uvnitř objektů při znalosti modelované hladiny akustického tlaku
vně objektů a hodnoty akustické neprůzvučnosti oken.
Z posouzení vyplývá prokazatelné splnění hygienického limitu pro chráněný vnitřní
prostor staveb u objektů č.p. 56 a 137. U objektů č.p. 58 a 164, kde majitelé neumožnili
provést měření uvnitř objektů, to lze konstatovat s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti.
Problematika vlivu na akustickou situaci byla doplněna do příslušných částí
doplněné dokumentace (D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a F Závěr a zejména do příloh
1A Akustická studie a 1B Měření hluku )
Konkretizace vlivu na faktor pohody je v kontextu hodnocení akustické situace
problematická. Při tomto hodnocení se vychází z faktu, že i při dodržení platných
hygienických hlukových limitů daných přijatou legislativou, může hluk působit negativně a
ovlivnit pohodu obyvatel
Pojem „faktor pohody“ však není žádným způsobem definován a kvantifikace takového
vlivu je objektivně nemožná. Jisté je, že pohodu obyvatel stav akustické situace ovlivňuje.
Celou škálu akustického vlivu vhodným způsobem řeší metody používané v procesu HIA. tj.
při hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví. Zde je pracováno nejen s hygienickými limity,
ale i s jinými úrovněmi expozice hluku a jim odpovídajícími účinky na lidské zdraví. Mezi
tyto účinky patří nejen přímé účinky fyziologické (poškození sluchu, hypertenze apod.), ale i
účinky charakterizované jako obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Tyto účinky jsou
přitom nejblíže pojmu „faktor pohody“ a mohou navozovat emoční stavy jako pocity
rozmrzelosti, nespokojenosti, špatné nálady, deprese, beznaděje, vyčerpání apod.).
Ze studie HIA vyplývá, že hladiny akustického tlaku A vypočtené u silnice III/2956 a
příjezdové komunikace do lomu mohou být příčinou silného obtěžování exponovaných osob a
zhoršovat komunikaci řečí. Lze tedy konstatovat negativní ovlivnění faktoru pohody.
Posuzovaná expozice hluku se však týká hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb v denní době (navíc pouze v pracovní dny). Doplněním akustické studie o zhodnocení
hladiny hluku uvnitř budov, bylo zjištěno, že v denní době tam hladina hluku nepřesahuje
hodnotu 50 dB, tj. nedochází ani k mírnému obtěžování.
Určitým problémem, který je v této dokumentaci řešen, je příjezd nákladních
automobilů k lomu před 6 hodinou ranní. Jedná se právě o situaci, kdy může dojít
k významnému ovlivnění pohody obyvatel. I přes dodržení hygienického limitu pro hluk
z dopravy (který se počítá pro celou noční dobu v trvání 8 hodin), můžou jednotlivé průjezdy
nebo stání nákladního automobilu působit v době spánku silné obtěžování obyvatel.
V dokumentaci je proto kladen důraz na vyloučení příjezdu nákladních vozidel před 6
hodinou ranní.
Opatření pro minimalizaci vlivu na faktor pohody jsou součástí opatření pro
minimalizaci a kompenzaci vlivů na hlukovou situaci a jsou uvedena v kapitole D.IV.2. a
F.
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ad 3) Hodnocení vlivů na Pekelský potok
Problematiku ovlivnění Pekelského potoka lze rozdělit na dva dílčí problémy. Jednak
jde o vliv na průtok, tj. množství vody v toku a jednak o vliv na kvalitu vody.
Z hlediska ovlivnění průtoku je třeba vycházet ze skutečného odebíraného množství
vody. V roce 2007 před zprovozněním nové myčky kol činila spotřeba užitkové vody 4 500
m3, z toho 1 000 m3 na tlakové mlžení a 3 500 m3 na zkrápění komunikací. V roce 2010 byla
vybudována a zprovozněna nová myčka kol. Voda do myčky se doplňuje pomocí autocisterny
vodou z Pekelského potoka. Voda je v zařízení recyklována, spotřeba vody na umytí jednoho
vozidla je pouze 20 – 30 l. Maximální denní spotřeba vody tedy může být 1,7 m3, ročně pak
cca 420 m3, a to v případě, že by byla omyta všechna auta. Po zprovoznění myčky kol došlo
zároveň k významné redukci spotřeby vody na zkrápění komunikací, a to cca o 40 %.
Odběr vody z Pekelského potoka v posledních 3 letech je dokumentován zde:
Rok odběru
2009
2010
2011

Odběr roční [m3]
3964
3663
-

Odběr leden až srpen [m3]
2941
3103
2300

Denní maximum [m3]
40,1
49,5
31,5

Pro účely doplněné dokumentace bylo Mgr. Frydrychem (autorem HG částí
dokumentace) dopracováno posouzení vlivu odběrů vody na průtok v toku. Posouzení vychází
ze spotřeby vody cca 3 100 m3 (tj. cca 0.2 l/s při předpokladu čerpání pouze 6 měsíců v roce),
ve špičkových hodnotách (léto) až 100 m3/den (tj. cca 1.7 l/s při čerpání 16 hodin denně).
Průměrný roční průtok v Pekelském potoce se pohybuje kolem 114 l/s, v letních
měsících kolem 35 l/s. Z hlediska ovlivnění jeho průtoku jsou kritické letní měsíce, kdy se
průtok blíží minimálním hodnotám a potřeba technologické vody je naopak nejvyšší.
Ze vzájemného porovnání hodnot průtoků Pekelského potok v letních měsících (35 l/s) a
špičkového čerpání technologické vody (cca 1.7 l/s) je zřejmé, že čerpání technologické vody
nijak významně neovlivňuje celkový průtok v Pekelském potoce. Přitom hodnota 100
m3/den je spíše teoretická, za poslední 3 letní sezóny byla dosažena maximálně poloviční.
V budoucnu může být při zahloubení lomu a potřebě čerpání naopak průtok v toku
řízeným vypouštěním důlních vod nadlepšován, případně mohou být důlní vody používány
k technologickým účelům a nebude tedy nutno čerpat z toku. Očekává se, že bude třeba důlní
vody čerpat v množství cca 2 – 3 l/s, v suchém období cca 1 l/s.
Pro hodnocení vlivu na kvalitu vody je důležité nově vydané rozhodnutí Městského
úřadu Vrchlabí. odboru regionálního rozvoje a životního prostředí ze dne 6.5.2011, č.j. RRŽP/4846/2011-Le, které je uvedené v plném rozsahu v kapitole H. Oznamovatel má povoleno
vypouštění odpadních vod vzniklých skrápěním komunikace v areálu lomu Horní Lánov do
Pekelského potoka na p.p.č. 2257/3 v k.ú. Horní Lánov za těchto podmínek:
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Předchozí povolení k vypouštění vod bylo vydáno tímtéž orgánem v obdobném rozsahu
dne 9.2.2009 s platností do 31.12.2010. Bylo stanoveno, že v průběhu platnosti tohoto
rozhodnutí bude zpracováno vyhodnocení vlivu odpadních vod splachovaných do Pekelského
potoka, a to po realizaci myčky kol. Pokud by bylo prokázáno, že toto zařízení je
nedostačující, bude na toku osazena před vydáním nového povolení sedimentační jímka.
K nové žádosti tedy byla předložena zpráva Horní Lánov – Splach odpadních vod do
Pekelského potoka (Stibitz, Frydrych, 2010). Ze závěru vyplývá, že pozitivní vliv provozu
myčky se jednoznačně projevuje v horním úseku toku Pekelského potoka. Oproti předchozím
pracím zde došlo k významnému poklesu koncentrací nerozpuštěných látek v odpadních
vodách. Míra znečištění ploch v okolí váhy je po zprovoznění myčky daleko nižší než dříve.
Díky tomu není třeba tyto plochy tak často skrápět a ke skrápění je potřeba i menší množství
vody s menší unášecí schopností, tedy i s nižším potenciálem splachovat nerozpuštěné látky
do Pekelského potoka.
Dne 3.5.2011 proběhlo ústní jednání ve věci projednání povolení nakládání s vodami za
účasti zástupce obce Lánov, Správy KRNAP, Povodí Labe, vodoprávního úřadu a
oznamovatele. Na základě předložené dokumentace a terénního šetření bylo následně vydáno
dne 6.5.2011 výše citované povolení.
Podmínky k nakládání s vodami jsou součástí povolení, jsou uvedeny v části H
dokumentace a jsou převzaty i do podmínek realizace záměru v kapitole D.IV.
V rámci řízení k povolení k nakládání s vodami nebylo zjištěno znatelné znečištění
komunikace v návaznosti na provoz mycí linky a údržbu komunikace. Zdrojem znečištění
tedy není místní komunikace.
Konstatováno však bylo, že dochází ke znečištění Pekelského potoka přímým
splachem jemných částic z areálu lomu, a to hlavně při intenzivních dešťových srážkách. Je
třeba zajistit úpravu stávající sedimentační jímky tak, aby zachycovala při deštích maximální
množství přitékajících vod. Stávající stav je nevyhovující.
V rámci této doplněné dokumentace byla formulována i podmínka úpravy stávající
sedimentační jímky. V průběhu zpracování doplňku dokumentace v létě 2011 byla
oznamovatelem sedimentační jímka upravena, což zajisté povede ke zlepšení kvality vody
v Pekelském potoce. Přesto zpracovatel dokumentace nepovažuje tuto podmínku za
překonanou a vyřešenou. Účinnost tohoto opatření musí být vyhodnocena v časovém
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horizontu cca 1 rok (zahrnujícím i silné srážky). Opatření je v dokumentaci ponecháno,
v případě nedostatečné účinnosti musí být případně provedena další úprava.
Dále lze konstatovat, že v rámci dlouhodobého monitoringu kvality vod v Pekelském
potoce nebylo zjištěno znečištění vod Pekelského potoka ani odpadních vod ze skrápění
komunikace ropnými látkami. To svědčí o dobrém technickém stavu vozidel v lomu i o
odpovědném nakládání s ropnými látkami. Z tohoto důvodu je zařazení odlučovače ropných
látek do procesu čištění důlních či odpadních vod považováno za zbytečné.
Problematika vlivu na povrchové vody byla doplněna do příslušných částí
doplněné dokumentace (kapitoly B.II.2. Voda, B.III.2. Odpadní vody, D.I.4. Vliv na
povrchové a podzemní vody a D.IV.4. Vlivy na vodu a F Závěr).

ad 4) Problematika vlivů na živočichy
•

•

•

•

•

V roce 2011 byly provedeny následující doplňující terénní průzkumné práce:
Botanický průzkum - rostliny
Provedena byla intenzivní geobotanická terénní šetření (data návštěv: 13.6., 16.7., 13.8.
a 11.9.2011). Byly upřesněny počty a místa výskytu již dříve nalezených rostlin. Nově
byly z ochranářsky významnějších druhů nalezeny hořec tolitový (1 exemplář v ploše
R), hořec brvitý (6 exemplářů), jetel kaštanový (2 exempláře)
Araneologický průzkum – pavouci
Průzkum probíhal v letech 2010 i 2011. Potvrzen byl výskyt obou dříve nalezených,
ekologicky významných a vzácných druhů snovačky Bosenbergovy a pavučenky
stupínkaté.
Ornitologický průzkum
Doplňkový ornitologický průzkum byl zaměřen na výskyt 3 druhů ptáků chráněných
pomocí soustavy NATURA 2000: datla černého, chřástala polního a lejska malého.
Podrobnosti viz následující bod 5
Lepidopterologický průzkum - noční motýli
V roce 2011 proběhla aktualizace lepidopteorologického průzkumu, zaměřená pouze na
území varianty R. Průzkum probíhající od června do srpna byl zaměřen na vybrané
čeledi nočních motýlů. Opakovaný monitoring (cca tři návštěvy měsíčně) spočíval
především v lákání motýlů na světelný zdroj (zářivkové zdroje včetně UV, rtuťová
výbojka). Bylo identifikováno 44 druhů motýlů. Z průzkumu provedeného v roce 2011
vyplývá, že na ploše varianty R se nacházejí jak druhy lesní, tak teplomilnější druhy
otevřených stanovišť. Nebyly nově nalezeny žádné ochranářsky významné druhy.
Průzkum coleopterofauny – brouci
V roce 2011 byl proveden nový průzkum, který byl zaměřen pouze na území varianty R.
Stejně jako během předchozího průzkumu bylo využíváno metod individuálního sběru,
smýkání, sklepávání a odchytu do zemních pastí. V prostoru varianty R bylo
zaznamenáno 25 druhů střevlíků. V roce 2011 již na celém území varianty R
převažovali adaptabilní druhy, což je pravděpodobně důsledek biotopových změn, které
zde nastaly (kácení, polomy, vyšší hustota a diverzita rostlin v podrostu. Otevření
stanoviště způsobené lesními polomy a kácením, způsobilo nárůst početnosti druhů
indikujících přírodně hodnotnější území. Změna v druhovém zastoupení může být
částečně také způsobena malou rozlohou území obklopeného jinými typy biotopů.
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V zájmovém území tak mohly být pozorovány druhy, vázané především na okolní
biotopy (okraj lomu, louka). Nebyly nově nalezeny žádné ochranářsky významné druhy.
• Průzkum hymnopterofauny – mravenci
Přítomnost mravenců (Formicidae), jakožto význačné bioindikační skupiny z řádu
blanokřídlých byla zjišťována během sezóny 2011. Výskyt jednotlivých druhů byl
zjišťován pomocí cíleného vyhledávání (pařezy, odlupování kůry, kameny apod.) a
pokládáním návnad skládajících se z cukerné a bílkovinné potravy. Kombinace obou
druhů potravy byla zvolena z důvodu odlišných potravních nároků jednotlivých druhů i
změn potravních preferencí během roku. Během průzkumu bylo nalezeno pět druhů
mravenců, jejichž charakteristika je uvedena v následujícím textu. Počet nalezených
druhů odpovídá stanovištím, jež se na území varianty R nacházejí (slunné okraje lomu,
tmavý smrk
• Průzkum chiropterofauny – netopýři
Monitoring netopýrů probíhal metodou ultrazvukové detekce, kdy byl realizován liniový
transekt kolmo od lomové hrany přes paseku směrem do porostu. Celkově zde bylo
získáno 40 minut. Z toho však pouze 6 minut bylo pozitivních na letovou aktivitu
netopýrů (15 %). Během průzkumu netopýrů v lomu a jeho okolí bylo zaznamenáno šest
přeletujících a lovících druhů:
netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr
černý (Barbastella barbastellus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr
Brandtův/vousatý (Myotis brandtii/mystacinus), netopýr ušatý/dlouhouchý (Plecotus
auritus/austriacus). Pouze poslední dva druhy byly zaznamenány přímo v ploše varianty
R.
• Vertebratologický průzkum - ostatní obratlovci
Mimo ptáků a netopýrů byl v roce 2011 zkoumán výskyt i dalších taxonů obratlovců
(obojživelníci, plazi, savci). Přítomnost plazů a obojživelníků byla zjišťována jejích
cíleným vyhledáváním za vhodných meteorologických podmínek. Výskyt jednotlivých
druhů savců byl zjišťován přímým pozorováním, pozorováním pobytových znaků a
pomocí živolovných pastí instalovaných na dvou liniích (tmavý les, světlina) po tři noci
(červen, červenec, srpen/září). Nejvyšší relativní početnost drobných savců byla zjištěna
ve smíšených porostech lemujících vodní toky, naopak nejnižší v jehličnatých a
listnatých lesích. Přímo na ploše varianty R bylo v roce 2011 zaznamenáno 9 druhů:
myšice lesní (Apodemus flavicollis), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), norník
rudý (Clethrionomys glareolus), rejsek obecný (Sorex araneus), kuna (Martes sp.),
veverka obecná (Sciurus vulgaris), prase divoké (Sus scrofa), srnec obecný (Capreolus
capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus). Všechny zjištěné druhy lze v daném prostředí
považovat za běžné.
Vzhledem k tomu, že v původní verzi dokumentace byly jako samostatné přílohy
uvedeny Botanické hodnocení (příloha 5D), Průzkum pavouků (příloha 5E), Průzkum ptáků
(příloha 5F), bylo ponecháno původní značení příloh a výsledky aktualizovaných průzkumů
jsou uvedeny také v těchto přílohách. Autoři průzkumů z roku 2011 jsou shodní s autory
předchozích průzkumů.
Ostatní průzkumy však již nejsou v doplněné dokumentaci uváděny jako samostatné
přílohy. Údaje o ostatních průzkumech (autoři průzkumu, použité metodiky, výsledky
průzkumu, vyhodnocení vlivu) jsou uvedeny přímo v aktualizované souhrnné zprávě:
Biologické posouzení záměru – souhrn (Véle, 2011 - příloha č. 5B).
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Na základě nově provedených průzkumů bylo upřesněno hodnocení velikosti a
významnosti vlivů na faunu, flóru a ekosystémy. Lze však souhrnně konstatovat, že
nedošlo k zásadním změnám v hodnocení těchto vlivů oproti předchozí verzi
dokumentace. Vliv na přírodu je u varianty R hodnocen jako nepříznivý, nikoliv jako
významně nepříznivý. Za podmínek daných touto dokumentací je záměr ve variantě R
vyhodnocen jako realizovatelný.
Problematika vlivu na flóru, faunu a ekosystémy byla doplněna do příslušných
částí doplněné dokumentace (kapitoly C.II.2. Flóra a fauna, D.I.7. Vliv na faunu, flóru a
ekosystémy, D.IV.6. Vlivy na přírodu, D.V. Charakteristika použitých metod a F Závěr).

ad 5) Vliv na předmět ochrany PO Krkonoše
Dle požadavku byl znovu v letní sezóně roku 2011 ověřen výskyt předmětů ochrany PO
Krkonoše. Byl proveden doplňkový ornitologický průzkum (Pudil, 2011 – příloha č. 5F2) a
bylo aktualizováno posouzení vlivu na předměty ochrany evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Véle, 2011 – příloha č. 5A)
Doplňkový ornitologický průzkum byl zaměřen na výskyt 3 druhů ptáků chráněných
pomocí soustavy NATURA 2000: datla černého, chřástala polního a lejska malého.
Z průzkumu vyplývá, že ve sledovaném území se prokazatelně vyskytují datel černý (jeden
hnízdící pár v lesním porostu na jihovýchodním okraji lomu) a chřástal polní (jeden volající
samec opakovaně zjištěn v jižní části území). Hnízdění lejska malého na sledovaném území
nebylo ani v roce 2011 (podobně jako v roce 2009) prokázáno, avšak jeho početnost
meziročně kolísá a hnízdní sezóna 2011 byla charakteristická nízkou početností v celé oblasti
Krkonoš a Jizerských hor a zřejmě i v dalších oblastech. Je zřejmé, že lokalitu tento druh
obsazuje pouze v některých letech.
Hodnocení vlivů na jednotlivé ptačí druhy je možno shrnout takto:
Lejsek malý: Realizací záměru nedojde k přímému poškození (likvidaci) lejsků. Záměr
v žádné z variant také nezpůsobí zábor biotopu lejska malého. Lesní porost dotčený variantou
R (RZ) nesplňuje biotopové nároky lejsků malých: listnaté stromy se vyskytují pouze
v podrostu, území je silně prosvětleno v důsledku polomů a nahodilých těžeb. V obou
variantách záměru by lejsci mohli být ovlivněni zvýšeným hlukem a nepřímým narušením
lesních porostů (habitatu). U variant R, RZ lze za narušení habitatu považovat i změnu
abiotických podmínek v důsledku otevření porostní stěny. Vlivy na zdejší populaci jsou
charakterizovány jako nepřímé maximálně mírně negativní vliv a to ve všech posuzovaných
variantách (R, Z, RZ). Jsou navržena zmírňující opatření.
Datel černý: Realizací záměru nedojde k přímému poškození (likvidaci) jedinců. Záměr
v žádné z variant také nezpůsobí zábor biotopu využívaného ke hnízdění. Datli by mohli být v
obou variantách ovlivněni zvýšeným hlukem a ve variantách R, RZ také vykácením lesních
porostů. Z hodnocení vyplývá, že vykácením smrkového lesa ve variantách R a RZ může dojít
ke snížení potenciální potravní nabídky. Tento vliv lze hodnotit jako mírně negativní (-1).
Rovněž ostatní uvedené vlivy budou mít na zdejší populace maximálně mírně negativní vliv a
to ve všech posuzovaných variantách (R, RZ, Z).
Chřástal polní: Realizací záměru ani v jedné z navrhovaných variant nedojde
k přímému poškození (likvidaci) jedinců ani záboru jejich habitatu. Ovlivněni by chřástali
mohli být pouze nepřímo, změnou vodního režimu slatiniště Bíner a hlukovými emisemi.
Z vyhodnocení vlivů však vyplývá, že záměr bude mít ve všech variantách (R, RZ, Z) nulový
vliv.
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Problematika vlivu na předměty ochrany PO do příslušných částí doplněné
dokumentace (kapitoly C.II.2. Flóra a fauna, D.I.7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy,
D.IV.6. Vlivy na přírodu a F Závěr).

ad 6) Vliv na lesní porosty
V původní verzi dokumentace bylo nesprávně uvedeno, že les, k jehož záboru dojde
realizací varianty R, je les hospodářský. Stejně tak lesní porost, který pokračuje dále na
východ od plochy záboru byl označen jako les hospodářský. Jedná se o porost 516 A
s dominantním smrkem ve směsích s bukem, klenem a jedlí, ve vlhčích polohách s jasanem a
břízou Ve skutečnosti jsou tyto lesní porosty evidované jako lesy zvláštního určení. Jako lesy
zvláštního určení jsou totiž zařazeny všechny lesy v ochranném pásmu KRNAP, kam náleží i
zájmové území. Jedná se o lesy zvláštního určení v kategorii 32f – lesy významné pro
uchování biodiverzity, stanovené v souladu s § 8 odst. (2) písm.f) zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích (lesní zákon).
Kategorizaci lesního porostu jako lesa zvláštního určení lze považovat za akt
administrativní (poloha v OP KRNAP), v podstatě o kvalitě konkrétního dotčeného lesního
porostu nic neříká. Vliv byl přitom v dokumentaci posuzován v kontextu konkrétního lesního
porostu ležícího v ochranném pásmu KRNAP s uvážením charakteru porostu, skladby dřevin,
způsobu hospodaření apod. Při posuzování vlivů (Moravec, 2009) bylo pracováno s výsledky
terénního šetření i s údaji o zdravotním stavu konkrétních porostů.
Vliv na samotný zábor lesního porostu ve variantě R (mýcení max. 2,084 ha reálně 1,7
ha) byl v dokumentaci vyhodnocen již jako nepříznivý, toto hodnocení zůstává v platnosti i
nadále, i v případě, že les je kategorizován jako les zvláštního určení.
Jako potenciálně nepříznivé vlivy byly dále v dokumentaci identifikovány též nepřímé
vlivy na sousední lesní porost. Řešena byla zejména klenová bučina vápencová na svahu nad
Pekelským potokem (porostní skupina 516B 10/5), která leží v DP Horní Lánov v ploše
zamítnuté varianty P. Zde se jedná o les ochranný, s čímž bylo při hodnocení vlivu
uvažováno. Pro posouzení možného ovlivnění bučiny byla zpracována studie vlivu těžby na
poškození lesních porostů (Moravec, 2009 – příloha 5C). Vliv na poškození tohoto lesního
porostu je vyhodnocen jako nevýznamný za podmínky ponechání pásma bez těžby o šířce
20 m při severní hranici plochy R. Toto hodnocení nebylo v rámci došlých vyjádření
k dokumentaci rozporováno.
Obdobným způsobem byl vyhodnocen vliv na lesní porost pokračující východním
směrem (porost 516A). Vliv na poškození tohoto porostu posunutím těžební stěny na východ
byl vyhodnocen také jako nevýznamný. Vliv byl hodnocen za předpokladu, že se jedná o les
hospodářský. V doplněné dokumentaci je proto provedeno nové upřesněné hodnocení vlivu
s uvažováním správné kategorie lesa – jako les zvláštního určení. Byla vypracována
aktualizace a doplněk původního hodnocení vlivu těžby na poškození lesních porostů
(Moravec, 2011 – příloha 5C, doplněk)
Na základě analýzy přírodních podmínek, venkovního šetření a vyhodnocení
zdravotního stavu lesních porostů (hniloba u smrku), zejména posouzení již otevřené porostní
stěny, je konstatováno, že dalším posunem hrany lomu dojde též k posunu vývraty ohrožené
smrkové porostní stěny. Vzhledem ke stavu současného okraje porostu nelze předpokládat
zvýšený podíl nahodilé těžby způsobené větrem.
Pokud se týká vyhodnocení funkce lesa z hlediska jeho kategorizace, tj. zvýšení
biodiverzity, tak obnova mýtního smrkového porostu a následné navýšení podílu listnáčů,
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může k tomuto zvýšení pouze pomoci. Je doporučeno pokračovat v obnově smrkového
mýtního porostu a tak zcela eliminovat případný vznik větrné kalamity.
Z vyhodnocení vyplývá, že smrkový porostní okraj na hraně současného lomu je
prolámaný, ale vzhledem k větrným kalamitám v poslední době rozhodně nevykazuje
známky kalamity. Nově obnažená porostní stěna bude ohrožena, avšak je to způsobeno
faktem, že na okraji budoucího záboru naprosto převládají smrkové skupiny a etáže mýtního
věku 8a, 11a, 11b. Platný LHP zde předepisuje obnovu mýtního smrkového porostu a nové
založení porostu s využitím melioračních dřevin. Tyto zásahy do porostů budou fungovat i
jako ochranné opatření proti vlivům spojeným s posunem hrany lomu na východ. Navržený
způsob hospodaření v lese dle platného LHP lze tedy sám o sobě považovat za dostatečné
kompenzační opatření.
Negativním dopadem na lesní porosty rozšířením lomu tak dle autora citovaného
posouzení zůstává pouze především vlastní zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vliv je tedy vyhodnocen jako nevýznamný.
Problematika vlivu na les byla doplněna do příslušných částí doplněné
dokumentace (kapitoly B.II.1. Půda, C.II.6. Ekosystémy, D.I.4. Vliv na faunu, flóru a
ekosystémy)

V následujícím textu je uvedena reakce na vyjádření došlá k dokumentaci
1. KÚ Královéhradeckého kraje ze dne 14.3.2011
- z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek
- z hlediska odpadového hospodářství bez připomínek
- z hlediska ochrany přírody a krajiny odkazuje na působnost Správy KRNAP
- z hlediska ochrany ZPF bez připomínek
- z hlediska ochrany PUPFL odkazuje na působnost MŽP
- z hlediska ochrany vod je vysloven souhlas se závěry dokumentace a návrhy opatření

2. KHS Královéhradeckého kraje se sídle v Hradci Králové ze dne 7.4.2011
- souhlasí se záměrem, za předpokladu dopracování průkazu splnění hygienických limitů
v chráněném vnitřním prostoru staveb rodinných domů č.p. 58, 137 a 164 situovaných
v blízkosti místní komunikace k lomu
Tento průkaz byl do doplněné dokumentace dopracován (viz bod „ad 2 Akustická
problematika“ výše v textu)

3. ČIŽP oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 25.3.2011
- z hlediska integrované prevence nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb.
- z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek, upozorňuje na nutnost minimalizace
sekundární prašnosti
- z hlediska ochrany vod bez připomínek, konstatuje vyřešení připomínek ze
zjišťovacího řízení, upozorňuje na nutnost respektování navržených podmínek pro provoz
- z hlediska ochrany přírody považuje hodnocení za přesvědčivé, upřednostňuje variantu
Z nebo N, konstatuje nedostatečné hodnocení vlivu na netopýry
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Doplňující průzkum zaměřený na netopýry by zpracován v sezóně 2011. Hodnocení vlivu
na netopýry je v doplněné dokumentaci dopracováno (viz bod „ad 4 Problematika vlivu na
živočichy“ výše v textu)
- z hlediska ochrany lesa považuje hodnocení za přesvědčivé, upřednostňuje variantu Z

4. OBÚ v Trutnově ze dne 30.3.2011
- bez připomínek, doporučuje variantu P

5. Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí ze dne 7.4.2011
- považuje za jedinou přijatelnou variantu z hlediska co nejnižšího dopadu na životní
prostředí variantu Z, rozšiřování těžby spojené s likvidací lesního porostu považuje za
nepřijatelné
- poukazuje na nedostatečnost zhodnocení vlivů na zvláště chráněné rostliny (není s nimi
počítáno v konečném hodnocení vlivů) a na obratlovce (chybí vyhodnocení vlivu na
netopýry)
K vlivu na rostliny lze konstatovat, že v území byl proveden důkladný botanický průzkum
samotné plochy zábory i širšího okolí, výsledky průzkumu jsou detailně v dokumentaci
uvedeny. V kapitole D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy byl vliv na zvláště chráněné
druhy rostlin a živočichů posouzen i s uvažováním vlivu na rostliny. Nicméně k doplněné
dokumentaci byl proveden další botanický průzkum v sezóně 2011, který slouží jako podklad
pro aktualizované hodnocení vlivů. Doplňující průzkum zaměřený na netopýry i další skupiny
obratlovců (savci, ptáci, obojživelníci) byl taktéž zpracován v sezóně 2011. Hodnocení vlivu
na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů je v doplněné dokumentaci dopracováno (viz
bod „ad 4 Problematika vlivu na živočichy“ výše v textu)
- poukazuje na nesprávnou kategorizaci dotčeného lesního porostu a s tím spojeného
hodnocení vlivu na tento porost
Hodnocení vlivu na les (zábor lesa i vliv na okolní lesní porosty bylo v doplněné
dokumentaci dopracováno (viz bod „ad 6 Vliv na lesní porosty“ výše v textu)

6. Obec Lánov, ze dne 8.4.2011 a 15.4.2011 (včetně příloh – vyjádření
občanů obce: Rodina Blažkova ze dne 5.4.2011, Petr Nedoma ze dne
5.4.2011,Věra Hejduková ze dne 7.4.2011, Pavel Brothánek)
- prostřednictvím vyjádření MÚ Vrchlabí, odboru rozvoje města a územního plánování
poukazuje na nezakreslení lomu v územním plánu obce.
K tomu lze konstatovat, že územní plán nejenže nezahrnuje stávající lom, ale vůbec
neobsahuje žádné existující územní limity vyplývající z ochrany a těžby nerostných surovin.
V územním plánu tak chybí nejen DP Horní Lánov, ale i v současnosti netěžené DP
Prostřední Lánov a DP Horní Lánov I, dále zde nejsou zakreslena ložiska výhradní: Lánov,
Horní Lánov-východ 1, Horní Lánov-východ 2, Horní Lánov, Prostřední Lánov-Biener.b.,
Hořejší Vrchlabí-lom Adolf; ložiska nevýhradní Horní Lánov-sever, Horní Lánov-západ,
Horní Lánov-U drtírny a chráněná ložisková území: CHLÚ Horní Lánov, Horní Lánov II,
Horní Lánov III, Horní Lánov V. Toto lze považovat za zásadní systémový nedostatek
územního plánu obce.
- poukazuje na smlouvu o spolupráci oznamovatele a obce a její plnění
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Smluvní vztah obce a oznamovatele se týká zejména objemu expedice suroviny v období
platnosti POPD do roku 2012, s tím, že obsahuje opatření pro minimalizaci vlivů spojených
s dopravou, finanční kompenzace a oběma smluvním stranám ukládá povinnosti. Jedná se o
vzájemný smluvní vztah obou subjektů a účelem dokumentace EIA (která řeší vlivy
plánovaného záměru) není hodnotit plnění či neplnění takového smluvního vztahu. Mezi
opatření pro minimalizaci a eliminaci vlivů je nově v doplněné dokumentaci zařazeno
následující doporučení:
„Revidovat stávající smlouvy o spolupráci mezi oznamovatelem a obcí (Smlouva o
spolupráci ze dne 25.6.2001, Smlouva o spolupráci – prohlášení ze dne 25.6.2001, Smlouva
o spolupráci – dodatek č. 1 ze dne 11.1.2002). Vyhodnotit plnění těchto smluv. Vyhodnotit
účinnost přijatých opatření. Uzavřít novou smlouvu na období platnosti nového povolení
hornické činnosti. Do smlouvy zakotvit zejména takové kompenzační opatření které eliminují
negativní vlivy spojené s nákladní automobilovou dopravou: opravy a údržba místní
komunikace na p.č. 2681, dopravně-bezpečnostní opatření na silnici III/2956, výsadbu a
údržbu veřejné zeleně, výměnu oken u silnice III/2956 (prioritně u objektů s fasádami ve
vzdálenosti 2 – 3 m od okraje komunikace).“
Vlivy spojené s expediční dopravou, jakožto i různé varianty dopravy a důvody pro jejich
realizaci či nerealizaci jsou v dokumentaci detailně uvedeny.
- uvádí jako možnou realizaci varianty Z, R i RZ
- požaduje co nejšetrnější způsob trhacích prací a monitoring jejich účinků
V příslušných kapitolách dokumentace EIA je problematika trhacích prací i jejich účinků
řešena včetně návrhu příslušných opatření.
- poukazuje na problematiku hygieny práce
Není součástí problematiky EIA, věc řeší příslušné orgány státní správy, realizace
záměru nevytváří podmínky pro zhoršení pracovních podmínek v lomu
- připomíná, že ochrana životního prostředí (myšleno zřejmě ve smyslu ochrany přírody
a krajiny) je věcí Správy KRNAP, poukazuje na čistotu Pekelského potoka a problematiku
mikroklima v části obce dokumentované výrazným nárůstem mechů na stromech
Problematika čistoty Pekelského potoka byla v dopracované doplněné dokumentaci dále
řešena, (viz bod „ad 3 Hodnocení vlivů na Pekelský potok“ výše v textu).
Ve vyjádření je poukazováno na mech, ničící ovocné stromy v Lánově. Ve skutečnosti se
jedná o lišejník terčovník zední (Xanthoria parietina). Jedná se o hojný a rozšířený lišejník,
který se vyskytuje na listnatých stromech, zdech i skalách hlavně podél silnic. Je hojný i
v blízkosti lidských sídel, snáší znečištění, vyhovuje mu dusíkatý a vápnitý podklad. Výskyt
terčovníku v lokalitě tedy odpovídá jeho biotopovým nárokům. Terčovník snáší i zaprášené
prostředí, využití jeho výskytu jako indikátoru znečistěného ovzduší je však příliš
zjednodušující, přímou souvislost s expediční dopravou prokázat jednoznačně nelze, výskyt
v sídlech a v okolí silnic je běžný. V Lánově se vyskytuje i na stromech na okraji lesa,
vzdálených od silnice. Je tedy spíše pravděpodobné, že by výskyt na lokalitě byl i ve variantě
V0. Naopak lišejníky bývají často považovány za indikátor čistého prostředí, což však souvisí
zejména s koncentrací oxidu siřičitého v ovzduší. Postupné šíření tohoto lišejníku na lokalitě,
která jinak vyhovuje jeho nárokům, by tedy mohlo odrážet např. i klesající koncentrace SO2
v ovzduší v posledních letech.
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Lze však konstatovat, že lišejníky ovocné stromy neničí. Lišejník je epifyt, tj. organismus,
který sice roste na jiné rostlině, ale vyživuje se samostatně, není tedy parazit. Tento fakt
dokládá i jeho výskyt na neživých předmětech (skály, dřevěné stavby, zdi).
- za zásadní považuje obec a občané, kteří se vyjádřily, otázku dopravy přes obec,
poukazují na její negativní vlivy, požadují realizaci nákladní lanové dráhy a uvádí argumenty
pro její realizaci
Vlivy spojené s nákladní expediční dopravou jsou v dokumentaci podrobně řešeny a byly
dále upřesněny v doplněné dokumentaci (viz body „ad 1 Problematika kapacity záměru –
výše těžby, plošný rozsah“ a „ad 2 Akustická problematika“ výše v textu), zároveň jsou
posouzeny i vlivy nerealizace dopravy (tj. v podstatě stav bez těžby nebo stav s expedicí
lanovkou – Varianty V0, V100). Jako nepříznivé byly vyhodnoceny vlivy spojené s nákladní
dopravou po místní komunikaci a po silnici III/2956 (vliv na ovzduší a na akustickou situaci).
Tyto vlivy však nejsou hodnoceny jako významně nepříznivé. Provoz nákladní dopravy do
budoucna v současném objemu znamená de facto pokračování současného stavu, nikoliv jeho
zhoršení. V maximální možné míře jsou navržena opatření pro zmírnění těchto vlivů. Další
kompenzace (dopravně-bezpečnostní úpravy a investice, ekonomické kompenzace apod.) jdou
nad rámec problematiky posuzování vlivů na ŽP a můžou být řešeny např. prodloužením
smluvního vztahu obce a oznamovatele s důslednou oboustrannou kontrolou dodržování
smluvního vztahu. Legislativní souvislosti používání veřejné komunikace jsou uvedeny v textu
dokumentace.
Případná výstavby lanovky je zařazena do „odmítnutých variant“ vzhledem
k ekonomické nereálnosti takové investice při očekávané maximální době těžby, dále
vzhledem k technickým a technologickým omezením a v neposlední řadě i vzhledem
k významným územním limitům a očekávaným vlivům na životní prostředí.
Zpracovatel dokumentace po posouzení veškerých vlivů záměru nespatřuje realizaci
lanovky jako nezbytnou podmínku realizace záměru, což neznamená, že její výstavbu apriori
odmítá.
- nesouhlasí s těžbou na 25 roků, uvádí dobu 20 roků
(viz body „ad 1 Problematika kapacity záměru – výše těžby, plošný rozsah“ výše
v textu),
- poukazuje na problémy při převážení kameniva z lomu Černý Důl nákladní lanovkou
Není zřejmé v jakém kontextu je toto míněno, případné problémy s nákladní lanovkou by
spíše svědčily proti realizaci obdobného zařízení v Lánově. V souvislosti s lanovkou
v Černém Dole je třeba zmínit, že srovnávání s tímto zařízením je poněkud zavádějící, NLD
byla postavena počátkem 60tých let minulého století v odlišné společensko - ekonomické
situaci. Stavba NLD byla financována ze státního rozpočtu, prvořadým hlediskem v té době
bylo zajištění výroby vápna a vápenného hydrátu a ne její ekonomická rentabilita, výrobky ze
suroviny z Černého Dolu (vápno, vápenný hydrát) měly rovněž větší přidanou hodnotu než
současné produkty z lomu v Horním Lánově.

7. František Nič ze dne 12.4.2011
- nesouhlasí s expedicí nad 100 000 t po roce 2012, stojí za názorem obce
komentář viz předchozí bod
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8. Ing. Pavel Faltys ze dne 5.4.2011
- jako občan žijící u silnice III/2956 v místě odbočení k lomu poukazuje na vlivy spojené
s nákladní dopravou a na vlivy na Pekelský potok
Problematika zmíněných negativních vlivů je v dokumentaci detailně řešena a
v doplněné dokumentaci byla dále upřesněna (viz body „ad 1 Problematika kapacity záměru
– výše těžby, plošný rozsah“, „ad 2 Akustická problematika“ a „ad 3 Hodnocení vlivů na
Pekelský potok“ výše v textu)
navrhuje řadu opatření pro zmírnění negativních vlivů těžby a expedice suroviny na
životní prostředí a veřejné zdraví:

Jde o kompenzační opatření, které však přesahují rámec legislativních požadavků.
S navrženými opatřeními typu pořízení a údržby zeleně případně podílu na opravách
komunikací a zvýšení bezpečnosti provozu lze v principu souhlasit. Realizace těchto opatření
je věcí oboustranné dohody oznamovatele a obce, případně též Královéhradeckého kraje
jako vlastníka silnice III/2956.
Co se týká protihlukových úprav, nově dopracované akustické posouzení chráněných
vnitřních prostorů stavby neprokázalo překračování hygienických limitů daných platným
nařízením vlády, u místní komunikace k lomu to bylo dokonce vyloučeno. Prokázat však
splnění hygienického limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb pro všechny objekty u
komunikace III/2956 jednoznačně nelze a nebylo to ani předmětem této studie a nebylo to
požadováno orgánem ochrany veřejného zdraví ani zpracovatelem posudku. Pro takový
průkaz ve všech chráněných venkovních prostorech staveb by bylo nutné provést náročné
místní šetření spojené s měřením hluku ve všech rodinných domech.
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Doplněná dokumentace obsahuje opatření pro eliminaci znečištění Pekelského potoka
nerozpuštěnými látkami. Nově je požadována úprava stávající sedimentační jímky včetně
prostoru nad touto jímkou1. Převzata jsou i opatření z nově vydaného rozhodnutí o povolení
k nakládání s vodami Městského úřadu Vrchlabí. odboru regionálního rozvoje a životního
prostředí (vypouštění odpadních vod do Pekelského potoka). Požadavek na odlučovače
ropných látek je považován za zbytečný, takové znečištění způsobené provozem lomu se
v prováděném monitoringu nepotvrdilo.

Změna územního plánu je prioritně záležitostí obce. Současně posuzovaný záměr
pokračování těžby nezasahuje do ochranného pilíře situovaného směrem k obci.

1

Sedimentační jímka byla v průběhu zpracování doplňku dokumentace v létě 2011 oznamovatelem
upravena. Účinnost tohoto opatření musí být vyhodnocena v časovém horizontu cca 1 rok (zahrnujícím i silné
srážky). Opatření je v dokumentaci ponecháno, v případě nedostatečné účinnosti musí být případně provedena
další úprava.
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ČÁST A
Údaje o oznamovateli

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

2.

IČ
48 17 30 29

3.

Sídlo
Kunčice nad Labem č.p. 150
543 61 Kunčice nad Labem.

4.

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
jméno:

Robert Seifert, předseda představenstva

adresa:

Kunčice nad Labem č.p. 150, 543 61 Kunčice nad Labem

telefon:

499 455 111
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ČÁST B:

ČÁST B
Údaje o záměru

ÚDAJE O ZÁMĚRU

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název:
Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po roce 2012
Zařazení:
Kategorie II. – záměry vyžadující zjišťovací řízení:
2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok. Sloupec B.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Plošný rozsah:
Plocha uvažovaného rozšíření těžby na území dosud těžbou nedotčené avšak ve
stanoveném dobývacím prostoru (DP) Horní Lánov se liší dle variant:
5,494 ha
Varianta P – projektová (maximální)2
Varianta R - redukovaná
2,084 ha
Varianta Z – zahloubení
bez plošného rozšíření
Varianta RZ- redukovaná se zahloubením
2,084 ha
Zahloubení:
Záměr uvažuje se zahloubením lomu o 2 etáže pod stávající úroveň 520 m n. m, tj. až o
50 m.
Výše těžby:
Předpokládaná výše roční těžby vápnitého dolomitu je 450 000 t. Tato výše je shodná
pro všechny varianty. S ohledem na omezující požadavky místní samosprávy je v rozptylové
a hlukové studii hodnocena i tzv. varianta V100 s kapacitou těžby a expedice ve výši 100 000
t/rok. Nejedná se však o variantu záměru, ale pouze o referenční variantu, která slouží pro
lepší vyhodnocení významnosti vlivů spojených s dopravou (hluk, znečištění ovzduší).
Doprava:
Posuzovaný záměr předpokládá variantu silniční expedice produktů nákladními vozy ve
stávající trase, tj. po místní komunikaci a silnici III/2956 .
3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Královéhradecký (Kód NUTS: CZ 52)

Obec:
Katastrální území:
Katastrální území:

Lánov (kód obce:078905, IČZÚJ 579432)
Horní Lánov (kód k. ú.: 678902)
Prostřední Lánov (kód k. ú.: 678911)

2

jedná se o variantu odmítnutou ve fázi screeningu, u této varianty neproběhlo kompletní posouzení vlivů na
ŽP, je zde uvedena pouze z důvodu sjednocení pojmů s oznámením záměru
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Kamenolom leží asi 0,7 km ssv. centra obce Lánov (Prostřední Lánov); 4,5 km vvs.
centra Vrchlabí a 19 km zzs. od města Trutnov, na západním svahu návrší Bíner - horní hrana
kamenolomu leží cca 1,2 km západně od kóty 691,0 m n.m. (vzdálenosti jsou měřeny
vzdušnou čarou).
Obrázek č. 1: Poloha záměru v mapě širších vztahů (podklad www.mapy.cz)

Obrázek č. 2: Poloha DP Horní Lánov v ortofotomapě (podklad www.mapy.cz)

DP Horní Lánov leží na jižním úpatí Krkonoš v ochranném pásmu Krkonošského
národního parku (KRNAP). Podlouhlé návrší, na kterém je situován lom, je ze severu
ohraničeno Pekelským potokem a z jihu jeho bezejmenným přítokem vytékajícím ze slatiniště
Bíner. Lom je obklopen převážně lesními z menší části zemědělskými pozemky. Na síť
veřejných komunikací je lom napojen veřejnou komunikací na pozemku p.č. 2681. Jedná se o
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místní komunikaci ve vlastnictví obce Lánov, která se po cca 500 m napojuje na silnici 3.
třídy III/2956. Po této komunikaci probíhá expedice veškerých výrobků směrem k silnici I/14.
4.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru

Záměrem je hornická činnost na výhradním ložisku vápenitého dolomitu Lánov (č.
ložiska 3 179 000), které je v současné době dobýváno na základě povolení hornické činnosti,
vydaného OBÚ v Trutnově dne 20.12.2001 pod zn. 3810/01/Dv/Lá. Platnost tohoto
rozhodnutí je časově omezena do 31.12.2012. Hranice pro dobývání z platného povolení jsou
vyznačeny na obr. 2.
Těžba v lomu je tedy omezena z časového i prostorového hlediska. Záměrem je
pokračování hornické činnosti, a to z hlediska časového – prodloužení platnosti povolení po
roce 2012, i z hlediska prostorového – rozšíření a zahloubení lomu. Využita tak bude stávající
infrastruktura lomu, která je průběžně modernizována.
Na obrázku č. 3 je žlutě ohraničen prostor povolené hornické činnosti (HČ). Předmětem
záměru je rozšíření hornické činnosti východním směrem v rámci stanoveného dobývacího
prostoru Horní Lánov. Plocha označená písmenem P je tzv. projektová nebo také maximální
varianta, která byla v této dokumentaci zařazena mezi odmítnuté na základě předběžného
posouzení – tj. screeningu vlivů. Plocha označená jako R je tzv. redukovaná varianta a
představuje území, v rámci kterého je detailně posuzován vliv rozšíření lomu na jednotlivé
složky životního prostředí. Plocha označená jako Z vymezuje prostor, v rámci kterého je
uvažováno se zahloubením lomu. V tomto prostoru se počítá s dvěma novými etážemi
zahloubením až na úroveň 470 m n m. Směrem do jihovýchodního cípu (včetně plochy R) se
již s dalším zahloubením nepočítá, vzhledem k prostorovému omezení tam bude možno těžbu
zahloubit pouze na úroveň 542 m n.m., tj. ani ne na úroveň současné nejnižší etáže, pouze na
úroveň současné 2. nejnižší etáže.

28

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce 2012

ČÁST B
Údaje o záměru

Obrázek č. 3: Grafické znázornění hlavních ploch pro realizaci záměru (mapový podklad CENIA)

Kumulace vlivů
Tato kapitola, ačkoli je zařazena dle zákonné struktury dokumentace na začátek
dokumentace, vychází z provedené identifikace a vyhodnocení vlivů záměru na životní
prostředí (viz kapitola D dokumentace).
Kumulace vlivů na životní prostředí je zvažována z hledisek:
1) prostorového – stanovení území, v němž je výskyt vlivů uvažován,
2) časového – stanovení časového horizontu pro výskyt vlivů,
3) významnosti vlivů – stanovení významnosti u niž má smysl o kumulace uvažovat.
Ad1) Území, v němž je kumulace vlivů hodnocena, je dáno potenciálním dosahem těch
vlivů souvisejících s realizací záměru, jejichž rozsah působení je takový, že přesahuje hranice
dobývacího prostoru a bezprostředního okolí.
Ad 2) Některé vlivy působí bezprostředně, jiné s dlouhodobým zpožděním. Jako příklad
můžeme uvést krátkodobé, bezprostřední působení vlivu skrývkových prací na faunu a flóru,
na druhém konci pomyslné škály stojí např. vliv rekultivací po těžbě na krajinu, jež se projeví
až s odstupem mnoha let po těžbě (vzrůst nové zeleně). Časové hledisko pro zvažování
kumulace je tedy dáno minimálně dobou trvání realizace záměru plus dobou nezbytnou pro
provedení sanace a rekultivace. Lze hovořit o horizontu desítek let.
Ad 3) Kumulace vlivů je zvažována pro ty vlivy, jejichž výskyt se v souvislosti
s realizací záměru předpokládá (tj. vlivy, které byly identifikovány a zároveň jsou
považovány za potenciálně významné).
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Jako zdroj pro informace o připravovaných záměrech, které mohou mít významnější
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví lze použít Informační systém EIA, který je prakticky
jediným veřejně dostupným informačním zdrojem o těchto aktivitách. V současné době lze
na informačním systému EIA na území obce Lánov zjistit následující záměry:
HKK492 – Bioplynová stanice Lánov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zařazení: II/3.1
Změněno: 17.08.2009 14:44
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Kumulace vlivů: Stanice umístěna 2 km jižně od lomu u silnice I/14 v zemědělském
areálu. Ke kumulaci přímých vlivů nedojde. Může dojít k dílčí kumulaci vlivů z hlediska
dopravy na veřejných komunikacích, vzhledem k nízké intenzitě dopravy do BP stanice je
kumulace nevýznamná.
OV6098 – Posílení vodních zdrojů Lánov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Zařazení: II/2.11
Změněno: 11.05.2009 7:22
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Kumulace vlivů: Jedná se o vybudování nových zdrojů vody (vrtaných studní) pro
zásobování obce pitnou vodou. Vrty budou umístěny ve vzdálenosti cca 1,7 km od lomu
v Horním Lánově. Ve zjišťovacím řízení k tomuto záměru byl posouzen vliv na slatiniště
Bíner, kde by teoreticky mohlo dojít ke kumulaci vlivů s hornickou činností v lomu.
Z posouzení plyne, že odběr z permských sedimentů nemůže ovlivnit prostor slatiniště Bíner,
které je vyvinuté na tektonicky odděleném prostředí krkonošsko-jizerského krystalinika.
Zároveň tento záměr neovlivní ani ptačí oblast Krkonoše. Kumulaci vlivů lze tedy vyloučit.
HKK405 - Změna laminovny v budově č.p.156 Lánov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zařazení: II/4.2
Změněno: 07.05.2008 13:27
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
HKK353 - Změna užívání budovy č.p. 156 Lánov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zařazení: II/4.2
Změněno: 02.11.2007 13:40
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
HKK291 - Čerpací stanice pohonných hmot na parcele č. 1419/1, k.ú. Prostřední Lánov
v areálu firmy Kovársko, a.s.
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zařazení: II/10.4
Změněno: 25.06.2007 07:11
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Vlivy posledních 3 výše uvedených záměrů nebudou takové povahy, aby se spolu
s vlivy předkládaného záměru významně negativně projevily na životním prostředí nebo
zdraví obyvatel.
Pro posouzení kumulace vlivů je důležitý záměr v sousední obci Černý Důl:
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HKK510 - Pokračování těžby na ložisku Černý Důl
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zařazení: II/2.5
Změněno: 21.10.2009 13:18
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Kumulace vlivů: Jedná se o druhý z provozovaných lomů stejného oznamovatele.
Dobývací prostor Černý Důl leží na výhradním ložisku vyhrazeného nerostu krystalického
vápence Černý Důl (č. ložiska 3 101 100) a byl stanoven rozhodnutím o stanovení dobývacího
prostoru č.j. OSMO-ČI/Zá-DP 104/59, vydaném Oborovém sdružení národních podniků pro
výrobu maltovin a osinkocementu dne 29.6.1959. V současné době je ložisko dobýváno na
základě dvou povolení hornické činnosti z let 1995 a 1997, která vydal OBÚ v Trutnově.
Záměr HKK510 předpokládá zahloubení lomu o 1 etáž s částečným posunem stávajících etáží
bez rozšíření lomu na plochy dosud nedotčené těžbou. V rámci zjišťovacího řízení byly
posouzeny vlivy záměru na akustickou a imisní situaci i na veřejné zdraví a dále na podzemní
i povrchové vody, rostliny, živočichy a ekosystémy a na krajinný ráz. Při posuzování byla
uvažována i kumulace vlivů s lomem Horní Lánov. Předpokládá se, že nové povolení HČ
bude vydáno v průběhu března či dubna 2011. Při splnění podmínek pro ochranu zvláště
chráněných druhů rostlin se počítá s dobou těžby cca 25 – 30 let.
V současnosti těžený prostor lomu Horní Lánov je vzdálen cca 2 km západně od
těženého prostoru lomu Černý Důl, přičemž vzdálenost úpraven suroviny je 2,8 km od sebe.
Mezi oběma lomy leží táhlé návrší, které odděluje údolí Čisté (Černý Důl) a Malého Labe
(Lánov). Lomy jsou tedy situovány na odvrácených úbočích tohoto návrší. Mezi lomy leží
pozemky využívané lesnicky a zemědělsky (louky, pastviny), území není obydleno.
Z hlediska kumulace vlivů je rozhodující odlišný způsob dopravy z obou lomů. Expedice
z lomu v Horním Lánově probíhá po silnici III/2956 a I/14, kdežto z lomu Černý Důl je
upravená surovina expedována nákladní lanovou dráhou přímo do závodu v Kunčicích nad
Labem. Nedochází tedy ke kumulaci negativních jevů, které jsou obecně s nákladní dopravou
spojeny. Vlivy spojené přímo s těžbou a úpravou na místě (hluk, emise škodlivin, prašnost) se
uplatňují řádově v desítkách až nižších stovkách metrů od obou lomů, a proto ani zde nemůže
dojít ke kumulaci vlivů. Z dostupných dat vychází, že nedochází ani ke kumulaci vlivů na
podzemní a povrchové vody. Oba lomy leží na opačné straně návrší a patří do povodí jiného
vodního toku. Vzhledem ke složité geologické stavbě krkonošsko – jizerského krystalinika
nedochází ani ke komunikaci mezi podzemními vodami v prostoru mezi oběma lomy. Dále
nedojde ani ke kumulaci vlivů na krajinný ráz, z morfologie terénu vyplývá, že oba lomy
nejsou pozorovatelné ze stejných výhledových bodů. Ze studií posouzení vlivu na krajinný ráz
pro oba záměry vyplývá, že dotčené krajinné prostory se vzájemně nepřekrývají. V jistém
smyslu by mohlo dojít ke kumulaci vlivů na ekosystémy nebo jejich složky, pokud by byly
hornickou činností v obou lomech zasaženy obdobné biotopy s výskytem stejných druhů
živočichů a rostlin. U lomu Černý Důl byl jako nejvýznamnější vyhodnocen vliv na zvláště
chráněný druh rostliny – kruštík tmavočervený. Ten se vyskytuje též v ploše DP Horní Lánov,
avšak v rámci posledního botanického průzkumu (Málková, 2009) nebyl nalezen v ploše
redukované varianty, vyskytuje se pouze v ploše tzv. projektové (maximální) varianty, která
je po provedení screeningu vlivů zamítnuta. Vzhledem k tomu, že lom Černý Důl se
nerozšiřuje na lesní ani zemědělské pozemky nelze hovořit ani o kumulaci ve smyslu záboru
půdy.
Souhrnně lze konstatovat, že oba lomy jsou v provozu již několik desítek let a ke
kumulaci vlivů nedochází. Výše uvedený názor dokládají výsledky odborných studií
zpracovaných pro posouzení vlivů obou záměrů.

31

G E T s.r.o.

ČÁST B
Údaje o záměru

DOKUMENTACE
Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce 2012

Co se týká kumulace vlivů se stávajícími aktivitami v území, není zde žádný provoz
takového charakteru, kde by docházelo ke kumulaci vlivů se současným provozem lomu, a
tím spíše ne s pokračováním hornické činnosti – tj. zahloubením a eventuelně rozšířením
lomu.
Kumulace ostatních vlivů, nepočítáme-li v to celkový tlak lidských aktivit v KRNAPU a
jeho ochranném pásmu na druhovou a ekosystémovou diverzitu, není vzhledem k příspěvkům
záměru dále rozebírána. Možný vliv záměru na konkrétní živočišné a rostlinné druhy je
v oznámení specifikován v těch případech, kdy by záměr mohl významným způsobem
ovlivnit jejich výskyt na území KRNAP popř. jinak vymezeném širším území (ptačí oblasti
apod.) - týká se např. lejska malého nebo korálice trojklanné.
O kumulaci vlivů je možno mluvit převážně v případě dopravy suroviny, kdy se vlivy
vyvolané nákladní automobilovou dopravou přepravující produkty lomu kumulují s vlivy
z dopravy ostatní, způsobenými ostatními uživateli veřejných komunikací (uživatelé osobních
automobilů, přepravci). Dobývací prostor Horní Lánov bude napojen prostřednictvím místní
komunikace a silnice III/2956 na silnici 1. třídy I/14. Mezi výjezdem z lomu a napojením na
silnici 1. třídy je v blízkosti komunikací situována obytná zástavba. Na silnici III/2956 tvoří
vyvolaná doprava z lomu poměrně velký podíl na celkové nákladní dopravě. V případě vlivů
dopravy je však snaha o jejich řízení (snižování) obtížnější a málo účinná. Vozidla
konkrétních uživatelů silnic se podílí různou měrou na výsledné zátěži (vlivy od jednotlivých
uživatelů se kumulují). Silnice jsou však veřejně přístupnými pozemními komunikacemi, jež
smí každý užívat bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (viz §19
zákona č. 17/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Snaha o prosazení omezení počtu
nákladních automobilů od jednoho dopravce (např. provozovatele lomu) a nikoli pro jiného
by pravděpodobně narážela na toto právo užití silnice, přičemž zákon nerozlišuje mezi druhy
přepravovaného zboží. Kumulace vlivů spojených s dopravou je tedy vzata v úvahu v rámci
akustického a imisního posouzení záměru.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Hlavním důvodem umístění záměru v zájmovém území je poloha ložiska vápnitého
dolomitu.
Dobývací prostor Horní Lánov leží na výhradním ložisku vyhrazeného nerostu
vápnitého dolomitu Lánov (č. ložiska 3 179 000) a byl stanoven rozhodnutím Obvodního
báňského úřadu (OBÚ) v Trutnově pod zn. 1416/95/Ma/Hr ze dne 7.6.1995. V současné době
je ložisko dobýváno na základě povolení hornické činnosti, vydaného OBÚ v Trutnově dne
20.12.2001 pod zn. 3810/01/Dv/Lá. Platnost tohoto rozhodnutí je vázána dotěžením všech
vymezených zásob podle Plánu přípravy, otvírky a dobývání v dobývacím prostoru Horní
Lánov, nejdéle však do 31.12.2012.
Po produktech z lomu existuje trvalá poptávka, v průběhu let se stabilizoval okruh
stálých odběratelů. V lomu je umístěna technická infrastruktura pro zpracování kameniva,
která ještě není na konci své životnosti a je průběžně modernizována. V posledních letech
byly provedeny tyto modernizace:
•

výstavba protihlukové stěny u drtiče 1. stupně zdrobnění,

•

zakrytování technologického uzlu
modernizovaných částí úpravny,

G2

32

(3.

stupeň

zdrobnění)

a

dalších

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce 2012

ČÁST B
Údaje o záměru

•

instalace zkrápění na úpravně,

•

instalace zařízení na mytí kol a podvozku PEAKWASH 680 A,

•

nový asfaltový koberec o délce cca 100 m v místě vjezdu místní komunikace do lomu,

•

používání moderních nakladačů a automobilů, které splňují nejnovější emisní limity

•

používání moderních vrtacích souprav, snížení velikosti dílčích i celkových náloží
clonových odstřelů
Historie těžby na ložisku (cit. Dřevíkovský 2000, str. 10-11)

„Ložisko Lánov, stejně jako i ostatní lokality s výskytem vápnitého dolomitu v okolí
Vrchlabí, mají poměrně dlouhou historii. Historie těžby karbonátů v Podkrkonoší sahá podle
dochovaných údajů až do 16. a 17. století. První lomy pro místní vápenky zde prokazatelně
vznikaly v 18. a 19. století. Krkonošské vápno bylo známo nejen v Čechách ale i
v sousedním Německu, kam je rozváželi místní vápeníci. Úpadek těžby nastal až po roce
1945 především z nedostatku pracovních sil v pohraničí.
Nejvýznamnější lokality z celé oblasti se nacházely v okolí Horního Lánova a Černého
Dolu.
Současné ložisko Lánov bylo otevřeno na počátku 20. století. Původně se jednalo
o otvírku dvěma lomy. Jednalo se o lom s původním názvem Fibig (tzv. horní lom) ve svahu
na levém břehu Pekelského potoka. V padesátých letech tohoto století byl tento lom
popisován jako stěnový lom s dobývací frontou kolem 140 m a výškou 25 - 30 m. Západně od
lomu Fibig byl založen druhý (tzv. dolní lom) stěnový lom, který měl v 50. letech popisovánu
délku těžební fronty 160 m a výšku stěny 30 m (Svoboda, 1955).
V obou těchto lomech se vápnité dolomity původně těžily především pro výrobu štěrku
a drtí. U horního lomu byla do roku 1949 v provozu vápenka postavená v roce 1930. Jednalo
se o šachtovou pec s kapacitou 70 q vápna za den. Vyrábělo se zde stavební vápno kusové
i mleté a vápenec na hnojení. Pec byla na počátku 50. let zrušena.
Koncem 50. let byl na ložisku v jeho západní, nyní těžené části, proveden geologický
průzkum, který vyhodnotil surovinu jako vhodnou především pro výrobu stavebního
a silničního kameniva. Na základě toho byl v roce 1966 stanoven n.p. Silnice Hradec Králové
dobývací prostor, který byl vzat do evidence jako dobývací prostor pro těžbu ložiska
nevyhrazeného nerostu vhodného k průmyslovému dobývání.
V roce 1983 byl, na základě provedení dvou etap geologických průzkumů, dobývací
prostor včetně zařízení lomu převeden na k.p. Cementárny a vápenky Prachovice, do kterého
byl organizačně začleněn závod Krkonošské vápenky Kunčice. V průběhu 80. let byla
modernizována mlýnice vápenců ve Vrchlabí a zároveň byla připravována investiční akce
„Modernizace vápenky v Kunčicích nad Labem“. Příprava této investiční akce byla koncem
80. let zastavena pro nedostatek prostředků a pro vysoké ekonomické a technologické nároky
výroby dolomitického vápna a hydrátu ze suroviny ložiska Lánov.
V roce 1991 se Krkonošské vápenky vyčlenily z koncernového podniku Cementárny
a vápenky Prachovice a k 1.11.1993 vznikla státní akciová společnost, která byla v roce 1995
privatizována.
Vzhledem k obtížnému uplatnění dolomitického vápna a hydrátu na našem nebo
zahraničním trhu byly v roce 1993 stanoveny nové podmínky využitelnosti ložiska, které byly
přizpůsobeny požadavkům domácích odběratelů.“
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Krutský (2006, cit s. 44) uvádí, v čem spočívá význam ložiska Lánov:
1. „Jde o největší ložisko dolomitu v České republice, které svými zásobami ve výši 141 mil.
t (z toho 78 mil. t zásob prozkoumaných bilančních volných) poskytuje surovinu na
mnoho desítek let i v případě podstatného zvýšení současné těžební kapacity
2. Jakostí suroviny stojí ložisko v popředí všech ložisek v ČR. Surovina odpovídá zčásti III.,
zčásti IV. jakostní třídě podle Obecných podmínek využitelnosti a podle normy ČSN 72
1217 „Vápenec, dolomit – jakost“.
3. Surovina má široké možnosti použití, vyplývající z jejího jakostního složení. Současné
hlavní využití suroviny je uvedeno v kapitole 6.8 (viz tabulka níže). Geologický průzkum
v minulosti potvrdil i využitelnost v řadě dalších odvětví, jako: vzdušná dolomitická
vápna, dolomitické hydráty, polovypálený dolomit, mleté dolomity pro krmiva
v zemědělství, mleté dolomity pro hnojení lesů, žáruvzdorný dolomit v hutnictví, dolomit
pro odsiřování metodou RCE, teracové drtě, dekorační kámen, hrubá kamenická výroba,
dolomit pro sklářský a gumárenský průmysl.
4. Ložisko je v celém rozsahu geologicky prozkoumané a údaje o množství a kvalitě zásob
jsou podrobně ověřeny. Zásoby jsou volné a bilanční, s výjimkou malé části nebilančních
zásob na východním okraji.
5. Na ložisku nejsou takové střety zájmů, které by vylučovaly těžební využití. Případné
střety zájmu s blízkou hranicí KRNAP lze řešit vzájemným jednáním.
6. Ložisko má stanoveno chráněné ložiskové území pro celý rozsah ložiska a dobývací
prostor v západní části ložiska.
7. Těžba je dlouhodobě zavedena, těžební podmínky jsou příznivé. Produkty z lánovského
dolomitu dlouhodobě našly své uplatnění především v silničním stavitelství a
v zemědělství. Zpracovatelský závod v Kunčicích i jeho surovinový zdroj (lom v Lánově)
je významným zaměstnavatelem v regionu.“
S výjimkou bodu 5. jsou uvedeny argumenty, které popisují báňsko – ekonomický
význam ložiska. Se zněním bodu 5. není možné souhlasit, neboť právě vyřešení střetu se
zájmy ochrany přírody a krajiny se jeví jako zásadní pro pokračování hornické činnosti na
ložisku. Bod 7 nemá v současnosti takový význam, neboť surovina z Horního Lánova není
v Kunčicích zpracována, její část je však zpracovávána v mlýnici vápenců ve Vrchlabí.
V kapitole 6.8 uvádí Krutský (2006), skladbu využití suroviny, jež je dle investora stále
aktuální:
Tabulka č. 1: Využití dolomitu z ložiska Lánov

Způsob využití
plnivo do asfaltobetonových směsí
výroba hořečnatých hnojiv
kamenivo pro stavební účely
zemědělské účely
keramický průmysl
hutnický průmysl

procentuelní zastoupení
55 %
20 %
17 %
5%
2%
1%

Regionální surovinová politika Královehradeckého kraje (Kopecká a kol. 2003)
nestanovuje priority využití ložisek dolomitů, obsahuje však konstatování podtrhující
významnost ložiska Lánov:
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o „V Královéhradeckém kraji je těženo jedno ze dvou využívaných ložisek dolomitu v
ČR (ložisko Lánov), na které připadá naprostá většina objemu celorepublikové
těžby.“ (str. 20)
o „Ložisko Lánov pak reprezentuje více než 97 % produkce dolomitu v ČR.“ (str. 25)
o Nejdůležitější je ložisko dolomitů až vápnitých dolomitů Lánov východně od
Vrchlabí. Tvořeno je čočkou krystalického dolomitu ve fylitech a břidlicích
krkonošského krystalinika. V současné době se z dolomitu ložiska vyrábějí hnojivé a
krmné moučky, drtě a z horších partií drcené kamenivo (štěrk). V budoucnu by se
mohlo s partiemi kvalitnější suroviny v severní části ložiska počítat i pro výrobu
dolomitických vápen, žáruvzdorných hmot a odsiřování. Ačkoliv ložisko leží v
ochranném pásmu Krkonošského národního parku (KRNAP), představuje největší a
nejperspektivnější zdroj kvalitního dolomitu v celé ČR.“ (str. 28)
o

„…velmi vysoká je životnost bilančních volných zásob dolomitu na lokalitě Lánov,
kde by při současném objemu těžby měla surovina dostačovat na více než 300 let..“
(str. 31):
Surovina Číslo ložiska Název ložiska

DL

3179000

Lánov

Životnost bilančních volných
zásob dle průměrné těžby
2002 2000-2002 1993-2002
410
349
374

Životnost zásob v POPD dle
průměrné těžby/průměrné těžby
včetně ztrát
2002
2000-2002
1993-2002
14/14
12/12
13/12

Pozn.: Program rozvoje Královehradeckého kraje ani Strategie rozvoje kraje se přímo
otázkou těžby nerostných surovin na území kraje nezabývá.
Nový výpočet zásob pro zahloubení
Lom je v současnosti (dle platného povolení HČ) roztěžen v 5 etážích s těmito
výškovými úrovněmi:
1. etáž 520 – 542 m n. m.
2. etáž 542 – 565 m n.m.
3. etáž 565 – 587 m n. m.
4. etáž 587 – 610 m n. m.
5. etáž 610 – 630 m n. m.
Ložisko Lánov je v současnosti ohraničeno hloubkově úrovní nejnižší etáže, tj. 520 m
n.m. V roce 2010 a 2011 probíhá ložiskový průzkum, jehož cílem je ověřit zásoby pro
možnost těžby v zahloubení o 2 etáže, tj. cca 50 m pod stávající 1. etáž.
V rámci průzkumu byly provedeny 2 bezjádrové a jeden jádrový vrt v prostoru
plánovaného zahloubení lomu. Všechny vrty byly hloubeny na kótu 470 m n. m Předběžné
výsledky průzkumu (na základě provedených chemických analýz) potvrzují, že surovinu bude
možno zařadit do III. až IV. jakostní třídy dle požadavků normy ČSN 72 1217 Vápenec,
dolomit – jakost, tj. jedná se o obdobnou kvalitu, jakou má současně těžená surovina.
Z hlediska kvalitativního a ložiskově geologického je tedy zahloubení lomu možné.
V roce 2004 byla zpracována studie nazvaná „Studie POPD 2004 – Výpočet objemu
dostupné suroviny v hranicích dosud povolené hornické činnosti, po vytěžení zásob určených
k těžbě plánem POPD“ (Ševiola, 2004). Z ní se vychází i při úvahách o dalším zahloubení
lomu.
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Přehled zvažovaných variant a důvody pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Uskutečnění záměru – pokračování HČ v DP Horní Lánov – souvisí s dvěma zásadními
negativními vlivy, které vyvolávají nutnost variantního řešení. Prvním je vliv dopravy, který
závisí na způsobu dopravy a přepravovaném množství hotových výrobků nebo polotovarů
k zákazníkům. Druhým negativním vlivem je pak vliv na ekosystémy, který neumožňuje
vydobýt ložisko v rozsahu celého dobývacího prostoru. Oba tyto střety zájmů se v konečném
důsledku vzájemně prolínají a ovlivňují, výsledná podoba záměru by měla být proto
kompromisem vzhledem k oběma a měla by zahrnovat opatření pro minimalizaci a
kompenzaci negativních vlivů.
V průběhu přípravy záměru a posuzování vlivů na životní prostředí bylo formulováno
několik variant záměru s cílem najít optimální variantu z hlediska technicko-ekonomického i
z hlediska minimalizace negativních vlivů. K procesu tvorby variant se kromě oznamovatele
vyjadřovaly i další zainteresované subjekty. Výběr variant navazuje na provedené zjišťovací
řízení a screening vlivů v rámci procesu posuzování.
Pro záměr je možno uvažovat varianty dle tří nezávislých faktorů:
a) varianty dle výše expedice po silnici
b) varianty dle rozsahu území zasaženého hornickou činností,
c) varianty dle způsobu dopravy produktů z lomu,
Ad a) Varianty dle výše expedice po silnici:
Oznamovatelem předpokládaná výše těžby a expedice bude 450 000 t ročně, tento stav
je popsaný jako varianta V450 S ohledem na omezující požadavky místní samosprávy je
v rozptylové a hlukové studii hodnocena i tzv. varianta V100 s kapacitou těžby a expedice ve
výši 100 000 t/rok. Nejedná se však o variantu záměru, ale pouze o referenční variantu, která
slouží pro lepší vyhodnocení významnosti vlivů spojených s dopravou (hluk, znečištění
ovzduší). Dále je hodnocena i tzv. varianta V0, tj. stav bez dopravy, opět se jedná pouze o
referenční variantu. Tyto varianty má smysl uvažovat prakticky pouze v kontextu hodnocení
vlivů souvisejících s nákladní dopravou po expediční trase.
Ad b) Varianty dle rozsahu území zasaženého hornickou činností (názvy variant jsou
v souladu s názvy z oznámení záměru):
1. VARIANTA P – PROJEKTOVÁ (MAXIMÁLNÍ) – ODMÍTNUTÁ VARIANTA
Určujícími parametry varianty záměru jsou:
•

dotěžení zásob v dobývacím prostoru,

•

navýšení plošného rozsahu těžby o 5,494 ha (viz obrázek č. 3),

•

výše těžby dolomitu 450 tis. t/rok,

•

zásoby cca 20,2 mil. tun (počítáno vč. zásob zahrnutých do nulové varianty),

•

doba těžby cca 40 let.

Charakteristika varianty: Rozsah těžby je navržen, tak, aby byly hospodárně vydobyty
zásoby výhradního ložiska v rámci dobývacího prostoru. Nejedná se o reálnou variantu
záměru. Jedná se o variantu odmítnutou na základě zjišťovacího řízení a provedeného
screeningu vlivů, u této varianty neproběhlo kompletní posouzení vlivů na ŽP, je zde
uvedena pouze z důvodu sjednocení pojmů s oznámením záměru. V části B již není tato
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varianta detailně dále popisována a v příslušné kapitole D.I nejsou vlivy již hodnoceny a
nejsou pro ni navrhována opatření v části D.IV. Potenciální hlavní negativní vlivy jsou
spojené se zásahem do bučiny na svahu nad údolím Pekelského potoka s výskytem
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
2. VARIANTA R – REDUKOVANÁ3
Určujícími parametry varianty záměru jsou:
•

těžba zásob v dobývacím prostoru v omezeném rozsahu limitovaném výskytem bučin
na svahu k Pekelskému potoku,

•

navýšení plošného rozsahu těžby o 2,084 ha (viz obrázek č. 3),

•

bez zahloubení, tj. těžba max. do úrovně 520 m n m.

•

výše těžby dolomitu 450 tis. t/rok,

•

zásoby cca 11,2 mil. tun (počítáno vč. zásob zahrnutých do nulové varianty),

•

doba těžby cca 24 let (od doby dotěžení zásob v nulové variantě).

Charakteristika varianty: Varianta R byla předložena investorem na základě
negativního hodnocení varianty P v rámci posouzení vlivu záměru na ptačí oblast Krkonoše –
viz příloha č. 1. Rozsah těžby ve variantě je zmenšen s ohledem na výskyt bučin, na něž je
vázán výskyt význačných druhů rostlin a živočichů, mj. lejska malého a korálice trojklanné.
Varianta redukovaná i varianta projektová zahrnují i plochy v blízkosti pastviny (o velikosti
cca 3,5 ha) ležící jihovýchodně od lomu. Louka byla v minulosti odvodněna a z hlediska
botanického je druhově chudá. Níže po svahu se nachází prameniště Bíner, jež je oploceno.
Jedná se o variantu posuzovanou v této dokumentaci jako variantu největšího
přípustného rozšíření. I uvažovaná plocha 2,084 ha je však doporučena ke zmenšení na
základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů a návrh opatření pro
snížení vlivů na ŽP, které spočívají i v redukci plochy pro těžbu, je uvedeno v kapitole
D.
3. VARIANTA N - NULOVÁ4 – REFERENČNÍ VARIANTA
Určujícími parametry varianty záměru jsou:
•

těžba zásob v dobývacím prostoru po roce 2012 v prostoru vymezeném platným
POPD,

•

navýšení plošného rozsahu těžby o 0 ha oproti povolenému stavu (viz obrázek č. 3),

•

bez zahloubení, tj. těžba max. do úrovně 520 m n m.

•

výše těžby dolomitu 450 tis. t/rok,

•

zásoby (po roce 2012) cca 3 mil tun,

•

doba těžby 6 – 7 let.

3

Níže uvedené parametry platí pro plný plošný rozsah varianty redukované. Na základě posouzení vlivů na
ŽP jsou i pro tuto variantu přijata opatření spočívající v omezení plochy těžby. (viz kapitola D). Skutečné
parametry varianty R po zahrnutí těchto opatření jsou uvedeny v kapitole D a v Závěru.
4

Varianta N není totožná s variantou V0. Varianta V0 je vymezena z hlediska výše dopravy (bez expedice),
varianta N je vymezena z hlediska plochy rozšíření těžby (bez rozšíření)
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Charakteristika varianty: V případě nedotěžení zásob v prostoru již povolené hornické
činnosti dle platného POPD do r. 2012, bude nezbytné zažádat o nové povolení HČ s tím, že
tento záměr byl již v procesu EIA v roce 2001 projednán (stanovisko bylo vydáno v září
2001). Zásoby těžitelné v rámci nulové varianty jsou k dispozici z důvodu menší roční
těžby v předchozích letech než je plánovaných 450 tis. t/rok a zároveň díky důsledné
optimalizací tvaru jednotlivých etáží tak, aby byly dodrženy stanovené parametry
(sklon stěn etáží 70°, šířka berem etáží 10 m). Dojde tak k uvolnění zásob v ploše
současného platného povolení HČ. Vychází se ze studie dotěžení lomu v hranicích dosud
povolené HČ (Ševiola, 2004). Vzhledem k tomu, že nedochází k rozšíření plochy těžby ani
k zahloubení lomu a tato varianta nevyžaduje nové posouzení EIA (pouze nové povolení HČ)
je tato varianta považována za variantu referenční, nikoliv za posuzovanou variantu záměru.
4. VARIANTA Z – ZAHLOUBENÍ
Určujícími parametry varianty záměru jsou:
•

těžba zásob v dobývacím prostoru po roce 2012 v prostoru vymezeném platným
POPD,

•

navýšení plošného rozsahu těžby o 0 ha oproti povolenému stavu,

•

zahloubení stávajícího lomu o 2 etáže – max. 50 m, tj těžba do úrovně 470 m n.m.,
prostor zahloubení je mimo prostor rozšíření (viz obrázek č. 3),

•

výše těžby dolomitu 450 tis. t/rok,

•

zásoby cca 9,5 mil. tun (počítáno vč. zásob zahrnutých do nulové varianty),

•

doba těžby cca 21 let od doby dotěžení zásob v nulové variantě).

Charakteristika varianty: Tato varianta zahrnuje nulovou variantu, tj. dotěžení zásob
do úrovně 520 m.n.m. v rámci plochy platného povolení HČ. Dále je uvažováno se
zahloubením lomu o 2. etáže, maximálně o 50 m. Plocha pro zahloubení je převzata ze
studie dotěžení lomu (Ševiola, 2004). Autor této studie však uvažoval se zahloubením o 20
m, předkládaný záměr počítá s hloubkou až 50 m. Možnost zahloubení byla ověřena
hydrogeologickým průzkumem (Stibitz, 2009) a doposud probíhajícím ložiskovým
průzkumem. Pro těžbu v zahloubení je nutné doložit schválení zásob pod úrovní 520 m n.m.,
tj. prokázat existenci ložiska v prostoru zahloubení.
5. VARIANTA RZ – REDUKOVANÁ SE ZAHLOUBENÍM5
Určujícími parametry varianty záměru jsou:
•

těžba zásob v dobývacím prostoru v omezeném rozsahu limitovaném výskytem bučin
na svahu k Pekelskému potoku,

•

zahloubení stávajícího lomu o 2 etáže – max. 50 m, tj těžba do úrovně 470 m n.m.,
prostor zahloubení je mimo prostor rozšíření (viz obrázek č. 3),

•

navýšení plošného rozsahu těžby o 2,084 ha,

•

výše těžby dolomitu 450 tis. t/rok,

5

Níže uvedené parametry platí pro plný plošný rozsah varianty redukované. Na základě posouzení vlivů na
ŽP jsou i pro tuto variantu přijata opatření spočívající v omezení plochy těžby. (viz kapitola D). Skutečné
parametry varianty RZ po zahrnutí těchto opatření jsou uvedeny v kapitole D a v Závěru.
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•

zásoby cca 17,7 mil. tun (počítáno vč. zásob zahrnutých do nulové varianty),

•

doba těžby cca 39 let (od doby dotěžení zásob v nulové variantě).

Charakteristika varianty: Tato varianta slučuje variantu redukovanou a variantu
zahloubení. Zahloubení bude přitom možné provést pouze v rozsahu stejném jako ve
variantě Z. Zahloubení v ploše R (tj. rozšíření mimo hranice dosud povolené HČ) není
z báňsko-technických důvodů možné. Vzhledem k omezeným šířkovým poměrům zde
bude možno těžit surovinu pouze do úrovně 542 m n.m. Definitivní tvar etáží v ploše
rozšíření však bude vyprojektován až v rámci přípravy POPD, kdy bude možno zahrnout i
omezení vzešlá z celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí a z vyjádření
dotčených správních úřadů.
Jedná se o variantu posuzovanou v této dokumentaci jako variantu největšího
přípustného rozšíření. I uvažovaná plocha 2,084 ha je však doporučena ke zmenšení na
základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení a vlivů a návrh opatření
pro snížení vlivů na ŽP, které spočívají i v redukci plochy pro těžbu, je uvedeno
v kapitole D.
Ad c) Varianty dle způsobu dopravy kameniva z lomu:
Přílohou oznámení záměru (Bělohlávek, 2008) bylo Multikriteriální hodnocení variant
dopravy kameniva z lomu Horní Lánov (Bělohlávek, 2008). Hodnocení detailně prověřuje 4
varianty, které byly vybrány z původního počtu 10 variant diskutovaných ve Studii KVK
Kunčice, lom Lánov – dopravní řešení, kterou v roce 2006 zpracovala firma IMOS Brno a.s.
(Nerušil a kol. 2006). Popis zamítnutých variant přepravy kameniva je obsažen ve zmíněném
multikriteriálním hodnocení, důvodem pro zamítnutí byly zejména neřešitelné střety se
zájmy ochrany přírody a krajiny, ochrana zdraví obyvatel, popřípadě ekonomická náročnost.
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Obrázek č. 4: Grafické znázornění variant dopravy posuzovaných v multikriteriálním hodnocení
(Bělohlávek, 2008).

Účelem multikriteriální analýzy (Bělohlávek, 2008) bylo porovnat možné varianty
dopravy kameniva z lomu Horní Lánov s variantou prezentující současný stav, tj. dopravu
přes obec Lánov (var. A1). Na základě modifikované metodiky hodnocení průchodnosti bylo
provedeno ohodnocení vyskytujících se prvků v území, s nimiž jsou navržené varianty
v potencionálním konfliktu.
Zájmové území je harmonickou až polopřírodní krajinou, které je díky potenciálním
střetům s prvky ochrany přírody a krajiny málo průchodné. Zájmové území leží v ochranném
pásmu Krkonošského národního parku, v evropsky významné lokalitě Krkonoše a z části
v ptačí oblasti Krkonoše.
Z provedeného hodnocení vyplynula preference současného způsobu dopravy. Jako
varianta s druhým nejvyšším užitkem byla vyhodnocena varianta C1 – lanovka. Jako
nejméně vhodné, z hlediska dosaženého užitku (preferencí) se jeví varianta A2 – nová
komunikace v trase stávající místní komunikace směrem k letišti a varianta C3 – pasová
doprava.
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Obrázek č. 5: Grafické vyjádření pořadí variant dle vektoru užitku v modelu CDP (dle Bělohlávek, 2008).

Výše uvedený závěr nenahrazuje posouzení dopadů variant na životní prostředí, pouze
na základě standardizovaného postupu naznačuje preferované řešení. Zároveň nebyla do
hodnocení zařazena kritéria technické proveditelnosti nebo nákladů s variantou spojených.
V případě použití těchto kritérií vyslovuje autor předpoklad ještě výraznější preference
varianty A1.
Pro další fázi procesu EIA byla oznamovatelem kromě varianty A1 uvažována pouze
jediná varianta, která byla rozpracována z technického a ekonomického hlediska. Jedná se o
variantu označenou jako C1, tj lanovka, která byla v multikriteriální analýze vyhodnocena
jako 2. v pořadí. I tato varianta však byla po provedení technicko – ekonomické analýzy
a po provedení screeningu vlivů na životní prostředí zařazena oznamovatelem mezi
varianty odmítnuté. Podrobnosti k této variantě jsou uvedeny níže:
1. VARIANTA C1 – LANOVKA – ODMÍTNUTÁ VARIANTA
Určujícími parametry varianty záměru jsou:
•

vybudování nové nakládací stanice

•

vybudování lanové dráhy

•

přesun části úpravny na pozemek p.č. 773/1 v k.ú. Dolní Lánov (2. a 3. stupeň
zdrobnění)

•

nové napojení expediční komunikace na silnici I/14

•

vyvolané náklady min. 350 mil. Kč
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Obrázek č. 6: Nově navrhované umístění lanovky ve variantě C1

Jak je zřejmé z grafického znázornění, nová trasa lanovky je odlišná od trasy původně
uvažované v oznámení záměru. Původně uvažovaný prostor pro vykládací stanici byl
umístěn na nevhodném pozemku příliš blízko obytné zástavby Lánova. Nově byl zvolen
pozemek p.č. 773/1 v k.ú. Dolní Lánov na území obce Dolní Lánov. Na tomto pozemku by
byla umístěna vykládací stanice a byl by sem přesunut též 2. a 3. stupeň zdrobnění suroviny,
tj. téměř kompletní úpravna mimo primární drtič. Nákladní lanovka by přepravovala pouze
primárně podrcenou surovinu frakce 0 - 120 mm. Přeprava hotových výrobků je
z technických důvodů vyloučena, vzhledem k tomu, že je vyráběno velké množství výrobků
včetně většího množství jemné frakce 0 - 4 mm. Dále by v tomto prostoru muselo být
vybudováno zázemí expedice včetně napojení na silnici I/14. Vzhledem k umístění expedice
by zde musely být situovány též skládky hotových výrobků, a to zásobníky i volné skládky.
V trase lanovky a v prostoru vykládací a nakládací stanice byl v roce 2010 proveden
botanický a zoologický průzkum (Véle, 2011). Z výsledků je zřejmé, že ačkoliv se jedná o
člověkem intenzivně využívané území, vyznačuje se poměrně vysokou druhovou diverzitou.
Biologickou hodnotu zejména v severní části území zvyšuje mozaika jednotlivých biotopů,
jež se v zájmovém území nacházejí. Během průzkumů byly nalezeny dva zvláště chráněné
druhy rostlin a 9 zvláště chráněných živočichů.
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Tabulka č. 2: Seznam nalezených zvláště chráněných druhů v trase lanovky

Latinský název
Anguis fragilis
Bombus sp.
Crex crex
Accipiter nisus
Muscicapa striata
Lanius collurio
Hirundo rustica
Sorex alpinus
Platanthera biofila
Apatura iris
Epipactis atrorubens

Český název
slepýš křehký
čmelák
chřástal polní
krahujec obecný
lejsek šedý
ťuhýk obecný
vlaštovka obecná
rejsek horský
vemeník dvoulistý
batolec duhový
kruštík tmavočervený

395/1992
§SO
§O
§SO
§SO
§O
§SO
§O
§SO
§O
§O
§O

§O – ohrožený druh, §SO- silně ohrožený druh

Díky charakteru záměru, který spočívá pouze ve výstavbě nosných sloupů a nadzemního
lanového vedení nemusí být většina vyskytujících se druhů dlouhodobě ovlivněna. Vykácení
porostu v blízkém okolí lanovky bude mít negativní vliv na lejska šedého. Výstavba
manipulačních ploch na konci lanové dráhy zasáhne do biotopu slepýše křehkého. Provoz
lanovky by mohl být příčinou nevyužívání lučních porostů chřástalem polním.
Pro variantu C1 byl proveden screeningu vlivů, kdy byly identifikovány tyto potenciální
negativní vlivy:
•

biologie – kácení dřevin rostoucích mimo les, zásah do lesních pozemků, negativní vliv na
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

•

krajinný ráz – nový technicistní liniový prvek v krajině s dynamickým projevem, narušení
stávajících plužin jako významného dokladu historického užívání krajiny

•

akustika – vznik nových zdrojů hluku – nakládací stanice v blízkosti domů č.p. 137 a 165
v Lánově, vznik nových zdrojů hluku v areálu vykládací stanice

•

ovzduší – analogicky jako v případě hluku vzniknou nové zdroje znečišťování ovzduší,
případně dojde k jejich přesunu

V případě přesunu úpravny by záměr podléhal zákonu č. 100/2001 Sb., tj. by bylo
minimálně třeba provést zjišťovací řízení. Vzhledem k tomu, že pozemek je v ZPF bylo by
nutné zažádat o odnětí ze ZPF. Dále by bylo nutné provést změnu územních plánů obcí
Lánov a Dolní Lánov
Vybudování nákladní lanovky a přesun úpravny a expedice by vyvolaly přímé investiční
náklady řádově 350 mil. Kč. V této částce nejsou obsaženy náklady na vypořádání
pozemkového vlastnictví a další náklady na minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, odvody za vynětí pozemků ze ZPF, kompenzace
dočasných výpadků v produkci a další obdobné náklady.
Na základě výše uvedeného screeningu vlivů a zejména na základě neúměrné
finanční náročnosti oznamovatel zařadil variantu mezi odmítnuté, tj. nepočítá s její
realizací.
Pro posouzení vlivů v této dokumentaci tedy zůstává pouze jediná varianta dopravy:

43

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce 2012

ČÁST B
Údaje o záměru

2. VARIANTA A1 – STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
Určujícími parametry varianty záměru jsou:
•

doprava nákladními automobily

•

stávající trasa po místní komunikaci na pozemku p.č. 2681 a dále po silnici III/2956
k silnici I/14

•

výše expedice 450 tis. t ročně
Souhrnný přehled variant

Souhrnně lze tedy konstatovat, že posuzovány jsou 3 varianty realizace záměru (mimo
referenční stavy:
•

Varianta R – redukovaná s dopravou silniční ve stávající trase, těžba a expedice 450 000 t
ročně

•

Varianta Z – zahloubení s dopravou silniční ve stávající trase, těžba a expedice 450 000 t
ročně

•

Varianra RZ – redukovaná se zahloubením s dopravou silniční ve stávající trase, těžba a
expedice 450 000 t ročně

6.

Popis technického a technologického řešení záměru

V rámci realizace záměru není plánováno rozšiřování počtu důlních staveb oproti
současnému stavu. V rámci záměru budou využita existující technická zařízení a
technologické postupy. Z technologického hlediska je posuzovaný záměr složen z těchto
hlavních výrobních celků:
1) Otvírka a příprava ložiska – odlesnění, skrývkové práce
2) Dobývání ložiska – trhací práce, odtěžování rozvalu
3) Zušlechťování nerostu – drcení, třídění, příp. mletí
1) Otvírka a příprava ložiska
Ložisko Lánov je otevřeno stěnovým etážovým lomem o rozměrech cca 600 x 300 x 90
m (délka, šířka, hloubka). V současné době má lom 6 těžebních řezů - etáží. Výška
jednotlivých těžebních řezů se pohybuje mezi 20 - 25 m.
Při realizaci záměru (v případě variant R a RZ) budou v předstihu před dobýváním
provedeny skrývkové práce, a to po předchozím odlesnění tak, že odlesnění a skrývkové
práce budou prováděny po etapách. Tento způsob je používán již v rámci současného
provádění hornické činnosti.
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), odlesnění a skrývkové práce
budou prováděny v souladu s plánovanými postupy jednotlivých těžebních řezů.
Na základě poznatků těžaře při provádění skrývek v minulých letech, lze průměrnou
mocnost skrývek v předpolí těžby odhadnout na 0,75 m ve vodorovných a mírně sklonitých
částech ložiska. V ostatních částech ložiska, kde sklon svahu přesahuje 20° bude provedeno
rozpojení skalního masivu patními vrty a skrývky budou odstraněny v rámci technologického
procesu třídění. Totéž platí o pevných, navětralých partiích ložiska po provedené skrývce.
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Odstup skrývkové etáže – vzdálenost horní hrany nejvyššího těžebního řezu od hrany
skrývky bude stanoven v Plánu otvírky přípravy a dobývání ložiska tak, aby byl zajištěn
dostatečný předstih skrývky před nejvyšším těžebním řezem.
V případě zahloubení bude založena nová etáž pomocí clonového odstřelu přímo v ploše
současné 1. etáže, tj. v úrovni dna lomu. Sjezd na etáže bude umístěn v blízkosti stávající
úpravny, tj. v západní části lomu.
Další přípravné práce nejsou předpokládány.
2) Dobývání
Směr těžebních postupů plynule naváže na současný stav těžebních etáží. Generelní směr
těžby bude od západu k východu s tím, že etáže budou postupně srovnány do vyrovnaných
front směru S-J.
Ložisko v rámci dobývacího prostoru bude nadále těženo v těžebních řezech o max.
výšce 25 m. Minimální horizontální odstup etáží - šířka pracovní plošiny mezi horní hranou
těžebního řezu a patou následujícího vyššího těžebního řezu nebude menší než 10 - 15 m,
v konečném stavu se předpokládá odstup etáží 10 m.
Surovina je primárně rozpojována pomocí trhacích prací velkého rozsahu (víceřadých
clonových, nebo plošných odstřelů v kombinaci s patními nebo zvedacími vrty případně
pomocí patních a zvedacích vrtů). Sekundární rozpojování nadměrných kusů rubaniny
v lomu pomocí trhacích prací malého rozsahu bylo zcela nahrazeno používáním bouracího
kladiva, čímž se podstatně snížily nepříznivé účinky těžební činnosti na okolí lomu.
Provádění trhacích prací velkého rozsahu je řešeno generálním technickým projektem.
Četnost provádění odstřelů je cca 15 odstřelů za rok (průměr za poslední 3 roky).
3) Zušlechťování
Rozpojená surovina – rubanina - bude nakládána kolovým nakladačem na nákladní
automobil – dumper - o nosnosti 35 t.
Úprava a zušlechťování vápnitého dolomitu zahrnuje několik stupňů drcení a třídění
pomocí různých typů drtičů (čelisťový, kuželový), třídění pomocí sítových nebo prstových
třídičů. Strojní zařízení úpravy se postupně obměňuje v závislosti na opotřebení nebo
nevyhovujících parametrech.
Surovina je zdrobňována a tříděna ve třech stupních drcení a třídění,
produktem úpravny je drcené a tříděné kamenivo.

výsledným

1. stupeň zdrobnění : Rubanina vytěžená z rozvalu je sklopena z automobilu do násypky.
Před drtičem je umístěn vibrační odlehčovací dopravník, který vytřídí kamenivo tak, že
kamenivo nad 90 mm dopraví do čelisťového drtiče, který je podrtí na velikost 0 – 120 mm a
podsítné je dopraveno přímo k dalšímu zpracování.
Pasovým dopravníkem je rubanina dopravena na prstový třídič. Zde dochází k odtřídění
kameniva fr. 0 - 32 mm. Toto podsítné je dopravováno buď na skládku štěrkodrti nebo
dalším dopravníkem na pas pod drtiče II. stupně drcení.
2. stupeň zdrobnění : Nadsítné je dopravováno do kuželového drtiče Hydrocone H 4800.
Zdrobněná rubanina je poté pasem dopravena na vibrační třídič č. 6 osazený síty 24, 12,5 a 5
mm. Podsítné z třídiče č. 6 - kamenivo velikosti 0-4 je ukládáno na volnou skládku.
Nadsítné je dopravováno na třídič č. 3, kde se vytřídí kamenivo velikosti 4 – 32 mm, které je
dopravováno na 3. stupeň zdrobnění a nadsítné se vrací zpět do kuželového drtiče H 4800.
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3. stupeň zdrobnění : Kamenivo velikosti 4 - 32 mm je dopravováno pasem do
zásobníku a z něho do kuželového drtiče Hydrocone H 3800. Produkt drtiče je poté roztříděn
na vibračním třídiči č. 4 a třídiči č 5 na 4 frakce: 0-4, 4-8, 8-16 a 16-22 mm. Roztříděné
kamenivo opět padá do ocelových zásobníků. Nadsítné o velikosti 22 mm a více se vrací
zpětným okruhem do kuželového drtiče H 3800.
Kamenivo lze do kuželového drtiče dopravovat pomocí vedlejší dopravní cesty vnější
násypky a pasem. Kamenivo vhodné velikosti je do násypky vedlejšího plnění nakládáno
nakladačem.
Od roku 2000 byly provedeny dvě modernizace úpravny, se kterými je spojené i
odhlučnění (zakrytování) části technologie. V druhém pololetí roku 2008 bylo provedeno
vybudování protihlukové stěny u primárního drtiče a pokračování odhlučňování pomocí
zakrytování na tzv. G2 (3. stupeň zdrobnění).
4) Expedice vytěžené suroviny
Vzhledem k omezené kapacitě zásobníků úpravny je vyrobené kamenivo dopravováno
na volné skládky pomocí nákladního automobilu Tatra 815. Nakládka výrobků na expediční
automobily je převážně prováděna kolovým nakladačem z volných skládek, v menší míře ze
zásobníků úpravny.
Pozn.: Část kameniva (cca 35 000 t, tj. 8 % z kapacity těžby) je transportována k další
úpravě do mlýnice Vrchlabí (mletí).
Současná dopravní trasa expedice prochází obcí Lánov. Tato trasa je posuzována jako
jediná reálná varianta expediční dopravy.
5) Sanace a rekultivace
Plán sanace a rekultivace je obsažen v současně platném POPD, jako jeho kapitola 1.6.
Zásady pro rekultivaci lomu jsou zakotveny v podmínkách uvedených v souhlasném
stanovisku k platnému povolení hornické činnosti na ložisku Lánov. Jedná se o podmínky,
které je nutno respektovat v rámci postupného ukončení provozu těžebny:
1. Připravit a postupně realizovat v terénu projekt sanačních a rekultivačních prací v lomu
Horní Lánov při respektování zejména následujících zásad:
a) postupná rekultivace souběžně s těžbou v kombinaci renaturalizace, podpory přirozené
sukcese a zalesnění
b) rekultivované plochy vracet do přírodě blízkého stavu (etáže přizpůsobit přirozeným
tvarům zapadajícím do krajiny, resp. neponechat ostré a nepřirozené geometrické tvary)
c) vytvořit co nejrozmanitější stanovištní podmínky (zejména skalnatá stanoviště, sutě,
mokřiny)
d) terénní úpravy provádět ve vazbě na návoz vhodné zeminy (nelze navážet jiné než
autochtonní zeminy a materiál z lomu – prevence ruderalizace a zavlečení diaspor
stanovištně nevhodných druhů rostlin)
e) další zásady jako doporučená následná revitalizační opatření v přímé součinnosti se
Správou KRNAP:
• rozčlenění příkrých stěn lomu římsami, lavicemi, zářezy, puklinami
• srovnání etážových stěn v mírnější svahy – suťové kužele, násypy, vazba na
řízenou sukcesi směřující k bylinotravním, xerofytním, případně hájovým až
lesním formacím – např. již existující základ v jižní až jihozápadní části lomu,
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nutno však důsledně ošetřit prostorovou a plošnou vhodnost podpory rozvoje
nových lesních porostů
řízené zásahy do rozvoje vegetace, zejména náletové dřeviny, zejména ve vazbě na
zástin některých stanovišť – mj. analogická vazba i na údržbu některých svahů bez
dřevinné vegetace, zejména prostorů příhodných pro vznik xerothermních
stanovišť ve vztahu k expozici a reliéfu
realizace osazovacího plánu výsadeb včetně výsadeb rostlin – vhodné zvážit i
realizaci nově zakládaných genofondových ploch v prostoru lomu
připravit prostory pro založení vodních a mokřadních ploch ve dně lomu

2. Odstranit ze dna lomu všechny mechanismy a technologické části provozu, tak aby bylo
dno čisté a připravené pro úpravu včetně umožnění vzniku vodních a mokřadních ploch na
části dna lomu.
Výše uvedené zásady sanace a rekultivace nepočítají s novým faktorem, který bude mít
na způsob sanace a rekultivace významný vliv. V případě realizace varianty Z (RZ) dojde po
ukončení těžby k ukončení čerpání důlních vod a k postupnému zatápění vytěženého
prostoru. V zahloubené části lomu se budou akumulovat srážkové vody i vody podzemní.
Předpokládá se, že dojde k maximálnímu zatopení lomu na úroveň cca 515 m n.m, tj. cca 2 –
4 m pod stávající úroveň báze lomu (1. etáž 520 ve skutečnosti 517 – 519 m n.m.) Odhad
doby zatápění na tuto úroveň je dle stávajících předpokladů 12 až 16 let po ukončení
čerpání.
Na zahloubené části lomu tedy proběhne rekultivace hydrická. Před ukončením čerpání
důlních vod bude vhodné rozhodnout o definitivní úpravě tvaru vytěženého prostoru. Na
základě údajů o přítocích do lomu a čerpaném množství vody bude prognóza výše ustálené
vodní hladiny přesnější, čemuž bude přizpůsoben i definitivní tvar těžební jámy.
Zatopená těžební jáma bude ponechána spontánnímu vývoji. Nebude zde umístěna rybí
osádka. V okolí zatopeného prostoru nebude rozprostírán materiál s obsahem humusu, aby
nedošlo k jeho splachování do prostoru jezera a jeho nadměrné eutrofizace.
Definitivní způsob hydrické rekultivace bude projednán při řízení o povolení hornické
činnosti se Správou KRNAP. Plán sanace a rekultivace bude součástí dokumentace POPD
předkládané v rámci řízení o povolení HČ.
Administrativní a sociální zázemí, pracovní doba
Provoz kamenolomu Horní Lánov je dvousměnný s pracovní dobou v první směně od
6:00 do 14:00 hod, ve II. směně od 14:00 do 22:00 hod. Práce v dopolední směně vede
vedoucí lomu a směnový mistr. Práce v odpolední směně řídí směnový mistr.
Úpravárenská linka je v provozu cca 11 měsíců v roce.
Přímo v lomu jsou zaměstnáni:
vedoucí provozovny
mistr
pracovníci expedice
obsluhy výrobních zařízení
obsluhy nevýrobních zařízení
údržba

1
3
2
14
6
4
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Celkově je v provozovně přímo zaměstnáno cca 30 (aktuálně 28) pracovníků. Kromě
těchto zaměstnanců je nutno pro provoz kamenolomu uvažovat i další zaměstnance firmy
Krkonošské vápenky Kunčice a.s. a dodavatele služeb a prací.
7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:

1.1.2013 - na základě nového povolení hornické činnosti po roce 2012.

Ukončení:
Hornická činnost v dobývacím prostoru Horní Lánov bude probíhat do
doby vytěžení všech vyhodnocených geologických zásob (s ponecháním zásob, které nelze
při použité dobývací metodě vydobýt).
V závislosti na realizované variantě:
Varianta R - redukovaná – 2036
Varianta Z - zahloubení – 2033
Varianta RZ – redukovaná se zahloubením – 2051
Sanace a rekultivace předmětné části ložiska bude provedena při těžbě a následně po
jejím ukončení. Předpoklad je, že rekultivační práce budou završeny do 5 let po ukončení
těžby.
8.

9.

Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Královéhradecký (Kód NUTS: CZ 52)

Obec:

Lánov (kód obce:078905, IČZÚJ 579432)

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

Navazujícím rozhodnutím bude Rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle § 10
odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o ostatní báňské správě,
v platném znění. Rozhodnutí vydá Obvodní báňský úřad v Trutnově, jako věcně a místně
příslušného orgánu státní správy.
Tato rozhodnutí vydává OBÚ v Trutnově v součinnosti s dotčenými orgány státní správy
a zejména na základě rozhodnutí, stanovisek a vyjádření orgánů ochrany životního prostředí,
tj. zejména Správy Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí a dále s Odborem
životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a s Odborem životního
prostředí Městského úřadu Vrchlabí.
Tabulka č. 3: Výčet navazujících rozhodnutí

Rozhodnutí
Povolení hornické činnosti
Souhlas s odnětím pozemků určených
k plnění funkce lesa
Souhlas se zásahem do krajinného rázu
Souhlas se zásahem do významných
krajinných prvků
Výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů živočichů

Zákonná úprava
61/1988 Sb. § 17
289/1995 Sb.

Příslušný správní úřad
OBÚ Trutnov
Městský úřad Vrchlabí do 1 ha
MŽP nad 1 ha
114/1992 Sb. § 12 Správa KRNAP se sídlem ve
Vrchlabí
114/1992 Sb. §4 Správa KRNAP se sídlem ve
Vrchlabí
114/1992 Sb.§ 56 Správa KRNAP se sídlem ve
Vrchlabí
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Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
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Pokračováním hornické činnosti v DP Horní Lánov dojde k záboru pozemků určených
k plnění funkcí lesa v rozsahu max. 2,084 ha. Tato plocha představuje rozlohu rozšíření těžby
ve variantě R a RZ. Ve variantě Z je zábor lesa nulový.
Pro realizaci záměru bude potřeba zažádat o trvalé odnětí lesních pozemků plnění funkcí
lesa.
Tabulka č. 4: Přehled záměrem dotčených pozemků.

Č. p. dle
KN
27346
1078/5
celkem

Katastrální
území
Horní Lánov
Prostřední Lánov

Dotčená
výměra
(m2)
13 397
7 443
20 840

Celková
výměra
(m2)
64 908
20 334

Druh pozemku
lesní pozemek
lesní pozemek

Výše uvedené plochy platí pro plný plošný rozsah varianty redukované. Na základě
posouzení vlivů na ŽP jsou i pro tuto variantu přijata opatření spočívající v omezení plochy
těžby (viz kapitola D). Skutečné parametry varianty RZ po zahrnutí těchto opatření jsou
uvedeny v kapitole D a v Závěru a skutečná plocha záboru při rozšíření činí 1,704 ha.
Na lesním pozemku se nachází les zvláštního určení. Podrobnosti k samotnému lesnímu
porostu jsou uvedeny v části C.II.
Lesní půda (hrabanka) bude skrývána odděleně a bude deponována na vhodném místě
v ploše DP. Po ukončení těžby bude použita k sanaci a rekultivaci ploch dotčených těžbou.
Záměrem nebude dotčen zemědělský půdní fond.
Voda (například zdroj vody, spotřeba)

2.

Pitná voda
Provozovna lomu Horní Lánov není napojena na vodovod. Pitná voda je dovážena
balená. Při uvažované maximální spotřebě 3 l/osoba/den je denní spotřeba pitné vody 90 litrů
a roční pak cca 20 000 litrů.
Užitková voda
Užitková voda je čerpána z vlastních zdrojů, které tvoří: kopaná studna o průměru 1200
mm, hluboká 3,6 m umístěna asi 16 m od budovy expedice při okraji místní příjezdové
komunikace a jímací zařízení se vzdouvací stěnou na zatrubněném Pekelském potoce
v objektu čerpací stanice.
Voda je využívána pro sprchování, umývání a provoz sociálního zařízení. Pro tyto
potřeby slouží jako zdroj studna.

6

Dle dostupných grafických podkladů zasahuje plocha částečně i do sousedních pozemků p.č. 2731 a 2732
v k.ú. Horní Lánov. Na těchto pozemcích je však hornická činnost povolena. Nepřesnost vznikla nejspíš
použitím grafických podkladů z různých zdrojů.
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Kvalitu vody ze studně kontroluje Zdravotní ústav Trutnov 1x ročně. Kvalita vody
z Pekelského potoka pro technologické účely je sledována 2x ročně, a to na základě
požadavku Povodí Labe.
Odběr užitkové vody pro potřeby zaměstnanců (studna na užitkovou vodu) činil v roce
2009 349 m3, v roce 2010 338 m3 a v roce 2011 (I. – VIII.) pak 220 m3.
V technologii těžby a úpravy vápnitého dolomitu v lomu Horní Lánov se využívá voda
v systému mlžení pro snížení prašnosti na výrobní lince, ke skrápění pro snížení prašnosti
automobilů a pro zásobování mobilní cisterny pro skrápění komunikací.
Odběr technologické vody je prováděn z Pekelského potoka, špičkový povolený
hodinový odběr činí 100 m3/den. Tyto odběry však jsou pouze špičkové a závisí na intenzitě
provozu (za roky 2009 – 2011 bylo denní maximum 50 m3). Špičkové odběry se dají
předpokládat pouze v měsíci červnu až srpnu v době nejvyšších teplot. V zimních měsících
v období mrazů se skrápění ani mlžení nevyužívá. V roce 2007 činila spotřeba užitkové vody
4 500 m3, z toho 1000 m3 na tlakové mlžení a 3 500 m3 na zkrápění komunikací.
V roce 2010 byla vybudována a zprovozněna nová myčka kol. Voda do myčky se
doplňuje pomocí autocisterny vodou z Pekelského potoka. V nádrži pod mycí rampou je 10
m3 vody, v usazovací nádrži 25 m3 vody. Voda je v zařízení recyklována, spotřeba vody na
umytí jednoho vozidla je pouze 20 – 30 l. Maximální denní spotřeba vody tedy může být 1,7
m3, ročně pak cca 420 m3, a to v případě, že by byla omyta všechna auta.
Po zprovoznění myčky kol došlo k významné redukci spotřeby vody na samotné
zkrápění komunikací, a to cca o 40 %.
Spotřeba technologické vody (z Pekelského potoka za roky 2009 – 2011) je
dokumentována níže v tabulce.
Tabulka č. 5: Odběr vody z Pekelského potoka pro účely mlžení skrápění, mytí kol a mytí komunikací
Rok odběru
2009
2010
2011

Odběr roční [m3]
3964
3663
-

Odběr leden až srpen [m3]
2941
3103
2300

Denní maximum [m3]
40,1
49,5
31,5

Důlní vody
Důlními vodami jsou dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, všechny podzemní, povrchové
a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu
na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým
vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo
podzemními vodami. Organizace je ze zákona při hornické činnosti oprávněna bezplatně
užívat důlní vody pro vlastní potřebu.
V lomu není zřízena čerpací stanice důlních vod. Důlní vody se buď vsakují do podloží
nebo se shromažďují na platu 1. etáže a odtékají do její JZ částí, kde se přirozeným
způsobem vsakují do podzemí.
V případě realizace varianty Z nebo RZ dojde k zahloubení lomu o 2 etáže. V důsledku
zahloubení budou drénovány okolní podzemní vody. Průměrná velikost přítoků podzemní
vody do zahloubeného lomu se bude pohybovat maximálně kolem 2 až 3 l/s. Tyto důlní vody
budou shromažďovány v jímce na dně nejnižší etáže a odtud budou čerpány. Předpokládá se
jejich využití jako technologické vody např. pro zkrápění, provoz myčky kol a podvozků
nákladních automobilů apod. Nepotřebné a nevsáknuté důlní vody budou vypouštěny do
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Pekelského potoka. Bude zažádáno o povolení k vypouštění důlních vod na příslušný
vodoprávní úřad.
3.

Ostatní surovinové a energetické zdroje
Charakteristika ložiska vápnitého dolomitu
Užitkovou horninou ložiska Lánov je vápnitý dolomit.

Dolomit je podle Encyklopedického slovníku geologických věd (Academia Praha,
1983):
1. minerál,
2. sedimentární hornina.
Ad 1. dolomit jako minerál je velmi hojný klencový nerost, podvojný uhličitan Ca a Mg
(v poměru 1 : 1), někdy s příměsemi Fe, Mn nebo Co. Jeho klencové krystaly bývají
bezbarvé, šedobílé nebo různě zbarvené, někdy i černé nebo průhledné, častěji však pouze
průsvitné. Mají skelný lesk, jsou narostlé i zarostlé, nezřídka charakteristicky sedlovitě
zprohýbané. Hlavním tvarem je základní klenec, dosti častá jsou i dvojčata. Velmi hojný je
zrnitý, celistvý sloupcovitý nebo tvoří pseudomorfózy. Jeho vryp je šedobílý, lom lasturnatý,
má dokonalou štěpnost a je křehký. Tvrdost je 3,5 – 4. Netaje, rozpouští se za šumění pouze
v teplých kyselinách.
Ad 2. dolomit je sedimentární hornina. Praktický význam jako ložiska mají jednak
sedimentární dolomity, jednak metamorfované dolomity, místy se vyskytující
v krystalinických sériích (ložisko Lánov). Dolomit obsahuje podle širší definice více než 50
% minerálu dolomitu. Mnohá ložiska dolomitu však bývají znehodnocena častými přechody
do dolomitických vápenců a v krystalinických dolomitech silikáty.
Dolomitický vápenec je hornina složená z 50 – 90 % kalcitu a z 10 – 50 % dolomitu
(minerálu), tj. s obsahem 2,1 – 10,8 % MgO.
Dosavadní geologická prozkoumanost (cit Dřevíkovský 2000, str. 11-12)
„Zásoby nerostných surovin vyhrazeného nerostu v ložiskovém prostoru byly hodnoceny
několika akcemi geologického průzkumu, včetně technologického hodnocení a s výpočty
zásob, které byly většinou projednány a schváleny v KKZ.
V minulosti byly na ložisku provedeny následující průzkumné práce :
Nedvěd Z. et al. (1955): Průzkum vápnitých dolomitů Vrchlabí - Horní Lánov. I. etapa . - Nerudný průzkum Brno - střed.
Praha. Geofond Praha (KKZ čj.1167/120g-05/136-56)
Nedvěd Z. et al. (1956): Průzkum vápnitých dolomitů Vrchlabí - Horní Lánov. II. etapa. - Nerudný průzkum Brno - střed.
Praha. Geofond Praha FZ 1770 (KKZ čj. 614/120f-05/70-57).
Krutský N. et al. (1977): Dílčí zpráva Lánov - vápnitý dolomit (vyhledávací etapa).Geofond Praha FZ 5754 (KKZ 1981
čj.570-05/39-81)
Krutský N. et al. (1980): Závěrečná zpráva úkolu Lánov 01 78 2338 a 01 78 3305 - vápnitý dolomit (vyhled. + předběžná
etapa). Geoindustria Praha. Geofond Praha P 33 430.
Krutský N. et al. (1983): Závěrečná zpráva úkolu Lánov - 01 80 1228 - vápnitý dolomit (podrobná etapa). - Geoindustria
Praha. Geofond Praha FZ 5966 (KKZ 1985 čj.14-05/2-85)
Krutský J. (1993) : Závěrečná zpráva úkolu Lánov - přepočet, č.ú. 29 93 1016. GMS a.s., pracoviště Proboštov u Teplic.
Kalenda F. (2003): Těžební průzkum v dobývacím prostoru Horní Lánov B3 179 000 - Vyhodnocení nových
geologických zásob v DP Horní Lánov. ProGeo Consulting Zlaté Hory.
Kalenda F. (2006): Matematický model chemismu dolomitických vápenců v dobývacím prostoru Horní Lánov
B3 179 000. ProGeo Consulting Zlaté Hory.
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Na ložisku Horní Lánov bylo v roce 1989 (čj.365/89/Hr/G) stanoveno Obvodním
báňským úřadem v Trutnově CHLÚ o 16 vrcholech na základě návrhu k. p. CEVA
Prachovice pro surovinu vápnitý dolomit.
Podkladem bylo i Osvědčení o výhradním ložisku, vydaného KKZ dne 7.1.1985 (čj.1405/2-85) na základě výpočtu zásob Geoindustria Praha, autor Krutský (Geofond FZ 5966).
Dobývací prostor Horní Lánov byl stanoven rozhodnutím bývalého Ústředního
hospodářského orgánu VČ KNV v roce 1966 a zaevidován ÚBÚ Praha v roce 1966.
Dobývací prostor byl na základě ověřených zásob a žádosti těžaře rozšířen v roce 1995
rozhodnutím OBÚ Trutnov. Uvedený DP Horní Lánov je veden v evidenci báňské správy
v knize 7, folio 374.“
Tabulka č. 6: Kvalitativní parametry ložiska
Ložisko
(v závorce označení
v mapách)
Lánov (1) – celkový
průměr (1984)
Lánov (1) – zásoby
kat. B
Lánov (1) – severní
část ložiska
Lánov (1) – jižní část
ložiska
Lánov (1) – 1. etáž
Lánov (1) – 2. etáž

CaCO3
+
MgCO3
96,92

z toho
MgCO3

Al2O3 +
Fe2O3

SiO2

z toho
Fe2O3

MnO

SO3

třída
jakosti

39,02

2,47

1,05

0,40

─

─

IV

97,21

40,06

1,96

0,93

0,35

─

─

IV

97,00

39,65

1,62

0,50

0,28

─

─

III

94,97

39,10

3,27

0,77

0,37

─

─

IV

96,07
96,05

39,63
39,15

2,64
2,07

1,04
0,57

0,34
0,28

─
─

─
─

IV
III-IV

Použitelnost suroviny (cit Krutský 2006, s. 41)
„Využitelnost ložisek dolomitu záleží především na jakosti suroviny, dále na jejím
množství, těžebních podmínkách a přístupnosti. Podle jakosti suroviny, rozdělené dle
chemického složení do 8 jakostních tříd, lze určit použitelnost v různých průmyslových
oborech či zemědělství – viz tabulka v kapitole 6.2.
Mezi vysokoprocentní dolomity řadíme surovinu odpovídající I.-III. jakostní třídě. Do
třídy I a II nemáme v ČR žádné ověřené ložisko. U ložisek s prognózami jsou na řadě míst i
hodnoty odpovídající II. jakostní třídě, jde ale o bodové vzorky a ne průměr na lokalitě. III.
jakostní třídu představuje surovina ložiska Bohdaneč v Posázaví. Jde o těžené ložisko
s nepatrnými zásobami. Surovina III. a IV. třídy je na ložisku Lánov. Proto zdejší surovinu je
možno využít i k náročnějším účelům, v průmyslu sklářském, pro chemii a hutě. Větší
využití nalézá dolomit při výrobě stavebních hmot (vápno, malty, omítkové směsi, drcené
kamenivo, teracové drtě) a v zemědělství pro výrobu hnojiv (mletých mouček) a krmiv.
Z dalších ložisek spadají do IV. jakostní třídy ještě 3 ložiska (Hněvotín, Podmokly a
Hubenov-Krty), s nimiž by se dalo počítat pro podobné využití. Významnější však z nich je
pouze ložisko Hněvotín.
Další ložiska odpovídají V.-VII. jakostní třídě, lze je využít na výrobu stavebních hmot,
drceného kameniva a na zemědělské účely. Surovina VIII. jakostní třídy se hodí už jenom
hlavně na zemědělské účely, na výrobu hnojiv.“
Tabulka č. 7: Přehled zásob a těžba nerostů (t) v dobývacím prostoru Horní Lánov*

Limit

Zásoby

V roce 2009
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bilanční
celk.
odbytová
v POPD
těžba
volné
vytěžitelné
těžba
450.000 27.571.000 25.941.000 9.218.000 2.281.000
332.000
428.200
* zdroj: Přehled zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách
nevyhrazených nerostů k 1.1.2010. Česká geologická služba – Geofond, 2010).
geologické

Tabulka č. 8: Stav zásob na výhradním ložisku Lánov k 1.1.2007*

Bilanční zásoby
Nebilanční zásoby
prozkoumané
vyhledané
celkem
volné
vázané
volné
vázané
76.497.000
47.434.000
15.242.000
* zdroj: Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky k 1.1.2010, Díl III
Výhradní ložiska nerudních surovin. Česká geologická služba – Geofond, 207).
Tabulka č. 9: Výše těžby v DP Horní Lánov podle Geo (MŽP V3-01)

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
těžba (kt) 395 354 306 400 383 412 428 388 439 434 350
Ložisko Lánov je v současnosti ohraničeno hloubkově úrovní nejnižší etáže, tj. 520 m
n.m. V roce 2010 a 2011 probíhá ložiskový průzkum, jehož cílem je ověřit zásoby pro
možnost těžby v zahloubení o 2 etáže, tj. cca 50 m pod stávající 1. etáž.
V rámci průzkumu byly provedeny 2 bezjádrové a jeden jádrový vrt v prostoru
plánovaného zahloubení lomu. Všechny vrty byly hloubeny na kótu 470 m n. m. Předběžné
výsledky průzkumu (na základě provedených chemických analýz) potvrzují, že surovinu bude
možno zařadit do III. až IV. jakostní třídy dle požadavků normy ČSN 72 1217 Vápenec,
dolomit – jakost, tj. jedná se o obdobnou kvalitu, jakou má současně těžená surovina.
Z hlediska kvalitativního a ložiskově geologického je tedy zahloubení lomu možné.
Předpokládá se, že během roku 2011 bude proveden výpočet zásob na ložisku Lánov
v prostoru předpokládaného zahloubení a bude požádáno o schválení zásob.
Surovinové zdroje v okolí
Ložisko Lánov leží v Krkonošsko - jizerském krystaliniku, ve staropaleozoické fylitové
sérii. Fylitová série dosahuje v okolí Horního Lánova a Vrchlabí na povrchu šířky kolem 1,5
- 2,5 km a zahrnuje několik samostatných pruhů a zón karbonátových těles (vápnitých
dolomitů, krystalických vápenců a dolomitů). Na ně je vázána většina ložisek nerostných
surovin v blízkém okolí lánovského ložiska.
V okolí lánovského ložiska přibližně do 5 km směrem k východu a k západu bylo
v minulosti prozkoumáno kolem 20 ložisek karbonátových hornin (vápnitých dolomitů,
vápenců a dolomitů).
Největší ložisko vápnitého dolomitu v oblasti - B3 179 000 - Lánov leží východně od
obce Horní Lánov.
Další ložisko vápnitého dolomitu - B3 063 400 Křížlice, bylo vyhodnoceno přibližně 10
km západně od lánovského ložiska. Ložisko Křížlice leží v současné době na území
Krkonošského národního parku a jeho zásoby (13,5 mil. tun) jsou evidovány jako vázané
z hlediska zájmů ochrany přírody.
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Největší ložisko vápenců (vápence ostatní) má název B3 101 100 Černý Důl, leží cca 2,5
km východně od lánovského ložiska a je v současné době těženo 5-ti etážovým jámovým
lomem (na ložisku zbývá cca 5,7 mil. t bilančních zásob). Další ložiska vápenců leží ve větší
vzdálenosti od zájmové oblasti, v okolí Jesenného.
Většina ložisek krystalických vápenců a dolomitů je rozsahem i objemem zásob
podstatně menší než jsou ložiska Lánov nebo Černý Důl a byla v minulosti vyhodnocena
jako kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu (např. v rámci akce Vrchlabí, 1972
aj.). Tato ložiska byla v 90tých letech přehodnocena v rámci akce Rebilance ložisek
nerostných surovin (tato akce byla financována a koordinována Geofondem ČR). Kolem
deseti ložisek v blízkém okolí lánovského ložiska bylo z Bilance zásob vyřazeno (např. Horní
Lánov - U drtírny, Horní Lánov - západ), především z důvodu nedostatečné blokovitosti
kamene.
Ložiska dalších nerudních surovin se nacházejí ve větší vzdálenosti (desítky km) od
zájmového území lánovského ložiska.
Z významnějších těžených ložisek lze zmínit ložiska stavebního kamene Královec
(východně od Žacléře), Košťálov - Stružinec (u Jilemnice), Chuchelná (Smrčí - Proseč)
a Smrčí 2 a 3 (u Semil).
Na ložisku Havlovice 2 (jihovýchodně od Trutnova) se těží pískovec jako kámen pro
hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.
V Záhoří - Proseči (u Semil) je v těžbě ložisko tavného čediče, ve Střelči ložisko
sklářských a slévárenských písků. U Hostinného je těžena pyroponosná hornina na ložisku
Vestřev.
Pohonné hmoty a mazadla
V provozu kamenolomu Horní Lánov je pro pohon mobilních dopravních prostředků a
mechanizmů používána nafta. Nafta je uskladněna v sudech ve skladu hořlavých kapalin a
v mobilní cisterně. Spotřeba nafty bude činit cca 172 000 l za rok, při maximální uvažované
výši těžby 450 000 t ročně.
Oleje a mazací tuky využívané pro mechanizmy v provozu lomu jsou též uskladněny ve
skladu hořlavých kapalin. Jejich roční spotřeba se bude pohybovat okolo 3 000 l olejů a 1
200 kg mazacích tuků.
Nedojde k navýšení spotřeby oproti současnému stavu.
Elektrická energie
Elektrická energie je v lomu Horní Lánov využívána pro pohon technologické linky pro
úpravu kamene, čerpání vody a v provozu kanceláří šaten a sociálního zařízení.
Měrná spotřeba elektrické energie činí cca 2 600 – 3 000 kWh / 1 vytěžená tuna.
V období realizace záměru se tedy bude pohybovat maximálně do 1 350 000 kWh za rok,
reálně spíše okolo 1 000 000 kWh.
Nedojde k navýšení spotřeby oproti současnému stavu.
Plyn
Pro vytápění objektu kanceláří, šaten a sociálního zařízení a objektu dílen se využívá
plynová kotelna s dvěma kotli každý o výkonu 45 kW (celkový výkon kotelny je 90 kW –
jedná se o malý zdroj znečišťování ovzduší).
Spotřeba plynu činí cca 20 000 m3/rok (v roce 2007 to bylo 18 676 m3).
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Při zvýšení objemu těžby se nepředpokládá se zvýšením spotřeby plynu.
4.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr uvažuje pouze s jedinou variantou dopravy, a to s dopravou nákladními
automobily po silnici. Ostatní varianty byly vyloučeny během zjišťovacího řízení a ve fázi
screeningu.
Uvažováno je se stávající trasou po místní komunikaci na pozemku p.č. 2681 a dále po
silnici III/2956 k silnici I/14.
Výše expedice bude 450 000 t ročně. S ohledem na omezující požadavky místní
samosprávy je v rozptylové a hlukové studii hodnocena i tzv. varianta V100 s kapacitou
těžby a expedice ve výši 100 000 t/rok. Nejedná se však o variantu záměru, ale pouze o
referenční variantu, která slouží pro lepší vyhodnocení významnosti vlivů spojených
s dopravou (hluk, znečištění ovzduší).
V této kapitole je určen počet nákladních vozidel, které jsou potřeba k zajištění dopravní
obsluhy, tj. expedice suroviny. Předpokládaná výše těžby je 450 000 t suroviny za rok, což je
při uvažovaných 250 pracovních dnech 1800 t suroviny denně.
Průměrná nosnost expedujících nákladních vozů je 27 t. Odvoz suroviny tedy zajistí 67
nákladních vozů za den. Z hlediska zatížení sítě veřejných silnic je nutné vždy zahrnout
příjezd a odjezd (2 jízdy – průjezdy) dopravního prostředku, tzn., že intenzita vyvolané
nákladní dopravy bude 134 jízd denně.
U referenční varianty V100 je při 250 pracovních dnech denní objem expedované
suroviny 400 t. K odvozu suroviny by bylo potřeba 15 nákladních vozů, tzn. 30 jízd za den.
Hluk z dopravy se dle NV č. 272/2011 Sb. hodnotí pro celou denní dobu, tedy 16 hodin
(6:00 – 22:00). Vyvolaná doprava je proto vztažena také k tomuto časovému období.
Obrázek č. 7: Expediční trasa z lomu (podklad: cuzk.cz)
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Pro posouzení příspěvku obslužné dopravy k celkové dopravě na dotčených
komunikacích byla využita data z celodenního sčítání dopravy provedeného v rámci měření
hluku z dopravy dne 18.6. 2009 (Wagner, 2009).
Tabulka č. 10: Výsledky sčítání dopravy, komunikace III/2956, 6:00-22:00

SIL
III/2956

ÚSEK
Lánov

T
288

O
1258

S
1546

O
138

S
334

Tabulka č. 11: Výsledky sčítání dopravy, odbočka do lomu, 6:00-22:00

SIL
místní komunikace do lomu na p.č. 2681
Vysvětlivky k tabulkám č. 8 a 9:

ÚSEK
do lomu

T
196

T -Těžká motorová vozidla a přívěsy
O -Osobní a dodávkové automobily
S -Součet všech motorových vozidel a přívěsů

Pro posouzení vlivů spojených s dopravou byly formulovány 3 varianty s různou
intenzitou vyvolané dopravy:
Varianta V0 – bez expediční dopravy (referenční varianta)
Nejedná se o variantu záměru, pouze o referenční variantu. Jako vstupní údaj jsou
uvažovány výsledky sčítání dopravy provedeného v rámci celodenního měření hluku
z dopravy na dotčených komunikacích. Hodnoty jsou sníženy o dopravu související
s provozem lomu, tzn., byly odečteny nákladní vozy expedující surovinu z lomu. Tyto údaje
byly přepočteny dle doporučené metodiky (viz akustická studie) na průměrné denní hodinové
intenzity projíždějících vozidel. Výsledná dopravní intenzita byla upravena pro rok 2013, tedy
pro rok, kdy by měla být plánovaná hornická činnost zahájena. Pro odhad skutečného provozu
v roce 2013 jsou data ze sčítání vynásobena koeficienty předpokládaného vývoje dopravních
výkonů dle druhu vozidel, které vycházejí z dlouhodobého výzkumu Ředitelství silnic a
dálnic (výhledové koeficienty pro období 2005 – 2040).
Varianta V450 – expedice 450 000 t/rok
Jako základna pro výpočet byly uvažovány hodnoty z nulové varianty, tedy
předpokládané dopravní intenzity pro rok 2013 bez expedice z lomu. Intenzita nákladní
dopravy byla navýšena o expedující nákladní vozy, tedy o 134 průjezdů denně. Osobní
doprava byla navýšena o 98 průjezdů za den (zaměstnanci, zákazníci).
Varianta V100 – expedice 100 000 t/rok (referenční varianta)
Jako základna pro výpočet byly uvažovány hodnoty z nulové varianty, tedy
předpokládané dopravní intenzity pro rok 2013. Intenzita nákladní dopravy byla navýšena o
expedující nákladní vozy, tedy o 30 průjezdů denně. Osobní doprava byla navýšena o 98
průjezdů za den (zaměstnanci, zákazníci).
V následující tabulce jsou uvedeny intenzity dopravy pro jednotlivé varianty.
Tabulka č. 12: Intenzita dopravy (v denní době 6:00 – 22:00) pro jednotlivé varianty - rok 2013.

Silnice

III/2956

Varianta 0

Varianta V450

Varianta V100

OA

NA

OA

NA

OA

NA

1277

95

1375

229

1375

125
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Silnice

Varianta 0

místní
komunikace

Varianta V450

Varianta V100

OA

NA

OA

NA

OA

NA

32

0

130

134

130

30

III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Pro výpočet produkce emisí do ovzduší a pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší v
okolí lomu a příjezdové komunikace byla zpracována rozptylová studie – příloha č. 2
dokumentace (Kočová, 2010).
Vzhledem ke značnému množství variant byly dohodou se zpracovatelem rozptylové
studie vybrány tři varianty, které byly dále posuzovány modelovými výpočty v rozptylové
studii:
•

V0: Varianta bez provozu lomu, pouze emise z dopravy na komunikacích v zájmové
oblasti, jedná s o referenční variantu, která slouží k porovnání příspěvků imisních
koncentrací s provozem lomu a bez provozu lomu.

•

V450: maximální roční kapacita těžební činnosti 450 000 t/rok. Pro výpočet rozptylové
studie byla zvolena nejhorší možná varianta z předložených variant realizace záměru - dle
rozsahu
území
zasaženého
hornickou
činností,
a
to
varianta
R – redukovaná. Emise z ostatních variant budou totožné, ale vzhledem k menšímu území
zasaženého hornickou činností (varianta N), nebo vzhledem k nadmořské výšce, ve které
budou emise produkovány (varianty Z a RZ) lze předpokládat, že příspěvky imisních
koncentrací všech posuzovaných znečišťujících látek budou nižší než příspěvky
vypočtené v rozptylové studii pro redukovanou variantu V450.

•

V100: maximální roční kapacita těžební činnosti 100 000 t/rok. Nejedná se
o variantu záměru, ale pouze o referenční variantu, která slouží pro lepší vyhodnocení
významnosti vlivů spojených s dopravou.

V rámci varianty V450 a V100 byla uvažována doprava po stávajících komunikacích.
Zařazení zdroje
Posuzovaný záměr je dle zákona č. 86/2002 Sb. ostatním stacionárním zdrojem
znečišťování ovzduší. Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a
přípravu stavebních hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25
m3/den jsou dle bodu 3.6 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních
limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
středním zdrojem znečišťování ovzduší. Pro tento zdroj není stanoven emisní limit, ale
následující podmínky pro provozování:
1. Provozovatel středních zdrojů uvedených v bodě 3.6., části II přílohy č. 1 je povinen
zpracovat provozní řád jehož obsah je stanoven ve zvláštním právním předpisu (vyhláška
MŽP č. 356/2002 Sb. v platném znění).
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2. Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky
dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a
s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění,
odprašovací nebo mlžící zařízení.
Provozní řád má provozovna zpracovaný a schválený KÚ Královéhradeckého kraje
(směrnice Ř 02 – 07 v rámci sytému řízení jakosti oznamovatele). Provozní řád řeší způsob
vzniku a likvidace prašnosti v lomu Lánov a dále stanovuje podmínky pro měření prašného
spadu v blízkosti kamenolomu. Oznamovatel provádí měření prašného spadu v současné
době i nadále, přestože již není povinné ve smyslu dříve platného nařízení vlády č. 353/2002
Sb.
Zdroje emisí
Zdroje emisí v lomu jsou zařazeny do kategorií plošné a liniové.
V rozptylové studii byly hodnoceny následující znečišťující látky: benzo(a)pyren,
benzen, oxid uhelnatý, oxid dusičitý, oxidy dusíku a PM10.
Popis zdrojů a emisí a postup výpočtu hodnot emisí je uveden v rozptylové studii.
Emise prachu
V rámci plošného zdroje byly v rozptylové studii uvažovány emise tuhých znečišťujících
látek (TZL) z těžby a zpracování kamene, emise posuzovaných znečišťujících látek ze
spalování motorové nafty v obslužných mechanismech a nákladních automobilů a také
resuspendovaný (zvířený) prach.
Pro výpočet emisí TZL z vlastního procesu těžby a zpracování suroviny byly použity
emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene převzaté z přílohy č. 2 k vyhlášce č.
205/2009 Sb., v platném znění. Při výpočtu emisí byly uvažovány tyto postupy a zařízení pro
redukci prašnosti:
•

kropicí vůz (lomové komunikace, manipulační plochy a skládky kameniva)

•

zařízení pro odsávání a filtraci vrtné moučky (instalováno ve vrtných soupravách)

•

tlakové mlžení (linka pro drcení a třídění kameniva)

•

zakrytování technologie

•

myčka podvozků a kol nákladních automobilů na expedici

Roční emise PM10 z vlastní těžby a zpracování kameniva při uvažované účinnosti mlžení
ve výši 94,9 % činí 26,6 t/rok (kapacita 450 000 t/rok) a 5,9 t/rok (kapacita 100 000 t/rok).
Použitá hodnota účinnosti mlžení vychází z pravidelného měření oznamovatele.
Dalším zdrojem prachu bude skladování rubaniny a kameniva a prašnost z komunikace.
Tato prašnost bude však velmi účinně snižována kropením, kdy lze předpokládat obdobnou
účinnost jako u tlakového mlžení. Resuspendované množství prachu frakce PM10 bylo
vypočteno na hodnotu 36,2 kg/rok (kapacita 450 000 t/rok) a 8,0 kg/rok (kapacita 100 000
t/rok). Pro výpočet byly použity podklady a materiály US EPA (americká agentura ochrany
životního prostředí) a dokument společnosti DEAL s.r.o. (Doc. Ing. František Skácel, CSc.,
Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.) "Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů
a technologií a technologií, které emise TZL na plošných zdrojích snižují".
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Emise ze spalování pohonných hmot
Plošným zdrojem emisí je také spalování nafty v obslužných mechanismech a
nákladních automobilech pohybujících se v posuzovaném areálu. Pro výpočet emisí ze
spalování nafty v dieselových motorech byly použity emisní faktory převzaté z publikace
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009, vydané EEA (Europan
Enviroment Agency) 19.6.2009.
Tabulka č. 13: Emisní faktory dieselových motorů a emise znečišťujících látek ze spalování nafty
v obslužných mechanismech a nákladních automobilech.

Škodlivina

Emisní faktor

Varianta V450

Varianta V100

benzen

33,85 g/t spálené nafty

4,774 kg/rok

1,060 kg/rok

benzo(a)pyren

30 µg/t spálené nafty

4,231 g/rok

0,94 g/rok

CO

10 722 g/t spálené nafty

1 512 kg/rok

336 kg/rok

NOx

32 792 g/t spálené nafty

4 625 kg/rok

1 027 kg/rok

PM10

2 086 g/t spálené nafty

294 kg/rok

65 kg/rok

Liniové zdroje znečištění
Jako liniové zdroje znečištění byly uvažovány komunikace s automobilovým provozem
(silnice III/2956 a místní komunikace k lomu na p.č. 2681).
Obrázek č. 8: Úseky komunikací jako liniové zdroje znečišťování ovzduší

Úsek č. 3
Úsek č. 1

Úsek č. 2

V následující tabulce jsou uvedeny hmotnostní toky znečišťujících látek v jednotlivých
úsecích, které byly použity pro výpočet rozptylové studie (jsou vztaženy k maximálním
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denním kapacitám expedice). Pro výpočet emisí z dopravy byly použity výpočtové programy
MEFA 06 a MEFA 02.
Tabulka č. 14: Emisní faktory liniových zdrojů.

Úsek

Znečišťující
látka

č. 1

BaP
benzen
CO
NOx
PM10
BaP

č. 2

V0
3,5*10-14
6,1*10-8
1,19*10-6
6,2*10-7
2,3*10-4

g/s/m
V450
1,59*10-12
2,2*10-7
4,04*10-5
1,25*10-4
1,26*10-6

V100
4,7*10-13
6,8*10-8
1,26*10-5
3,10*10-5
3,0*10-7

6,8*10-5 1,4*10-4 8,7*10-5 2,37*10-12

4,70*10-12

3,03*10-12

benzen

8,62

14,7

10,5

3,0*10-7

5,1*10-7

3,7*10-7

CO
NOx
PM10

1 565
2 352
51

2 669
6 031
156

1 914
3 265
76

5,44*10-5
8,17*10-5
6,0*10-7

9,27*10-5
2,09*10-4
1,81*10-6

6,65*10-5
1,13*10-4
8,8*10-7

6,8*10-5 6,8*10-5 6,8*10-5 2,37*10-12

2,37*10-12

2,37*10-12

BaP
č. 3

g/den/km
V0
V450
V100
-6
-5
1,0*10
4,6*10
1,3*10-5
0,18
6,4
2,0
34
1 164
364
18
3 601
892
0,0020
109
26

benzen

8,62

8,62

8,62

3,0*10-7

3,0*10-7

3,0*10-7

CO
NOx
PM10

1 565
2 352
51

1 565
2 352
51

1 565
2 352
51

5,44*10-5
8,17*10-5
6,0*10-7

5,44*10-5
8,17*10-5
6,0*10-7

5,44*10-5
8,17*10-5
6,0*10-7

Výsledky výpočtů z rozptylové studie a vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší je jsou
uvedeny v kapitole D.I.3.
2. Odpadní vody
Odpadní vody typu městských odpadních vod (splaškové vody)
Splaškové vody z WC a umýváren jsou odváděny do nepropustné jímky, kde jsou
shromažďovány a pravidelně odváženy na základě smlouvy 2 x měsíčně specializovanou
firmou. Množství produkovaných splaškových vod činí průměrně 22 m3 za měsíc, tj. 264 m3
za rok.
Při dalším pokračování těžby se nepředpokládá zvýšení počtu pracovníků a tudíž ani
zvýšení produkce splaškových vod.
Odpadní vody technologické
Technologická voda se využívá ke skrápění, mlžení a kropení komunikací pro snížení
prašnosti provozu. Skrápění se provozuje pouze mimo období mrazů. Větší část této vody
zůstává v surovině. Část však stéká a zůstává v prostoru lomu, kde se vypařuje a částečně
vsakuje do podloží, voda z mytí komunikace stéká částečně do Pekelského potoka. Spotřeba
této vody činí max. 100 m3 denně, v posledních letech však reálně do 50 m3.
V roce 2010 byla vybudována a zprovozněna nová myčka kol. Voda do myčky se
doplňuje pomocí autocisterny vodou z Pekelského potoka. Voda pro mytí je v myčce
recyklována, tj. myčka neprodukuje žádné odpadní vody. Výstupem z myčky jsou pouze kaly
likvidované jako odpad (viz dále).
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Po zprovoznění myčky kol došlo k významné redukci spotřeby vody na skrápění
komunikací, a tedy i k poklesu množství vody odtékající z komunikace do Pekelského
potoka. Účinnost myčky je hodnocena ve zprávě Horní Lánov – Splach odpadních vod do
Pekelského potoka (Stibitz, listopad 2010). Ze závěru vyplývá, že pozitivní vliv provozu
myčky se jednoznačně projevuje v horním úseku toku Pekelského potoka. Oproti předchozím
pracím zde došlo k významnému poklesu koncentrací nerozpuštěných látek v odpadních
vodách. Míra znečištění ploch v okolí váhy je po zprovoznění myčky daleko nižší než dříve.
Díky tomu není třeba tyto plochy tak často skrápět a ke skrápění je potřeba i menší množství
vody s menší unášecí schopností, tedy i s nižším potenciálem splachovat nerozpuštěné látky
do Pekelského potoka.
Oznamovatel má rozhodnutím MÚ Vrchlabí ze dne 6.5.2011, čj. RR-ŽP/4846/2011-Le
povoleno vypouštění odpadních vod vzniklých skrápěním komunikace v areálu lomu Horní
Lánov do Pekelského potoka na p.p.č. 2257/3 v k.ú. Horní Lánov za těchto podmínek:

Důlní vody
Veškerá srážková voda vnikající do prostoru lomu je součástí důlních vod. V lomu není
zřízena čerpací stanice důlních vod. Důlní vody se buď vsakují do podloží nebo se
shromažďují na platu 1. etáže a odtékají do její JZ částí, kde se přirozeným způsobem
vsakují do podzemí. Jen v případě přívalových dešťů menší část srážek povrchově odtéká.
Většina manipulačních a dopravních ploch v provozní části areálu je zpevněná a srážkové
vody zde stékají volně mimo zpevněné plochy na okraj do nezpevněných ploch, kde volně
vsakují. Část dešťových je odváděna do Pekelského potoka, který je v areálu lomu zatrubněn.
Do prostoru lomu též přitéká voda puklinami ve skalním masívu. Tato voda spolu
s dešťovou vodou tvoří důlní vody a opět se převážně vsakuje do podloží.
Ze znění § 40 horního zákona č. 44/1988 Sb. vyplývá, že srážkové vody vnikající do
důlních prostorů jsou důlními vodami. Z toho plyne, že i srážkové vody vnikající do prostoru
lomu Horní Lánov jsou důlními vodami. Tyto vody, které těžební organizace nestačí využít
pro vlastní potřebu může odvádět i přes cizí pozemky a vypouštět do povrchových vod
způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgány hygienické
služby (§ 40, odst. 2 c zákona č. 44/1988 Sb.).
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S plošným rozšířením lomu (varianta R) je spojeno i zvýšené množství důlních vod.
Toto navýšení množství důlní vody nebude mít vliv na okolí lomu, i nadále bude důlní voda
vsakovat do podloží na jednotlivých etáží včetně 1. těžebního řezu.
V případě realizace varianty Z nebo RZ dojde k zahloubení lomu o 2 etáže. V důsledku
zahloubení budou drénovány okolní podzemní vody. Průměrná velikost přítoků podzemní
vody do zahloubeného lomu se bude pohybovat maximálně kolem 2 až 3 l/s. Tyto důlní vody
budou shromažďovány v jímce na dně nejnižší etáže a odtud budou čerpány. Předpokládá se
jejich využití jako technologické vody např. pro zkrápění, provoz myčky. Nepotřebné a
nevsáknuté důlní vody budou vypouštěny do Pekelského potoka. Bude zažádáno o povolení
k vypouštění důlních vod na příslušný vodoprávní úřad. Jakost vod bude průběžně
kontrolována odběry vzorků vypouštěné důlní vody, dle požadavků stanovených ve
vodoprávním řízení. Vypouštěné vody budou čištěny v systému sedimentačních jímek, tak
aby se odstranilo znečištění nerozpuštěnými látkami (NL).
3. Odpady
Realizací jakékoli varianty předkládaného záměru nedojde ke změně v produkci a
způsobech nakládání s odpady, z hlediska produkce se varianty liší délkou trvání.
Odpady vznikající při hornické činnosti
Na odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané
v odvalech, výsypkách a odkalištích se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2, odst. 1 písm. b
zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech).
Dle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem se rozumí těžebním
odpadem odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho
zbavit, a který vzniká při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a
který podle zákona o odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů.
V případě provozovny Lánov se předpokládá komerční využití většiny vytěženého
vápnitého dolomitu. Část vytěženého materiálu se však nedá komerčně uplatnit ani pro méně
náročné aplikace (zásypy apod.). Jedná se o horniny nízké technické kvality (skrývky a
výklizy). Tyto materiály budou využity při sanačních a rekultivačních pracích a jsou dočasně
ukládány na odvaly. Dle § 1, odst. 2, písm. f) se zákon o nakládání s těžebním odpadem
nevztahuje na hmoty, které byly získávány při těžbě a úpravě nerostů, při vyhledávání
nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě a skladování rašeliny a jsou podle
plánu otvírky přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a
rekultivační práce (nebo jsou jejich součástí) nebo pro zajištění nebo likvidaci důlních děl.
Citované ustanovení se týká též skrývek a výklizů z lomu, jejich ukládání tedy nebude
podléhat režimu zákona č. 157/2009 Sb.
Odpady vznikající při výstavbě záměru
Záměr spočívá v pokračování těžby. Nebude budována žádná nová infrastruktura,
s přípravou a výstavbou záměru se nepojí zvýšená produkce odpadů.
Odpady vznikající při běžném provozu
Běžným provozem lomu budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Běžným
provozem lomu vznikají odpady uvedené v následující tabulce. Údaje jsou převzaty z Hlášení
o produkci a nakládání s odpady za roky 2008 a 2009 pro provozovnu Krkonošské vápenky
Kunčice a.s., provozovna Horní Lánov. Realizací záměru se produkce odpadů významně
nezmění.
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Tabulka č. 15: Seznam vznikajících druhů odpadů

Kód druhu
odpadu
12 01 12
13 02 05
13 05 07
15 01 06
15 01 10

15 02 02
16 01 03
16 01 07
16 01 14
16 01 22
16 06 01
17 06 03
20 01 01
20 01 35

20 01 36

20 01 39
20 03 01

Název druhu odpadu dle Katalogu
odpadů
Upotřebené vosky a tuky
Nechlorované minerální motorové,
převodové a mazací oleje
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály,
čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Nemrznoucí kapaliny obsahující
nebezpečné látky
Součástky jinak blíže neurčené
Olověné akumulátory
Jiné izolační materiály, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky
Papír a lepenka
Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod č. 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení neuvedené pod č. 20 01 21, 20
01 23 a 20 01 35
Plasty
Směsný komunální odpad

Kategorie Množství za
odpadu rok 2008 [t]
N

Množství za
rok 2009 [t]
2,94

N

1,93

1,26

N
O

0,2
0,555

N

0,205

0,135

N

5,425

1,785

O
N

0,12

0,24

0,12
O
N

0,35
0,74

O
N

0,15

O

O
O

0,15
0,025

0,03

0,3
3,55

0,45
3,545

V souvislosti se zprovozněním nové myčky kol a podvozků nákladních automobilů bude
od roku 2010 produkován odpad 19 08 13 – Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových
odpadních vod obsahující nebezpečné látky z kategorie odpadů nebezpečných.
Odpady jsou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů v platném znění. Odvoz a likvidaci vyprodukovaných odpadů
zajišťuje pro oznamovatele společnost oprávněná k nakládání s odpady (Transport Trutnov
s.r.o.). Provozovna není zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce.
Směsný komunální odpad je skladován v běžných sběrných nádobách (popelnicích).
S nebezpečnými odpady je nakládáno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Před odvozem těchto odpadů dochází
k jejich uložení v igelitových obalech, které jsou umístěny ve sběrných kovových a
plastových nádobách k tomu určených. Sběrné nádoby jsou umístěny v hlavní provozní
budově. Jedná se o větratelné prostory bez přítomnosti vyšší vlhkosti, zajištěné proti
nedovolenému vniknutí uzamčením.
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Městský úřad Vrchlabí svým rozhodnutím č.j. RRaŽP/15264/2009-Lu-Od/R/50 ze dne
23.9.2009 vydal souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování některých
odpadů. Tyto odpady jsou evidovány jako odpad 20 03 01 Směsný komunální odpad.
Tabulka č. 16: Odpady, k nimž byl vydán souhlas k upuštění od třídění

Provozovna Horní Lánov může potenciálně produkovat další odpady z kategorie
nebezpečných. Městský úřad Vrchlabí, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí,
vydal dne 29.9.2008 a dne 5.10.2009 souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady
(RRaŽP/20736/2008-Lu-Od a RRaŽP/18457/2009-Lu-Od). Tyto souhlasy zahrnují celkem 45
druhů odpadů ze skupin 08, 12, 13 ,14 ,15 ,16 , 17 , 19 a 20 a jsou vydány zároveň pro
všechny provozovny oznamovatele. Správní orgán nestanovil ve svém rozhodnutí podmínky
pro nakládání s nebezpečnými odpady, oznamovatel je povinen dodržovat platné právní
předpisy pro nakládání s odpady.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky
paliv a mazadel z dopravních a mechanizačních prostředků při jejich poruchách a haváriích.
Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního
prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Pokud by došlo
k znečištění zeminy, bude okamžitě odtěžena a bude s ní nakládáno jako s nebezpečným
odpadem, přednostně bude odvezena k vyčištění na dekontaminační plochu.
Tabulka č. 17: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii

Kód druhu
odpadu
15 02 02
17 05 03
17 09 03
19 13 01

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů

Kategorie odpadu

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištění nebezpečnými látkami
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
látky
pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

nebezpečný
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Situaci, při které by došlo k havárii a vznikly by v souvislosti s ní odpady, řeší Havarijní
plán.
4. Ostatní
Hluk
Hluk z provozu lomu i úpravny a z navazující dopravy po veřejných komunikacích byl
hodnocen v rámci akustické studie, která tvoří přílohu č. 1A této dokumentace (Bubák,
Moravec, 2010).
Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové a bodové.
Hluk z dopravy
Jako liniový zdroj hluku spojený do jisté míry s realizací záměru se uplatňují veřejné
komunikace, po kterých je prováděna expedice produktů z lomu. V akustické studii je
hodnocen vliv na akustickou situaci v okolí veřejných komunikací využívaných nákladními
automobily k expedici výrobků.
Hodnocení bylo provedeno pro komunikaci III/2956 a pro odbočku do lomu.
Kvantifikace hlukového podílu pro hluk ze silniční nákladní dopravy je provedena v obci
Lánov, jakožto v obytné lokalitě, která leží na expediční trase nejblíže navrhovanému
záměru, a tedy s předpokládaným nejvyšším stupněm ovlivnění. Dále na silnici I/14 se již
bude vyvolaná doprava dělit a její vliv na celkovou akustickou situaci poklesne.
Expedující nákladní vozy se na veřejných komunikacích stávají součástí běžné dopravy a
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) a
dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických
vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo zodpovědný
pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po jeho
komunikacích (účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.). I přes tento fakt
akustická studie nárůst hladiny hluku z dopravy hodnotí. Pro posouzení všech vlivů
spojených s realizací záměru je to nezbytné. Legislativní souvislosti spojené s problematikou
hluku z dopravy na veřejných komunikacích je třeba vzít do úvahy až při interpretaci
výsledků akustických výpočtů.
Pro možnost objektivního vyhodnocení ekvivalentních hladin hluku z dopravy,
vzhledem k chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb, byl
proveden výpočet s přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy. Hodnocení je provedeno
formou srovnání referenčních variant V0 (bez expediční dopravy z lomu), V100 (expedice
100 000 t za rok) a projektové varianty V450 (expedice 450 000 t za rok).
Popis variant a intenzita dopravy pro jednotlivé varianty je uvedena v kapitole B.II.4.
Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí posuzovaných
komunikací byl v hodnoceném území kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA
(viz hluková studie). Výsledky akustických výpočtů jsou uvedeny v kapitole D.I.3 stejně jako
vyhodnocení vlivu.
Hluk z provozu lomu, z úpravny a z vnitroareálové dopravy
Pokračování hornické činnosti bude probíhat stejným způsobem jako v současnosti, za
použití shodné mechanizace a těžebních postupů. Jako zdroje hluku se uplatní strojní zařízení
a dopravní prostředky, které se v lomu podílí na těžbě, úpravě a přepravě kameniva. Poloha
některých zdrojů hluku bude závislá na variantě záměru (R nebo Z). V případě realizace
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varianty RZ budou zdroje hluku umístěny v ploše obou variant, avšak nikoliv zároveň. Různá
poloha zdrojů hluku bude možná pouze u těžebního zařízení (vrtačka, nakladač pro těžbu a
dumpr), technologická linka pro úpravu suroviny zůstane v současné poloze.
Pro hodnocení hlukových vlivů stacionárních zdrojů, bylo použito akustických údajů
získaných těmito způsoby:
•

z technických dokumentací pracovních strojů a zařízení, které budou na lokalitě použity,

•

z technických dokumentací obdobných pracovních strojů a zařízení,

•

z archivních podkladů zpracovatele, které vychází z již provedených akustických studií a
z vlastních měření akustických výkonů na obdobných zařízeních,

•

z přípustných hodnot emisí hluku dle Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění
(směrnice 2000/14/EC).

•

vlastním měřením hlučnosti zdrojů na lokalitě za provozu.
Akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku jsou uvedeny v následující tabulce.

Provoz strojů ve výpočtu není časově korigován. V reálném provozu ale nelze
předpokládat jejich souvislé nasazení po celou pracovní dobu. Výpočet je tedy proveden
s rezervou na straně bezpečné
Tabulka č. 18: Zdroje hluku a jejich akustické parametry

Zdroj hluku

typ/využití

vrtačka
kolový nakladač
Volvo 220F
kolový nakladač
Volvo 150E
bourací kladivo
Krupp1500 na
DH103
nákladní vůz T815
dumpr
nákladní vůz
tech. linka
1. stupeň
tech. linka
2. stupeň
tech. linka
3. stupeň

bodový/těžba

Hladina akustického
Počet
výkonu LWA (dB) /
(ks)
intenzita provozu
1
110 dB

bodový/nakládka rozval

1

108 dB

bodový/nakládka expedice

1

107 dB

bodový/ rozval

1

107 dB

bodový/odvoz na deponie
liniový/těžba-odvoz ke zpracování
bodový/nakládka expedice

1
1
-

105 dB
10 jízd/h
105 dB

bodový/úprava suroviny

1

110,5 dB

bodový/úprava suroviny

1

109 dB

bodový/úprava suroviny

1

107 dB

Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí posuzovaných
komunikací byl v hodnoceném území kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA
(viz hluková studie). Výsledky akustických výpočtů jsou uvedeny v kapitole D.I.3 stejně jako
vyhodnocení vlivu.
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Hluk z clonových odstřelů
Surovina je primárně rozpojována pomocí trhacích prací velkého rozsahu, konkrétně
clonových odstřelů (CO)
Vzhledem k tomu, že při trhacích pracích se jedná o exploze výbušnin s hmotností nad
25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu, je při těchto odstřelech emitován
vysokoenergetický impulsní hluk. Pro vysokoenergetický impulsní hluk platí samostatný
hygienický limit a hodnotí se hladina akustického tlaku C, hluk z odstřelů je proto třeba
posuzovat samostatně a nezávisle na ostatních zdrojích hluku v lomu.
Předpokládá se, že bude provedeno cca 15 odstřelů do roka. Nikdy nebude prováděno
více odstřelů v 1 den. Odstřely budou probíhat pouze v denní době.
Emise hluku při clonovém odstřelu závisí na mnoha faktorech, jako je umístění vrtů,
hmotnost a časování náloží, orientace skalního masivu apod. Tento hluk nelze spolehlivě
modelovat, respektive nejsou k dispozici univerzální „emisní“ hodnoty hluku. Predikci
hlukové imise při clonových odstřelech lze poměrně spolehlivě odvodit na základě naměřené
hodnoty metodou analogie.
Posouzení vlivu vysokoenergetického impulsního hluku bylo provedeno metodou
analogie s již provedenými clonovými odstřely, konkrétně s clonovým odstřelem č. 511L ze
dne 22.9.2005. Detaily jsou uvedeny v hlukové studii.
Vyhodnocení vlivu je uvedeno v kapitole D.I.3.
Vibrace
V souvislosti s provozem záměru budou vznikat vibrace od clonových odstřelů a vibrace
od dopravních prostředků. Dále uvedená data pochází z úředních měření vibrací, které na
lokalitě pravidelně a dlouhodobě probíhají.
Vibrace od clonových odstřelů
Clonové odstřely pro primární rozpojování horniny mají seismické účinky, budou tedy
zdrojem vibrací, které se horninovým prostředím šíří do okolí.
Clonové odstřely budou prováděny přibližně v četnosti 15krát za rok. Pro jejich
provádění vydá OBÚ v Trutnově rozhodnutí o povolení trhacích prací. Rozhodnutí o
povolení trhacích prací je vydáváno na základě vypracované dokumentace trhacích prací, ve
které musí být uvedeny zásady minimalizace nežádoucích účinků trhacích prací na okolí
(velikost dílčích a celkových náloží, stanovení bezpečnostního okruhu apod.), na základě
kladných vyjádření k provádění trhacích prací a kladného výsledku ústního jednání
spojeného s místním šetřením. V současně platném povolení není žádná podmínka
s uvedením konkrétní velikosti dílčí a celkové nálože uvedena.
V lomu Horní Lánov se při clonových odstřelech používá neelektrický roznětný systém
Indetshock, umožňující odpálení každého vrtu samostatně při libovolném množství vrtů a
rozbušky DeM – S se zpožděním mezi jednotlivými stupni 25 ms.
Seismické účinky clonových odstřelů jsou na lokalitě pravidelně monitorovány a na
základě monitoringu jsou i navrhována opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů
(Svoboda 2003, 2005). V poslední době byla tato problematika komplexně řešena
v dokumentu „Závěrečná zpráva o výsledku monitorování otřesových účinků od clonových
odstřelů v kamenolomu Horní Lánov a sledování stavu rodinných domů č.p. 137 a č.p. 165“
(Bartoš, 2008).
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Clonové odstřely jsou v současné době prováděny na základě návrhu, který vychází
právě z dlouhodobého monitoringu účinků trhacích prací v letech 2006 – 2008 (Bartoš,
2008). Pro clonové odstřely jsou navrženy tyto základní parametry: roznětný systém DeM
nebo Indetshock, mezní hmotnost dílčí nálože v jednom časovém stupni DeM, resp.
v časovém intervalu i ≤ 0008 s pro Indetshock v rozmezí 285 - 900 kg trhaviny dle polohy
odstřelu. Celková nálož nepřesáhne 12 000 kg.
Výsledky měření seismických účinků trhacích prací (Svoboda, 2003, 2005) prokazují, že
naměřené hodnoty seismických účinků trhacích prací nepřesáhly nejvyšší přípustné meze
stanovené pro sledované objekty dle ČSN 730040 „Zatížení stavebních objektů technickou
seismicitou a jejich odezva“. U clonových odstřelů monitorovaných v tomto období byla
maximální rychlost kmitání naměřena u = 2,62 mm.s-1, tedy výrazně pod kritickou rychlostí
10 mm.s-1 uvažovanou pro obytné objekty dle citované ČSN.
Při následném monitoringu probíhajícím v letech 2006 - 2008 (Bartoš, 2008) byly
naměřeny rychlosti kmitání menší než 1,84 mm.s-1. Všechna měření probíhala v nejbližším
rodinném domu č.p. 137.
Při měření clonových odstřelů bylo dále zjištěno, že naměřené hodnoty vibrací od účinků
trhacích prací nepřesáhly nejvyšší přípustné meze vibrací stanovené pro druhy místností dle
nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění platném v době provádění odstřelů (Svoboda, 2003, 2005). Tyto výsledky nelze
jednoduše prezentovat v numerické podobě, vzhledem k tomu, že analýza se provádí
v třetinooktávových pásmech a efektivní hodnota zrychlení vibrací je závislá na frekvenci
otřesů. Grafické znázornění je uvedeno v citovaných literárních podkladech.
Vibrace z dopravy
Těžké nákladní automobily, které provádí expedici kameniva z lomu, mohou být
zdrojem otřesů, které se šíří od vozovky do okolí a mohou se projevit i ve stavbách
sousedících s komunikacemi
V souvislosti s přepravou produktů z lomu po veřejných komunikacích probíhal
pravidelný monitoring otřesů vyvolaných nákladní automobilovou dopravou (Svoboda,
2005). Měření bylo prováděno ve vzdálenosti 2 m od komunikace u domu č.p. 137
v sousedství příjezdové cesty k lomu. Naměřené hodnoty byly opět vyhodnoceny z hlediska
vlivu na veřejné zdraví i z hlediska vlivu na objekty.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví bylo zjištěno, že naměřené hodnoty vibrací od účinků
trhacích prací nepřesáhly nejvyšší přípustné meze vibrací stanovené pro druhy místností dle
nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění platném v době provádění odstřelů. Grafické znázornění výsledků měření je opět
v citovaném podkladu.
Z hlediska vlivu na stavební objekt dle ČSN 730040 bylo zjištěno, že rychlost kmitání
při průjezdu automobilů nepřekročila hodnotu 1 mm.s-1 a bylo tedy vyhověno kriteriu dle této
normy. Z výsledků měření plyne, že vlivem dopravy nedošlo ke vzniku prvých známek škod
ani ke zvětšení škod stávajících.
Měření otřesů vyvolaných dopravou pokračovalo i v dalším roce (Bartoš, 2006). Měření
probíhalo opět v domě č.p. 137, a to na několik místech a dále bylo rozšířeno i na sousední
objekt č.p. 165. Měřeny byly opět hodnoty rychlosti kmitání pro porovnání s normovými
hodnotami dle ČSN 730040 a současně i hodnoty zrychlení kmitání podstatné pro porovnání
s limity pro ochranu veřejného zdraví.
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Na domě č.p. 137 byly před průčelní zdí v průběhu měření registrovány otřesové účinky
do maxima rychlosti kmitání 0,117 mm/s. Vibrační účinky se shodným maximem 0,117
mm/s ale v horizontální složce kmitání byly zaznamenány na stanovišti umístěném na
okenním parapetu ložnice v přízemí objektu. Na podlaze ložnice pak vlivem resonančního
rozkmitání desky podlahy byly otřesové účinky vyšší s maximem 0,473 mm/s. U průčelní zdi
u vchodu do objektu č.p. 165 nacházející se ve vzdálenosti cca 15 m od komunikace byly
měřeny hodnoty vibračních účinků v maximální úrovni 0,1 mm/s. Pouze v jednom případě
v průběhu měření byla registrována hodnota rychlosti kmitání 0,218 mm/s.
Z výsledků měření je patrné, že vyšší dynamické účinky byly vyvolány průjezdy
prázdných nákladních aut do lomu z důvodu jejich vyšší rychlosti a nadskakováním
nezatížených vozů. Frekvenční obor dominantních vibrací se pohyboval převážně ve
středním spektru od 20 do 90 Hz s maximální výchylkou dráhy 0,002 mm a maximální
efektivní hladinou zrychlení 0,153 m.s-2. (podlaha v ložnici objektu č.p. 137).
Naměřená intenzita vibrací vyvolaná dopravním provozem nepřekročila přípustnou
hranici efektivní rychlosti kmitání 1 mm/s pro opakované otřesy charakteru déletrvajícího
rázového zatížení dle ČSN 730040 pro referenční stanoviště a stupeň porušení „0“. Při
naměřené intenzitě otřesů lze vyloučit jakákoli nová poškození malby či omítek
Záření radioaktivní, elektromagnetické
V lomu nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani významnější
zdroje záření elektromagnetického.
5. Doplňující údaje
Terénní úpravy
Vlivem těžby zásob vápnitého dolomitu v DP Horní Lánov dojde ke změně reliéfu
terénu. Záměr lze charakterizovat nevyrovnanou bilancí hmot – dobýváním dolomitu na
ložisku vzniká závěrný svah tvořený jednotlivými etážemi, po sanaci upravený tak, aby
připomínal skalní masiv, a dále víceméně ploché dno lomu, tvořené těžební bází (variantně
v zahloubení oproti současnému stavu). Vlivem záměru tedy dojde k úbytku hmoty
v objemu, který zhruba odpovídá předpokládaným zásobám suroviny. Vzhledem k objemu
suroviny je objem skrývky a výklizů zanedbatelný. V průběhu těžby ani po jejím ukončení
proto nevzniknou takové deponie nepoužitých hmot, které by zásadně ovlivnily reliéf terénu.
Trvalé změny reliéfu budou mít vliv na krajinný ráz, velikost a významnost tohoto vlivu je
posouzena v samostatné studii (Popková 2011, příloha č. 6) a v kapitole D této dokumentace.
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ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽP

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
1.

Územní systém ekologické stability krajiny

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) je trvalé
zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech
žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a
rozmanitost ekosystémů.
Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých
ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické
stability a biologické rozmanitosti území.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, územní systém
ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení
ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody.
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků
tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce i stát.
Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou
vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich
prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských
limitů a záměrů. Územní plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských
limitů a záměrů. Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení
ÚSES definitivně považovat za jednoznačné.
Informace o systému ÚSES nadregionálně a regionální úrovně byly nově získány
z rozpracovaných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – Návrh (listopad,
2010). Problematika ÚSES je považována za již zpracovanou. Vymezení ploch a koridorů
nadregionálních a regionálních prvků ÚSES je koordinované s územím sousedních krajů a
Polské republiky. Základem vymezení koncepce ÚSES je Plán nadregionálního a
regionálního územního systému ekologické stability pro území Královéhradeckého kraje z
roku 2010 s upřesněním některých prvků v rámci zpracování ZÚR. Jejich vymezení je v
souladu s republikovými prioritami pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými
v Politice územního rozvoje (PÚR ČR 2008 – odst. 14, 20).
Necelé dva kilometry severně od lomu Horní Lánov prochází po jižních svazích Krkonoš
nadregionální biokoridor K28 Prameny Úpy – Adršpašské skály. Ochranná zóna tohoto
biokoridoru, jež je široká 2 km od osy biokoridoru zasahuje do dobývacího prostoru.
Východně od lomu na severním svahu nad Pekelským potokem v lesních porostech je
dle připravovaných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje vymezeno regionální
biocentrum (RBC) 1209 Bíner. Od tohoto biocentra severně a jižně prochází regionální
biokoridor (RK) RK716 a RK717, které jsou vedeny mimo DP Horní Lánov. RBC 1209
Bíner zasahuje do DP Horní Lánov. Toto RBC je vymezeno přibližně v ploše funkčního RBC
35 dle generelu ÚSES zpracovaného pro KRNAP. RBC 35 dle mapového podkladu zahrnuje
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v dobývacím prostoru plochy, které jsou zvažovány k další těžbě a zasahuje až po současný
okraj lomu.
Obrázek č. 9: Znázornění prvků územního systému ekologické stability v okolí dobývacího prostoru
(zdroj KRNAP – generel ÚSES)
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Obrázek č. 10: Výřez z grafické části (I.2.b.2 - Výkres územního systému ekologické stability) Návrhu
zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání (dle www.krkralovehradecky.cz)

V územním plánu obce Lánov (aktuálně ve schválené a stále platné 2. změně ÚP z
června 2008) jsou zakreslena lokální biocentra a biokoridory. Žádný z těchto lokálních prvků
ÚSES nebude pokračováním těžby v dobývacím prostoru Horní Lánov dotčen. Nejbližším
lokálním prvkem ÚSES je lokální biocentrum (LBC) v těsné blízkosti lomu Horní Lánov
vymezené v severozápadní a západní části DP v protějším svahu Pekelského potoka. Toto
LBC odpovídá LBC 36 dle generelu ÚSES (obr. č. 9) a na sousední prvky ÚSES je napojeno
třemi lokálními biokoridory, z nichž dva vedou údolím Pekelského potoka a jeden
severozápadně přes návrší do údolí Malého Labe.
Výše zmíněné regionální biocentrum 1209 Bíner ani RBC35 není v platném územním
plánu obce Lánov zakresleno (viz následující obrázek).
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Obrázek č. 11: Snímek ÚP Lánova, koordinační výkres po změně č. 2

2. Zvláště chráněná území
Dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou kategorie zvláště
chráněných území následující: národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
Dobývací prostor Horní Lánov leží v ochranném pásmu Krkonošského národního parku
(KRNAP). Hranice samotného KRNAP (3. zóna) je nejblíže vzdálena od místa rozšíření
těžby cca 700 m severovýchodním směrem.
Krkonošský národní park byl vyhlášen v roce 1963 na základě zákona č. 40/1956 Sb.,
který definuje národní parky jako "Velké plochy původní nebo lidskými zásahy málo dotčené
přírody, které mají obzvláštní vědecký význam, jsou důležité z hlediska klimatického,
vodohospodářského nebo zdravotního a vedle toho mají sloužit vzdělání našeho lidu". Nově
jsou národní parky definovány v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
jako "Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část
zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny,
živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam". Vláda ČR
zřídila znovu Krkonošský národní park svým nařízením č. 165/1991 Sb. Podle tohoto
nařízení je posláním Krkonošského národního parku "uchování a zlepšení jeho přírodního
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prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny,
naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k
ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí".
Krkonoše, včetně ochranného pásma, jsou dále vyhlášeny jednou ze šesti českých
biosférických rezervací programu Člověk a biosféra (MAB – Man and Biosphere) UNESCO.
V biosférické rezervaci se provádí ochrana genofondu, vědecký výzkum sledující
využívání a zneužívání přírodních zdrojů, výměna informací v mezinárodním měřítku a
výchova odborníků i veřejnosti pro cíle ochrany přírody. Světová síť BR je rozprostřena tak,
aby zahrnovala všechny základní biomy Země a postihovala různorodost jejich civilizačního
zatížení. Každá BR obvykle obsahuje ukázky hlavního biomu oblasti, výjimečné nebo
ojedinělé části přírody, krajinu citlivě využívanou člověkem i přírodu degradovanou lidskou
činností. Jako biosférické rezervace mohou být vyhlášena pouze území chráněná národní
legislativou (zákonem). BR musí být dostatečně velká pro zajištění všech úkolů.
Národní park zaujímá většinu české části Krkonoš. Délka území národního parku
dosahuje 39 km, šířka se pohybuje od 3,5 do 15 km. Nejnižší bod leží na řece Jizeře v
nadmořské výšce 480 m, nejvyšším vrcholem je Sněžka 1602 m n.m. Celková rozloha
KRNAP a jeho ochranného pásma činí 54 700 ha (zóna I – 4 400 ha, zóna II – 4 000 ha, zóna
III – 27 900 ha, ochranné pásmo 18 400 ha) a je vymezena hranicemi popsanými v přílohách
č. 1 a 3 Vládního nařízení č. 165/1991 Sb.
Obrázek č. 12: Poloha DP Lánov vzhledem k hranicím KRNAP a jeho ochranného pásma (podklad
CENIA)

Na území KRNAP se vyskytuje několik maloplošných zvláště chráněných území.
Nejblíže k DP Horní Lánov leží přírodní památka Černohorská rašelina (5,4 km
severovýchodně) a přírodní památka Prameny Úpy (5,4 km severně) a Lom Strážné (5,5 km
severozápadně)
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3. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Celý DP Horní Lánov se nachází v území soustavy Natura 2000, konkrétně v evropsky
významné lokalitě (EVL) Krkonoše. Hranice EVL je jižně od Lánova totožná s hranicí OP
KRNAP i biosférické rezervace, hranici zde tvoří silnice I/14.
Část DP včetně plochy pro rozšíření těžby leží i v ptačí oblasti (PO) Krkonoše.
Obrázek č. 13: Poloha záměru vzhledem k území Natura 2000 – Ptačí oblast Krkonoše (EVL se nachází
v celé ploše obrázku - není zakresleno)

EVL Krkonoše (kód lokality: CZ0524044)
Rozloha: 54.979,60 ha
Poloha: Přírodní komplex Krkonoše představuje nejvyšší část středoevropských
hercynských pohoří. Tvoří horský hraniční val mezi Českou a Polskou
republikou, státní hranice probíhá v délce 40 km mezi sídelními útvary
Harrachov na západním okraji a Žacléřem na východním okraji. Pohoří spadá
pod biogeografickou provincii 2.32.12 (evropské středohory)
Výškové rozpětí: 400 – 1602 m n. m.
Ekotop: Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky a tvoří společně s Hrubým
Jeseníkem a Králickým Sněžníkem Vysoké Sudety – řetěz geologicky starých
prvohorních nevápencových středohor, sdílených mezi Českou republikou,
Německem a Polskem. Krkonoše jsou přibližně 40 km dlouhé a 20 km široké,
jejich georeliéf je tvořen jednak starými zarovnanými povrchy, jednak hluboce
zaříznutými údolími, které byly formovány pleistocenními ledovci a sněžníky.
Nejvyšší vrchol Sněžka svou nadmořskou výškou 1602 m sice nedosahuje
vysokohorské elevace, avšak vrcholová oblast Krkonoš (mezi 1300 až 1600 m
n. m.) představuje krajinu s četnými subarktickými a vysokohorskými prvky
jakými jsou alpinská hranice lesa, subarktická rašeliniště, ledovcové kary,
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sněhové a zemní laviny, skalní výchozy typu tors a široká mozaika mrazem
tříděných forem reliéfu (periglaciální sutě, kryoplanační terasy, polygonální a
brázděné půdy). Geologicky patří Krkonoše společně s Jizerskými horami do
krkonošsko-jizerského krystalinika, kde převažují krystalické břidlice (svory,
fylity, kvarcity) starohorního až prvohorního stáří, do kterých v karbonu
pronikl mohutný žulový pluton tvořící převážnou část hraničního hřbetu. Klima
Krkonoš odpovídá mírnému klimatickému pásmu s výrazným vlivem
Atlantického oceánu a převládajícími západními větry.
Biota:

Díky biogeografické poloze se v Krkonoších v průběhu čtvrtohorního
zalednění opakovaně setkávala severská a alpinská biota. To se odráží ve
vysokém počtu glaciálních reliktů, endemitů a ve výrazné rozmanitosti
horských ekosystémů. Alpinské trávníky, subarktická rašeliniště, porosty kleče,
ledovcové kary, květnaté horské louky, mokřady, horské smrkové a smíšené
lesy, přípotoční olšiny a nivy. Podle fytogeografického členění náleží Krkonoše
do oblasti středoevropské lesní květeny (Hercynicum) a společně s Rýchorami
jsou v podoblasti sudetské flóry (Sudeticum). Velké převýšení mezi údolními a
vrcholovými polohami (400 až 1602 m n. m.) společně s pestrou mozaikou
různých forem reliéfu a stanovištních podmínek se projevuje ve výrazném
vertikálním členění biomů v rámci 4 vegetačních výškových stupňů. Z Krkonoš
je popsáno přes 1250 druhů cévnatých rostlin, které se vyskytují celkem v 68
biotopech uvedených v Katalogu biotopů České republiky. Z toho je 12
biotopů prioritních naturových.

Kvalita:

Krkonoše jsou jediným českým pohořím, jehož biota kontinuálně pokrývají 4
výškové vegetační stupně od submontánního po alpinský vegetační stupeň. To
se významně projevilo v průběhu syngeneze a synchorologie krkonošských
biot a podmínilo jejich výjimečně vysokou diverzitu. Na základě výsledků
multidisciplinárního vědeckého výzkumu byla hřebenová oblast Krkonoš
popsána jako arkto-alpinská. Jedná se zejména o ekosystémy nad hranicí lesa a
ekosystémy interkalární zóny ledovcových karů s lavinovými svahy, kde se
rozkládají populace celkem 29 endemických taxonů na úrovni druhů, poddruhů
a variet a 20 taxonů, zařazených do Červeného seznamu ohrožených druhů
rostlin České republiky. Krkonoše jako jediné pohoří České republiky zasahují
až do alpinského vegetačního stupně (upper alpine belt) a společně s Hrubým
Jeseníkem představují jediná dvě česká pohoří, která mají bohatě zastoupené
ekosystémy subalpinského vegetačního stupně (lower alpine belt). Přítomné
naturové biotopy se vyznačují bohatých zastoupením glaciálních reliktů a
krkonošských endemitů, což z přírodního komplexu Krkonoše činí lokalitu
NATURA 2000 významnou z hlediska: 1.celonárodního: jediný přírodní
komplex této rozlohy a biodiverzity v rámci České republiky.
2.celoevropského: jediný přírodní komplex s výskytem endemických taxonů,
zařazených do přílohy II.směrnice č. 92/43/EHS – Campanula bohemica,
Galium sudeticum, Pedicularis sudetica, Gentianella bohemica. Kromě těchto
endemitů představují Krkonoše celosvětově jediné místo výskytu endemického
jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica) a pohoří výjimečně bohaté na glaciální
relikty, dosahujících zde jižní hranici svého celosvětového rozšíření (Rubus
chamaemorus, Pedicularis sudetica, Saxifraga nivalis).
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Seznam stanovišť (biotopů) a seznam druhů rostlin a živočichů, jež jsou předmětem
ochrany EVL Krkonoše, je uveden v přílohách k dokumentaci č. 5A a 6.
PO Krkonoše (kód lokality: CZ0521009)
Rozloha:
40.906,53 ha
Popis:
Ptačí oblast Krkonoše tvoří celý národní park spolu s částmi jeho ochranné
zóny. V 90. letech bylo na české straně Krkonoš zjištěno celkem 155 druhů
ptáků s prokázaným, pravděpodobným nebo možným hnízděním. Na základě
výskytu významných druhů ptáků se mezi ornitologicky nejhodnotnější oblasti
českých Krkonoš řadí alpínské vrcholy, ledovcové kary a subarktická
rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří. Pouze zde v rámci
České republiky hnízdí kulík hnědý (Charadrius morinellus), slavík modráček
tundrový (Luscinia svecica svecica) a pěvuška podhorní (Prunella collaris), z
dalších druhů linduška horská (Anthus spinoletta) a kos horský (Turdus
torquata). Zaznamenáno bylo i hnízdění čápa černého (Ciconia nigra),
včelojeda lesního (Pernis apivorus), tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), tetřívka
obecného (Tetrao tetrix), chřástala polního (Crex crex), sýce rousného
(Aegolius funereus), datla černého (Dryocopos martius), lejska malého
(Ficedula parva) a ťuhýka obecného (Lanius collurio).
Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany
- Chřástal polní (Crex crex)
- Čáp černý (Ciconia nigra)
- Datel černý (Dryocopos martius)
- Lejsek malý (Ficedula parva)
- Slavík modráček (Luscinia svecica svecica)
- Sýc rousný (Aegolius funereus)
- Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
V roce 2008 bylo vypracováno Posouzení dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů záměru „Pokračování hornické
činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po roce 2012" na stanoviště a druhy evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000. (Véle A., 2008) Toto
posouzení bylo vypracováno na základě vyjádření Správy KRNAP č. 01792/2008 ze dne 4.
3. 2008, které nevylučuje vliv záměru na EVL Krkonoše a PO Krkonoše a řešilo ve dvou
samostatných posouzeních varianty ,,maximální neboli projektovou“ a „redukovanou“.
V roce 2011 bylo vypracováno aktuální posouzení pro současný rozsah záměru.
4. Přírodní parky
Nejbližším přírodním parkem je Hrádeček, který je vzdálen cca 10 km od hranice DP
jihovýchodním směrem.
5. Významné krajinné prvky, památné stromy
Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 téhož zákona orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
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meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy.
Z výše uvedeného vyplývá, že vodní tok (Pekelský potok) je dle § 3 odst.1 písm. b)
zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem, stejně jako lesní porosty v DP a v
jeho okolí.
6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V současné době se obec Lánov skládá ze dvou částí - z Prostředního a Horního Lánova.
Centrum dnešního života obce je kolem křižovatky dvou silnic: I/14 Vrchlabí - Trutnov (ze Z
na V) a III/32552 - III/2956, Hostinné - Horní Lánov, Dolní Dvůr (z J na S). Obec Lánov
byla a je ves lánového typu rozložená na obou březích toku Malé Labe.
Obec Lánov je jedna z nejstarších obcí východních Krkonoš. Dále popisovaná historie
obce je citací z publikace ,,Historie Lánovska“, která byla vydána v roce 2000 jako součást
almanachu "Lánov 1355 - 2000" u příležitosti 115. výročí založení školy v Prostředním
Lánově a 15. výročí otevření nové budovy školy a která je uveřejněná na internetových
stránkách obce (www.lanov.cz).
Nejstarší zmínky o Lánově pocházejí až z roku 1355, kdy jeho jméno čteme jako
Lungnow nebo Langnaw. Není však pochybností, že by bylo přehnané tvrzení Erharda
Müllera, který doslova píše: "Lánov (Langenau), položený na Malém Labi, je jedna z
nejstarších vesnic naší domoviny. Její vznik sahá do doby před rokem 1300, pravděpodobně
zpět do časového prostoru mezi roky 1250 - 1260." Jde tedy o počátky tzv. druhé vlny
kolonizace valné části pohraničního královského hvozdu a jeho likvidace.
Na základě poznatků o kolonizaci pohraničního pralesa můžeme počítat s tím, že do
údolí Malého Labe přišla skupina cizích kolonistů, vedená jejich lokátorem. Prostor obce byl
jím rozdělen na části pro jednotlivé osadníky, kteří měli kultivovat lesní porost a proměnit ho
na zemědělskou půdu - lán (německy Hufe). Z něj byly později vyměřovány daně, dávky a
robota.
Hlavním způsobem obživy zdejšího obyvatelstva byl chov dobytka a obdělávání půdy.
Tuto skutečnost nezpochybňují ani velmi časné zmínky o "železných horách nad Lánovem" a
existence zdejších železných hamrů, využívajících horské vody k výrobě železa a jeho
kování.
Obec byla velmi dlouho rozdělena. Patřily k ní panské dvory - dolní a horní, náležící
vrchlabskému panství v "lánovských horách" a čtyři samostatné celky - Lánov Horní,
Prostřední, Dolní a také ještě po určitou dobu Malý.
17. století bylo ve znamení pozvolného rozvoje domácké textilní výroby. Předení a tkaní
pronikalo do většiny lánovských chalup. Nejdramatičtěji vyznívá období vrcholící před
koncem 18. století. Míjejí neúrodné roky 1771 a 1772 s epidemiemi a masovým vymíráním
chudiny. Lánovští se svými rychtáři hrají důležitou roli v selském povstání roku 1775 při
obsazení vrchlabského zámku. Do krajiny přichází i "bramborová válka", kdy se údolí
Lánova stává roku 1778 válčištěm mezi Rakušany a Prusy Fridricha II. Vrch Špička se stává
dělostřeleckým stanovištěm.
V manufakturním období se rozvíjí v Horním i Prostředním Lánově papírenská výroba a
selské cihelny. Tyto činnosti zmizely beze stopy. Jiná záležitost ovšem je těžba vápence a
jeho zpracování na pálené vápno v polních vápenkách. Tato činnost byla značně intenzivní
už v době Marie Terezie a Josefa II., čímž se Lánov a Černý Důl svorně podílely na výstavbě
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pevnosti Josefov. Těžba se dodnes zachovala a soustředila na využívání ložiska dolomitu v
Horním Lánově.
Vpád průmyslové revoluce do kraje v 19. století upřednostnil textilní výrobu a údolí se
zaplnilo továrnami. I tato činnost postupně zaniká. Další léta přinášejí nové způsoby obživy vznikají drobné řemeslnické dílny, řada lidí nachází své uplatnění při lesních pracích, v
zemědělství i ve službách - turistika se rozšiřuje i v tomto okolí. Poslední doba poskytuje
zaměstnání občanům v průmyslu sousedního Vrchlabí. Ke konci roku 1999 vzrostl počet
obyvatel Lánova na 1500.
Celé území České republiky je, kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně
znehodnocených, územím s pravděpodobnými archeologickými nálezy. Archeologické
movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem o státní památkové péči 20/1987 Sb. a tzv.
Maltskou konvenci (ETS č. 143).
7.

Území hustě zalidněná

Území obce Lánov není územím hustě zalidněným. Jedná se o podhůří Krkonoš, které je
zalidněno relativně málo. Obec Lánov měla k 31.12.2009 1668 obyvatel, rozloha obce je
1696 ha. Hustota obyvatel v Lánově je tedy 98,3 obv./km2, což je méně než celostátní průměr
(130 obv./km2).
8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona
č. 17/1992 Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty
stanovené zvláštními předpisy“. Zvláštním předpisem je i nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a
nařízení vlády č. 615/2006 Sb.
Ovzduší
Na území obce Lánov nejsou překračovány hygienické limity dle nařízení vlády č.
615/2006 Sb. Území nepatří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) dle „Sdělení
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2008“.
Hluk
Lánovem prochází silnice I/14, III/32552 a III/2956. Každá z nich má v území jinou
funkci a má i odlišnou intenzitu dopravy a skladbu dopravního proudu. Silnice jsou v území
dominantním zdrojem hluku – liniovým zdrojem procházejícím celou obcí.
Dopravní intenzita na silnici I/14 odpovídá silnici 1. třídy s tranzitní funkcí, Silnice I/14
prochází obcí Lánov ve směru východ – západ, tj. tečně k rozložení většiny zástavby a
akusticky ovlivňuje pouze malou část zástavby, nelze však vyloučit, že u několika nejbližších
rodinných domů je dosažen nebo překročen hygienický limit pro hluk z dopravy
s uvažováním korekce na starou hlukovou zátěž.
Z výpočtu provedeného v akustické studii plyne, že při současné dopravní intenzitě a
skladbě dopravního proudu (která zahrnuje i expediční dopravu z lomu) na silnici III/2956
není překračován platný hygienický limit pro hluk z pozemních komunikací dle nařízení
vlády č. 272/2011 Sb. Hodnoty hluku u nejbližší obytné zástavby se v denní pohybují do 66
dB, tedy 4 dB pod hygienický limit s uvažováním korekce pro starou hlukovou zátěž, jejíž
použití je v tomto případě (stejně jako u silnice I/14) oprávněné.
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V Lánově i okolní krajině jsou zachovány funkce sociálně-ekonomické i přírodní.
Z výše uvedeného vyplývá, že zájmové území a okolí nepatří mezi území plošně
zatěžovaná nad míru únosného zatížení.
9. Staré ekologické zátěže
Přímo v zájmovém území se nenachází žádná stará ekologická zátěž.
Nejbližší evidované staré ekologické zátěže se nachází ve Vrchlabí a v Černém Dole.
Vzdálenost těchto lokalit je větší něž 3 km od DP Horní Lánov a k posuzovanému záměru
nemají žádný vztah.
10. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry se v dotčeném území nevyskytují.
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Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V následující charakteristice stavu složek životního prostředí jsou pro úplnost popsány i
složky životního prostředí, které záměrem nebudou dotčeny vůbec.
1. Ovzduší a klima
Klimatická charakteristika
Řešené území se dle Quitta (1971) nachází v klimatické oblasti chladné CH7. Tato
jednotka se vyznačuje velmi krátkým až krátkým, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým
létem, přechodné období je dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je
velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
Tabulka č. 19: Charakteristika klimatické oblasti CH7

Charakteristika

Hodnota (teploty ve °C, srážky v mm)

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

10 – 30
120 – 140
140 – 160
50 – 60
-3 – -4
5 – 16
4–6
6–7
120 – 130
500 – 600
350 – 400
100 – 120
150 – 160
40 – 50

Základní rysy krkonošského klimatu jsou dány polohou pohoří ve střední Evropě. Pro
tuto část klimatického mírného pásma je typický vedle výrazného střídání ročních období i
vliv Atlantického oceánu a velmi častá velkoprostorová výměna vzdušných mas různých
vlastností, která vyvolává silnou proměnlivost počasí, a to převážně v krátkých časových
obdobích. Vedle polohy se uplatňuje i vliv hor, tj. vertikální složky, která má vliv jak na
úbytek teplot a tlaku s výškou, tak na rychlejší proudění vzduchu, intenzivnější sluneční
záření a donedávna i menší znečištění vzduchu.
Kvalita ovzduší
Území stavebního úřadu Vrchlabí, pod které zájmové území spadá, nepatří do oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) dle „Sdělení odboru ochrany ovzduší (OOO) MŽP o
hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat
za rok 2008“. Do OZKO patří pouze 0,02 % území Královehradeckého kraje, což znamená,
že pouze v centru Hradce Králové došlo v roce 2008 k překročení imisního limitu dle NV č.
597/2006 Sb. (konkrétně pro roční koncentraci NO2). Dále na 1,6 % území ve správním
obvodu stavebního úřadu Vrchlabí došlo v roce 2008 k překročení cílového imisního limitu
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pro benzo(a)pyren (BaP). Jedná se však o centrum Vrchlabí, nikoliv o DP Horní Lánov, ani
jeho širší okolí.
V rozptylové studii (Kočová 2010, příloha č. 2) je uveden popis stávajícího imisního
pozadí v zájmové lokalitě. Uvedeny jsou pouze znečišťující látky, pro které byl proveden
výpočet znečištění ovzduší.
V zájmové lokalitě lze tedy s jistou mírou pravděpodobnosti očekávat následující
průměrné roční koncentrace škodlivin:
•

Benzo(a)pyren:

0,3 ng/m3

•

Benzen:

0,5 µg/m3

•

Oxid uhelnatý:

296 µg/m3

•

NOx:

11,5 µg/m3

•

NO2:

9,4 µg/m3

•

PM10:

14,4 µg/m3

2. Voda
Povrchové vody
Hydrograficky spadá zájmové území k hydrologickému povodí 1-01-01 Labe po Úpu.
DP Horní Lánov je součást hydrologického povodí Malého Labe a v užším pohledu náleží
k povodí Pekelského potoka (hydrologické pořadí 1-01-01-021). Pekelský potok je
levostranným přítokem Malého Labe.
Údolí Pekelského potoka je ve značném spádu, což odpovídá horským a podhorským
oblastem. Na povrchu dobývacího prostoru nejsou (kromě Pekelského potoka) žádné útvary
povrchových vod (vodní toky ani nádrže). Základní hydrologické charakteristiky Pekelského
potoka k profilu ústí do Malého Labe odvozené pro období 1931 – 1980 jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tabulka č. 20: Základní hydrologické charakteristiky Pekelského potoka

plocha povodí
délka toku
roční úhrn srážek
roční úhrn odtoku
roční úhrn evaporace
roční průměr specifického odtoku
průměrný roční průtok

5,913 km2
3,566 km
1 045 mm
608 mm
437 mm
19,28 l.s-1.km-2
114 l.s-1

Cca 150 m jihovýchodně od hranice dobývacího prostoru se nachází Slatiniště Biener. Je
tvořeno mělkou depresí protáhlého tvaru s úklonem k jihozápadu, ve které se nachází několik
nesoustředěných vývěrů podzemní vody, které dále ve svahu vytvářejí bezejmenou vodoteč –
levostranný přítok Pekelského potoka.
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Podzemní vody
Hydrogeologie širšího okolí
Hydrogeologická charakteristika je obsáhle popisována zejména v přílohách 4A a 4B,
které se zabývají hydrogeologickými aspekty rozšíření a zahloubení (Stibitz a kol. 2009,
2010).
Zájmová oblast spadá do hydrogeologického rajónu 641 Krystalinikum Krkonoš a
Jizerských hor.
Z hydrogeologického hlediska se jedná o hydrogeologický masív. Hlavním kolektorem v
hydrogeologickém masívu je přípovrchová zóna, tj. zóna přípovrchového rozvolnění
horninového masívu spolu se zvětralinovým pláštěm. Sahá zpravidla do hloubek několika
metrů až několika desítek metrů pod terénem, probíhá víceméně konformně s povrchem
terénu a vykazuje řádově vyšší propustnost než hlubší partie horninového masívu, velmi
často bez ohledu na primární petrografické rozdíly.
Údaje o hydraulických parametrech hornin krkonošsko-jizerského krystalinika jsou
rozloženy velmi nerovnoměrně. O přípovrchové zóně metamorfitů existují ojedinělé údaje,
které vykazují zpravidla rozpětí Z = 3.6 - 4.1 a Y = 4.3 - 5.0, s odpovídajícími odhady k =
4·10-6 - 1.4·10-5 m·s-1 a T = 2.10-5 -1.10-4 m2·s-1. Jde tedy o slabě až mírně propustné
prostředí (IV. - V. třída) a o hydrogeologický kolektor IV. třídy nízké průtočnosti. Některé
fylity a fylitové suti, např. u Škodějova vykazují propustnost i průtočnost zvýšenou. Pokles
průměrné propustnosti s hloubkou se v metamorfitech projevuje rozpětím hodnot Z = 1.4 2.7 v hloubkách větších než 30 m (slabá až velmi slabá propustnost VI.-VII. třídy).
Pohyb podzemních vod v hydrogeologickém masívu probíhá převážně v přípovrchové
zóně. Je určen morfologií povrchu a jeho rychlost (s výjimkou některých promytých úseků v
sutích na strmých svazích) nepřekračuje zpravidla řád 10-5 m·s-1, tj. několika metrů za den.
Rychlé reakce vydatnosti pramenů na srážky nejsou podmíněny rychlým postupem
infiltrované vody k vývěru, ale jsou projevem šíření tlakových změn ve zvodněném systému.
Infiltrací srážek do přípovrchové zóny se vytváří hlavní akumulace podzemních vod
hydrogeologického masívu - první zvodeň. Vzhledem k vysokým srážkám a vysokým
hydraulickým gradientům má hydrogeologický masív Krkonoš velmi příznivé podmínky pro
intenzívní tvorbu podzemního odtoku. Podle mapy podzemního odtoku je specifický odtok
podzemních vod z většiny tohoto území velmi vysoký (7-10 l·s-1·km-2) až extrémně vysoký
(nad 10 l·s-1·km-2), v nižších polohách vysoký (5-7 l·s-1·km-2).
Ložisko Lánov leží nad místní erozivní bází, kterou tvoří údolí Pekelského potoka při
severní a západní straně ložiska. Zdejší dolomitické vápence na ložisku nejsou většinou
zvodněné. Výjimkou jsou pouze úseky s tektonickými poruchami, kde se vyskytuje částečné
zvodnění, jak dokazují omezené přítoky ve stěnách lomu. Předpokládá se, že ložisko
neobsahuje žádnou polohu (tektonickou, krasovou), která by významně hromadila vodu.
Skrývka z hlín a sutí je většinou tak málo mocná, že nemá podstatný vliv na zvodnění. Celé
návrší, v němž je zahlouben stěnový lom Lánov, je budováno čočkou dolomitických
vápenců, uzavřenou ve fylitech. Tento dílčí hřbet je ze severní strany drénován do hluboce
zaříznutého Pekelského potoka a na jih je odvodňován do mělčího údolí protékaného
bezejmenným přítokem Pekelského potoka pod lomem. Masív dolomitických vápenců, jak je
popsáno v geologické kapitole je porušený a již svým primárním charakterem se jedná o
puklinově propustné horniny, které v některých úsecích, hlavně v podrcených a brekciovitých
pásmech vykazuje slabé zkrasovění, hlavně ve svrchních polohách. Obalové fylitické
horninové komplexy jsou také puklinově propustné, ale v daleko menší míře, tudíž tvoří
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často méně propustnou bariéru, která podmiňuje i výskyt přepadavých pramenů. Zvodnění je
velmi omezené, právě tak jako oběh puklinových podzemních vod.
Pokryvné útvary mají větší mocnosti jen na plošinách na návrší hřbetu, kde jsou
vyvinuty kvartérní hlíny, které přecházejí do sutí podložních hornin. V některých místech se
může vytvářet i mělká zvodeň, jejíž význam se zvětší v případě, že tato zvodeň se propojí s
dobře propustnými polohami poruchových zón anebo s místy zkrasovění. Obecně je možné
konstatovat, že mělká zvodeň může být oddělená od hlubšího puklinového oběhu, protože
puklinové systémy v dolomitických vápencích bývají často ve svrchních partiích utěsněny.
Hydrogeologie užšího okolí ložiska
Okolí lomu je budováno masívem dolomitů, které tvoří čočku uzavřenou do méně
propustných fylitů. Propustnost samotných dolomitů je minimální, stejně jako je i omezené
jejich zvodnění. To je vázáno především na úseky intenzivněji rozpukaných, podrcených až
brekciových pásem. Díky tomu je zvodnění horninového prostředí většinou nepravidelné,
závisí na rozevřenosti puklin, charakteru jejich výplně a propustnosti nadložního kvartérního
pokryvu. Směrem do hloubky, spolu s intenzitou porušení, klesá i intenzita proudění
podzemní vody. Infiltrace do dolomitického masívu je vázána především na samotné
výchozy dolomitů případně větší poruchová pásma. Vlivem jílovitého charakteru zvětrávání
dolomitů, které způsobuje zatěsnění svrchních partií, je totiž do značné míry omezena
infiltrace z mocnějších pokryvných kvartérních útvarů. Dochází k ní většinou během
dlouhodobého intenzivního nasycení povrchových horninových partií vodou, tedy především
v období jarního tání a výrazných déletrvajících srážkových období. Vlivem kolmatace
svrchních partií dolomitů dochází k vytvoření dvou víceméně oddělených zvodní, a to
svrchní zvodně v pokryvných kvartérních útvarech a spodní zvodně v dolomitech. Zatímco
proudění podzemní vody v pokryvných útvarech v podstatě respektuje morfologii terénu,
proudění v dolomitech je omezeno pouze na významnější puklinové systémy. V samotném
neporušeném masívu je zvodnění velmi omezené a dochází v něm k minimálnímu proudění
až ke stagnaci podzemní vody v přítomných puklinkách. Minimální propustnost
neporušených partií dolomitického masívu v kombinaci s tektonickým porušením
severojižního směru vytváří v masívu oddělené horninové bloky s víceméně samostatným
oběhem podzemních vod.
Prostor slatiniště Biener je dotován především z pokryvných útvarů hřebenu
dolomitického masívu situovaných severovýchodně nad prameništěm, které mají samostatný
systém oběhu podzemních vod víceméně nezávislý na podložních dolomitech. Částečnou
dotaci z hlubšího omezeného oběhu podzemních vod v dolomitech pokryvných útvarů a
slatiniště Biener také nelze vyloučit, ale v porovnání s dotací z pokryvných útvarů bude
výrazně menší. Pokryvné útvary tvoří lokální zvodeň mělkého oběhu dotovanou přímou
infiltrací srážkových vod. O původu prameniště Biener v mělkém oběhu svědčí rozkolísanost
jeho průtoků v rámci roku, relativně nižší a kolísající teplota. Samostatný oběh podzemních
vod mělkého oběhu dokládá i současná situace, kdy přes značný gradient v úrovni hladiny
podzemní vody (výškový rozdíl mezi 1. etáží lomu a slatiništěm je cca 100 m) nedochází k
odvodnění prostoru slatiniště.
Průzkumné práce
V srpnu 2002 byl proveden ve východním předpolí lomu geofyzikální průzkum. Cílem
geofyzikálního průzkumu bylo indikovat významné tektonické linie, které by mohly sloužit
jako preferenční cesty pro proudění podzemní vody. Důvodem bylo ověření potenciální
komunikace mezi vrty L-1 až L-3, slatiništěm Biener a prostorem lomu. Tento geofyzikální
průzkum neprokázal existenci výraznějších tektonických linií, které by umožňovaly
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intenzívní komunikaci mezi prostorem lomu a slatiništěm Biener. Geofyzikálně zjištěné
pukliny ve výchozové části nejsou příliš výrazné a neprojevují se jako zřetelné vodiče.
Interpretované vodivé linie odpovídají pravděpodobně nepříliš mocným puklinám. Jejich
směr je především severojižní resp. ssv.-jjz.
Za účelem ověření případného ovlivnění okolního horninového prostředí hornickou
činností probíhá od roku 1997 v okolí lomu pravidelný měsíční monitoring stavu podzemních
a povrchových vod. V rámci tohoto monitoringu jsou na hydrogeologických objektech v
okolí lomu sledovány úrovně hladiny podzemní vody a průtoky a zároveň je sledován i jejich
chemizmus. Jedná se o vrty L-1, L-2, L-3 a prameniště Biener situované v jihovýchodním
předpolí lomu, a dále vrt L-4 a pramen Pr-1 mezi lomem a Pekelským potokem při severní
hranici dobývacího prostoru.
Obrázek č. 14: Situační mapa se zákresem objektů pro hydrogeologický monitoring (dle Stibitz, 2009)

Zjištěné kolísání hladiny podzemní vody ve vrtech má v jednotlivých letech podobné
průběhy. Kolísání hladiny podzemní vody je ovlivněno klimatickými poměry, přesněji
srážkovou činností a mírou infiltrace srážkových vod do horninového prostředí. Maximální
nasycení horninového prostředí a tedy i nejvyšší úroveň hladiny podzemní vody ve vrtech se
vyskytuje během jara, většinou na přelomu března a dubna, kdy dochází k tání sněhové
pokrývky a ke zvýšené dotaci povrchové vody do podzemní. Od tohoto období dochází k
pozvolnému poklesu hladiny podzemní vody ve sledovaných objektech prakticky až do
konce roku. Minimální úrovně hladiny podzemní vody se vyskytují během podzimu, kdy z
důvodu zvýšené evapotranspirace během léta a snížení srážkových úhrnů během podzimu
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dochází k omezení infiltrace srážkových vod do vod podzemních. V rámci jednotlivých let
dochází na základě velikosti srážkových úhrnů a doby tání sněhové pokrývky k mírným
variacím v čase maximálního a minimálního nasycení prostředí a maximální a minimální
úrovně hladiny podzemní vody. Obdobnou charakteristiku, tedy průběh průtoků v rámci
roku, vykazují i oba sledované prameny. Rozdíl mezi vrty a prameny je možné vysledovat v
reakci na významnější srážkovou činnost v průběhu roku. Zatímco hladina podzemní vody ve
vrtech vykazuje od jara prakticky čistě sestupný trend, u pramenů je možné vysledovat
krátkodobé zvýšení průtoků po významnějších srážkách. Z dlouhodobého hlediska jak
úrovně hladiny podzemní vody, tak i průtoky nevykazují výrazné změny, takže probíhající
těžba nemá vliv na jejich režim.
Dále byly v rámci monitoringu v období let 2000 až 2005 sledovány i přítoky podzemní
vody do lomu. Během tohoto sledování byly v prostoru lomu zjištěny dva přítoky v podobě
významnějších vývěrů na puklinách na 1. a 4.etáži. Vydatnost vývěru ze severní stěny 1.
etáže se pohybovala v závislosti na klimatických podmínkách v řádech 0.0X - 0.X l/s
(maximum odhadem 0.35 l/s v květnu 2002). Vývěr na 4. etáži byl menší a jeho vydatnost se
pohyboval v rozmezí 0.0X – 0.00X l/s. V průběhu dalších terénních obchůzek vývěr na 4.
etáži v druhé polovině roku 2002 zanikl. V případě přítoku na 1. etáži došlo s postupující
těžbou po jednom z odstřelů k jeho zasypání horninovou sutí. Protože během sledování
nebyly zaznamenány žádné výrazné změny v přítocích do prostoru lomu a částečně i vlivem
postupující se těžby bylo od sledování přítoků upuštěno. Navíc lze jednotlivé přítoky, ať už
soustředěné či v podobě vlhkých míst na stěnách jednotlivých etáží, považovat na základě
jejich rozkolísanosti za přítoky související spíše s odvodňováním povrchové dešťové vody z
jednotlivých etáží lomu.
V rámci hydrogeologického průzkumu pro zahloubení byly provedeny průzkumné práce
v roce 2010. Byl uskutečněn jednak geofyzikální průzkum a jednak průzkum pomocí vrtných
prací spojený s měřením průtoku Pekelského potoka.
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Obrázek č. 15: Situace průzkumných prací (dle Stibitz, 2010)

V rámci geofyzikálního průzkumu byly použity metody dipólového odporového
profilování a mělká refrakční seismika.
V rámci vrtných prací byly realizovány dva průzkumné hydrogeologické vrty. Úkolem
prvního vrtu (PH-1) bylo ověření propustnosti horninového prostředí v prostoru
zahlubovaných etáží především ve vztahu ke slatiništi Biener. Druhý vrt (PH-2) byl určen pro
ověření propustnosti horninového prostředí mezi Pekelským potokem a prostorem lomu. Vrt
PH-1 byl umístěn na počvě první etáže při jihovýchodní straně lomu. Jeho lokalizace byla
volena v závislosti na postupu těžby v lomu a se zohledněním výsledků geofyzikálního
průzkumu. Vrt PH-2 byl lokalizován na základě výsledků geofyzikálního průzkumu a
průběhu jím ověřených porušených zón z povrchu místní obslužné komunikace mezi první a
druhou etáží lomu.
Hydrodynamické zkoušky byly provedeny na obou hydrogeologických vrtech za účelem
ověření propustnosti horninového prostředí v prostoru realizovaných vrtných prací. Na vrtu
PH-1 byla realizována jednodenní čerpací zkouška s následnou zkouškou stoupací. Na vrtu
PH-2 byla provedena z důvodu značné vydatnosti čerpací zkouška dvoudenní na dvě deprese
s následující zkouškou stoupací.
V souvislosti s požadavky Správy Krkonošského národního parku byly v průběhu
čerpacích zkoušek sledovány hladiny podzemní vody v okolních vrtech a úroveň hladiny v
Pekelském potoce na obou provizorních vodočtech.
Průběh vrtných prací, hydrodynamické zkoušky a výsledné parametry vrtu PH-1
potvrdily minimální propustnost horninového prostředí v celém úseku vrtu. To ukazuje na
výskyt kompaktních, málo porušených hornin v prostoru realizovaného vrtu. I přestože
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hydrodynamické zkoušky probíhaly při výrazné jarní oblevě a počva 1. etáže byla z velké
části zatopena vodou z tajícího sněhu, tak přítoky vody do vrtu byly zcela zanedbatelné.
Na vrtu PH-2 byla čerpací zkouškou ověřena relativně dobrá propustnost 1.7·10-4 m·s-1 a
vysoká specifická vydatnost 2.3 l·s-1·m-1. Tento fakt nejspíš souvisí s výrazným táním v
kombinaci se zastiženou poruchou, u které lze předpokládat částečné zkrasovatění. Původ
podzemních vod jímaných při čerpací zkoušce není zcela jasný, ale nejde o povrchové vody
Pekelského potoka. Po realizaci vrtných prací se totiž hladina podzemní vody ve vrtu ustálila
v hloubce cca 18 m p.t., tedy přibližně o 12 m pod úrovní hladiny povrchové vody v
Pekelském potoce a před čerpací zkouškou (cca dva měsíce po skončení vrtných prací) se
pohybovala v hloubce cca 16 m p.t., tedy stále přibližně 10 m pod úrovní hladiny povrchové
vody v Pekelském potoce. Pokud by zastižená puklina byla propojena s Pekelským potokem
a drénovala jeho vody, tak by se hladina ve vrtu ustálila na přibližně stejné úrovni, jako je v
potoce. K tomu však nedošlo. Výrazný přítok podzemní vody do vrtu tak nejspíše pocházel z
infiltrace tajících vod rozvolněnou svrchní částí hřbetu mezi prostorem lomu a Pekelským
potokem. Tomu nasvědčuje i průběh čerpací zkoušky, kdy ke zvýšení přítoků do vrtu
docházelo v průběhu pozdního odpoledne a večera, tady v čase nejvyšších teplot a tedy i
zvýšeného tání. Z menší části by mohlo jít i o vody drénované zastiženou poruchou z místa
kontaktu dolomitického tělesa a jeho obalových hornin, který se nachází na protějším svahu.
Interpretace výsledků průzkumných prací spolu s posouzením vlivu záměru na podzemní
vody je pro obě varianty uvedena v kapitole D.I.4.
Zdroje podzemních vod
Zájmové území leží mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Krkonoše, která byla vyhlášena nařízením vlády ČSR č. 40/1978 ze dne 19. dubna 1978, o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše,
Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Hranice CHOPAV kopíruje hranici KRNAP, leží tedy cca 1,2 km severně.
Zájmové území leží mimo ochranná pásma zdrojů podzemních vod. Nejbližší odběr
podzemní vody s ochrannými pásmy leží cca 1,8 km severně v lokalitě Dolní Dvůr - Hádek
3. Půda
Pokračováním hornické činnosti v DP Horní Lánov dojde k záboru pozemků určených
k plnění funkcí lesa v rozsahu max. 2,084 ha. Tato plocha představuje rozlohu rozšíření těžby
ve variantě R a RZ. Ve variantě Z je zábor půdy nulový.
Hlavním půdním typem jsou v širším okolí kambizemě, u toků glej typický a pseudoglej.
Na plochách ložiska, uvažovaných k dalšímu pokračování těžby jsou lesní půdy
průměrného a nadprůměrného produkčního potenciálu, méně odolné proti účinkům kyselých
srážek a spadů. Vzhledem k převaze středně živného podloží jsou nejrozšířenější hnědé půdy,
většinou poměrně hluboké, hlinité, prohumózněné, kamenité až oglejené. Převažuje
nevyvinutá mezotrofní hnědá půda.
Tabulka č. 21: Přehled půdních typů a půdních druhů podle typologického zařazení lesních typů
vyskytujících se v ploše ložiska Lánov

Lesní porost
516 B 8, 516 A 7

Lesní typ
5A9
klenová bučina

Půdní typ
kambizem rankerová
mezotrofní
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516 A 10

516 A 4

516 B 4

5D3
obohacená jedlová
bučina
5S6
svěží jedlová bučina
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kambizem typická
mezotrofní

písčitohlinitý

kambizem typická
mezotrofní
až oligotrofní

hlinitopísčittý
až písčitohlinitý
slab.štěrkový,
kamenitý
písčitohlinitý až
písčitý, štěrkový až
kamenitý

5K7
kambizem typická
kyselá jedlová bučina oligotrofní
až podzolovaná

4. Geofaktory území
Geomorfologická charakteristika
Širším okolím DP Horní Lánov prochází hranice mezi orografickými celky Krkonoš a
Krkonošského podhůří. Krkonošský reliéf je tvořen členitou hornatinou z intenzivně
zvrásněných proterozoických a prvohorních krystalických břidlic krkonošského krystalinika,
které tvoří rozsáhlou klenbu, do jejíhož středu pronikly žuly krkonošsko-jizerského plutonu.
Krkonošské podhůří je pak utvářené plochou vrchovinou až členitou pahorkatinou s hustou
sítí hluboce zaříznutých kaňonovitých a průlomových údolí, odlišeno od sedimentárních
tabulí na svém obvodu zlomovými nebo strukturními svahy. Podhůří je tvořeno slabě
přeměněnými staropalegoickými horninami železnobrodského a krkonošsko-jizerského
krystalinika, z velké části zakrytými sedimentárními vulkanickými horninami podkrkonošské
permokarbonské pánve.
Z geomorfologického hlediska se celek Krkonoš v okolí lomu dále dělí na podcelek
Krkonošské rozsochy (okrsek Černohorské rozsochy) v severnější části a podcelek
Vrchlabská vrchovina. Celek Krkonošské podhůří se dá dále zařadit do podcelku
Podkrkonošská pahorkatina a okrsku Hostinská pahorkatina.
Na severu se vzpínající Krkonošské rozsochy jsou postranní hřbety vybíhající z Českého
hřbetu (čtyři západní) i Slezského hřbetu (dva východní) směrem k jihu. Jsou výsledkem
činnosti hlavních krkonošských toků, které je vzájemně oddělily hlubokými erozními
údolími. Konkrétně Černohorská rozsocha je členitá hornatina s širokými rozvětvenými
horskými hřbety se zbytky zarovnaných povrchů a s méně vyvinutými tvary periglaciálního
zvětrávání na nejvyšších vrcholech. Jsou zde silně rozčleněné zářezy četných svahových
potoků.
Samotné území lomu je součástí Vrchlabské vrchoviny. Vrchlabská vrchovina je členitá
vrchovina o rozloze 44 km2, střední výška je 604,6 m n.m. střední sklon je 8°41´. Je složená
z chloritickosericitických a grafitických fylitů s vložkami krystalických vápenců, porfyroidů
a metadiabasů. Jedná se o kernou vrchovinu v oblasti nižšího zdvihu při úpatí Krkonoš, je
rozčleněná údolími potoků přitékajících z vyššího horského reliéfu. V území se vyskytují
antropogenní tvary – lomy.
Vrchlabská vrchovina tvoří pás protáhlý ve směru SZZ – JVV o délce cca 20 km a šířce
cca 2 km, DP Horní Lánov leží v její střední části, při severní hranici.
Jižněji přechází Vrchlabská vrchovina v Hostinskou pahorkatinu, která se nachází ve
střední části Podkrkonošské pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu zaujímající níže
položený, výškově homogenní, destrukční reliéf mírně se sklánějící od SZ k JV,
charakterizovaný širokými meziúdolními hřbety s úzkými plošinami sníženého
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mladotřetihorního zarovnaného povrchu a středně zahloubenými údolími stromovité vodní
sítě s výraznými nivami v povodí Labe. Údolní svahy místy porušují erozní rýhy. (Demek,
1987)
Vzhledem k opačné orientaci a rozdílné výšce působí Vrchlabské vrchoviny a
Podkrkonošské pahorkatiny ke Krkonošským rozsochám velmi kontrastně.
Geologická charakteristika
Širší zájmová oblast leží v Krkonošsko-jizerském krystaliniku na SV okraji Českého
masívu. Patří do fylitové série, tj. staropaleozoické série epizonálně metamorfované a
zvrásněné při kaledonském a variském orogénu. Krkonošská oblast této série sahá od údolí
Jizery na západě až do oblasti Jánských Lázní na východě. Série má v okolí zájmové oblasti
V-Z směr a tvoří pruh 2-3 km široký, omezený na severu tělesem krkonošské ortoruly a na
jihu sedimenty permokarbonu podkrkonošské pánve. V tomto pruhu jsou zastoupeny zřejmě
jen horniny silurského stáří, kde vedle různých fylitů jsou výrazně zastoupeny karbonátové
horniny.
Podle hrubé stratigrafie série tvoří její nejspodnější část převážně grafitické fylity,
následuje karbonátové souvrství s tělesy krystalických vápenců a dolomitů a nejmladší
vulkanická série, zde zastoupená chloritocko-seritickými fylity. Detailnější průzkumy
ukázaly různou stratigrafickou pozici karbonátových těles a různé stáří. Bylo rozlišeno 6
souvrství, kde se střídají různé fylity, místy s polohami zelených břidlic a polohy vápenců a
dolomitů. Všechna dolomitová tělesa, včetně vlastního ložiska, leží v nesouvislém pruhu v
jižní části série, který lze sledovat od Křížlic přes Horní Štěpánice až do okolí Horního
Lánova. Pruh dolomitových hornin pak pokračuje na V do oblasti mezi Dolním a Horním
Maršovem. Dolomity obvykle dosahují mocnost 100 – 200 m a prakticky neobsahují
nekarbonátové vložky, ani polohy vápenců.
Tektonická stavba území je složitá. Krystalinikum má složitou vrásovou stavbu, v níž se
střídají synklinální a antiklinální struktury. V oblasti mezi Horním Lánovem a Černým
Dolem převládá úklon vrstev k jihu, úklon je vždy velmi přímý (60° – 80° nebo i svislý).
Mladší tektonické pohyby se projevovaly hlavně příčnou tektonikou, která má v širším okolí
Vrchlabí převážně směr S-J. Podle těchto dislokací dochází k poklesům a výzdvihům ker i k
horizontálnímu posunu. Směrné poruchy V- Z směru jsou méně nápadné, zato však místy
výrazně postihují některá karbonátová tělesa v podobě drcených a zkrasovělých zón.
Pokryvné útvary jsou zastoupeny pouze kvartérními svahovými sedimenty a náplavy v
údolích vodních toků.
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Obrázek č. 16: Geologická mapa širšího okolí DP Horní Lánov (dle Stibitz, 2010)
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Karbonátové horniny ložiska Horní Lánov jsou součástí metamorfovaných horninových
komplexů, vystupujících na JZ úbočích masívu Černé hory. Tyto horniny jsou součástí
spodnopaleozoického komplexu, který spolu se silněji metamorfovanými horninami
přepokládaného proterozoického stáří, tvoří plášť krkonošsko-jizerského žulového masívu.
Lomem dobývané dolomitické vápence náleží k ponikelské skupině krkonošsko-jizerského
krystalinika. Stáří celé této jednotky je svrchní ordovik a silur. Ponikelská skupina má
celkovou mocnost kolem 300 m a zahrnuje tři základní souvrství:
1. nejstarší souvrství
metakonglomerátů,

světlých

sericitických

kvarcitů

s

ojedinělými

vložkami

2. nadložní souvrství tmavošedých grafit-sericitických fylitů, ve vyšších úrovních s vložkami
matalyditů popř. jemnozrnných grafitických kvarcitů,
3. nejmladší souvrství zelenkavě šedých chlorit-sericitických fylitů ve spodní části místy s
hojnými polohami krystalických vápenců až dolomitů, albitických kvarcitů a křemenalbitických břidlic.
Zdejší těžené dolomity náleží tedy do nejmladšího souvrství ve smyslu současně užívané
stratigrafie. V rámci ponikelské skupiny vystupují karbonátové horniny v jedné nebo více
polohách ve spodní části souvrství chlorit-sericitických fylitů, někdy v těsném nadloží grafitsericitických fylitů s metalydity spodnowenlockého stáří. Polohy dosahují mocnosti několika
metrů až desítek metrů. Jsou vyvinuty převážně jako jemně až drobně zrnité, zčásti
dolomitické krystalické karbonáty šedobílé až modravě šedé i růžové barvy. Běžnou příměsí
karbonátových hornin jsou albit, chlorit a rudní či grafitoidní pigment. Ložisko Lánov je
největším ložiskem dolomitu v krkonošsko-jizerském krystaliniku. Má celkovou délku 2 800
m a šířku 150 až 700 m.
Vlastní ložisko Lánov má směr zhruba V-Z, většinou velmi příkré uložení 60 až 80° k jihu a
podle příčných tektonických struktur se rozpadá na 3 části. V západní části, kde leží těžené
lomy, roste šířka z 250 na 500 m východním směrem. Střední část, které je považována za
tektonicky zakleslou, má největší šířku 600 – 700 m. Východní část je užší a končí na příčné
poruše. Uložení je považováno za monoklinální, s nadložím a podložím tvořeným sericitickochloritickými fylity. Vlastní ložisková výplň je až na malé výjimky bez vložek.
Radonové riziko
Podle mapy radonového rizika z geologického podloží se nachází plocha ložiska
v oblasti s nízkou kategorií radonového indexu z geologického podloží, okolní plochy ležící
mimo karbonátové horniny pak náleží do oblasti se střední kategorií radonového indexu
z geologického podloží.
5. Flóra a fauna
Biogeografické členění
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) náleží lom se svým
okolím do dvou bioregionů s přechodovými a nereprezentativními zónami. V severní části se
nachází Krkonošský bioregion – 1.68, který jižněji přechází nereprezentativní a přechodnou
zónou a s výraznou hranicí do Podkrkonošského bioregionu - 1.37. Ze západu zasahuje
k zájmovému území i výběžek Železnobrodského bioregionu – 1.36.
Krkonošský bioregion – 1.68 zabírá geomorfologický celek Krkonoše a severní výběžek
Krkonošského podhůří. Je tvořen žulami a krystalickými břidlicemi. Z tvarů reliéfu jsou
významné vysoké hřbety a pláně s dobře vyvinutými ledovcovými kary. Biota má převážně
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horský ráz, jsou zde zastoupena společenstva 5. jedlovo-bukového až 8. subalpínského,
klečového vegetačního stupně a dokonce i ostrůvky přirozeného alpínského bezlesí.
Potenciální vegetace je tvořena květnatými, klenovými a acidofilními horskými bučinami,
přirozenými smrčinami, subalpínskými společenstvy a vrchovišti. Biota je obohacena mnoha
relativně teplomilnými prvky v ledovcových karech, arkto-alpinskými reliktními druhy i
řadou neoendemitů. Netypickými částmi jsou nižší okrajové horské skupiny a okraje pohoří,
zpravidla pouze s květnatými bučinami, nanejvýše s ostrovy acidofilních bučin.
V současnosti převažující kulturní smrčiny jsou těžce poškozeny imisemi, ale alpinské
trávníky, kosodřevinné porosty, malé zbytky bučin a některé louky jsou stále velmi
hodnotné.
Podkrkonošský bioregionu - 1.37 zabírá střední a východní část geomorfologického
celku Krkonošské podhůří. Bioregion je tvořen monotónní pahorkatinou na permu
s ochuzenou podhorskou hercynskou biotou, odpovídající v převažující míře 4. bukovému
vegetačnímu stupni. Méně typickou částí je masív Zvičiny s členitým reliéfem. Dnes v
bioregionu převažuje orná půda a kulturní smrčiny.
Železnobrodský bioregion - 1.36 leží na pomezí severních a východních Čech, zabírá
západní část geomorfologického celku Krkonošské podhůří a střední část Ještědsko kozákovského hřbetu. Typickou část bioregionu tvoří členitý reliéf údolí Jizery a jejích
přítoků s bikovými bučinami na plochých vršcích a s květnatými bučinami a suťovými lesy v
údolích. Nereprezentativní část tvoří jihovýchodní výběžek bez údolních zářezů, tvořící
přechod k ploššímu bioregionu Podkrkonošskému (1.37).
Fytogeografické členění a potenciální přirozená vegetace
Lokalita se nachází v mezofytiku a fytogeografickém podokrese 56b. Jilemnické
Podkrkonoší.
V blízkém okolí lomu se dle (Culek, 2002) dají vymezit čtyři různé biochory. Severní a
západní okolí, včetně území lomu, náleží do biochory 5SQ Svahy na pestrých metamorfitech
5. v.s.
V této biochoře jsou hlavním typem potenciální přirozené vegetace květnaté bučiny
s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Místy se vyskytují acidofilní
bučiny, nejčastěji smrkové (Calamagrostio villosae-Fagetum). Suťové svahy hostily nejspíše
měsíčnicové javořiny (Lunario-Aceretum) a na kyselejších substrátech bažankové jaseniny
(Mercuriali-Fraxinetum); na svazích nejvyšších horských skupin se mohou vyskytovat
přechody k horským javorovým bučinám (Aceri-Fagetum). Na lesních prameništích jsou
nejčastější podmáčené jedlosmrčiny (Equiseto-Piceetum). Vodní toky provázejí podhorské
potoční olšiny z podsvazu Alnenion glutinoso-incanae, nejspíše Arunco silvestris-Alnetum
glutinosae; podél větších toků včetně luhů olše šedé (Alnenion incanae).
Na březích lze očekávat vysokobylinnou vegetaci svazu Petasition officinalis.
V minulosti na mezofilních loukách byla pravděpodobně vegetace svazu Polygono-Trisetion,
v nižších a okrajových polohách asi vyznívala vegetace svazu Arrhenatherion. Na pastvinách
a na loukách na mělčích půdách se ostrůvkovitě uplatňovala vegetace náležející do svazu
Violion caninae, méně Cynosurion, na nejsušších stanovištích přecházející až do
podhorských vřesovišť svazu Genistion. Dnes je polopřirozená travinobylinná vegetace
vyvinuta pouze fragmentárně, současné kulturní porosty se vlivem eutrofizace a dosévání
blíží svazu Arrhenatherion. V nivách potoků převažovaly pcháčové louky svazu Calthion, po
zániku hospodaření přecházející v mokřadní lada podsvazu Filipendulenion. Na
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prameništních loukách byly hojné porosty svazu Caricion fuscae a lokálně i přechodová
rašeliniště svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis.
Podíl lesů v biochoře je cca 55 %. Převažují lesní komplexy či jejich okraje a výběžky,
zastoupeny jsou však i lesy menšího rozsahu. Jedná se o smrkové monokultury, zastoupeny
jsou však i polokulturní lesy s různým podílem buku a smrku. Vtroušeně se vyskytuje i klen,
případně jednotlivě i další dřeviny přirozené skladby. Submontánní květnatá bučina a suťový
porost se zachovaly v Krkonošském bioregionu v I. zónách NP – Boxerská stráň a Rýchory.
Zastoupení travních porostů se pohybuje okolo 32 %. Louky ani pastviny převážně
nevykazují vysokou biologickou hodnotou. Na loukách jsou časté rekreačně využívané
chalupy a další rekreační objekty. Krajinářsky cenné jsou travní porosty s hojnou liniovou a
skupinovou dřevinnou vegetací. Pole jsou málo častá, pouze malá horská políčka v drobné
držbě.
Od severozápadu zasahující část Železnobrodského bioregionu 1.36, náleží do biochory
5VQ Vrchoviny na pestrých metamorfitech 5. v.s. Jihozápadně od DP leží biochory 4BL
Rozřezané plošiny na permu v suché oblasti 4. v.s., 4Do Podmáčené sníženiny na kyselých
horninách 4. v.s.
Z mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová a kol., 1998) lze
vyčíst, že původní vegetaci v DP a jeho severním okolí tvořila mapovací vegetační formace
Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum).
Bučina s kyčelnicí devítilistou je tvořena stromovým a bylinným patrem. Keřové a
mechové patro bývá vyvinuto jen fragmentárně nebo chybí. Ve stromovém patře převládá
buk lesní, s vyšší stálostí bývají přimíšeny javor klen, jedle bělokorá (dnes vymírající) a smrk
ztepilý (ve vyšších polohách pravděpodobně původní). Bylinné patro bývá většinou souvisle
zapojené, s pokryvností kolísající podle zápoje stromového patra. Převažují druhy řádu
Fagetalia a zastoupena je též většina druhů svazu Fagion.
V jižní části DoKP původní vegetaci tvořila Violková bučina, která je též tvořena hlavně
stromovým a bylinným patrem. Keřové patro bývá přítomno dosti často, je však nesouvislé a
má nízkou pokryvnost. Ve stromovém patru převládá buk lesní, s vyšší stálostí je k němu
přimíšen javor klen, s nižší stálostí jilm horský a jasan ztepilý. V minulosti byla součástí
stromového patra i jedle bělokorá. V keřovém patru se vyskytuje s dosti vysokou stálostí bez
hroznatý (Sambucus racemosa), což lze pravděpodobně přičíst eutrofizaci stanovištně
průmyslovými imisemi. Na složení bylinného patra se podílejí většinou význačné druhy řádu
Fagetalia. Druhy svazu Fabion nejsou příliš početně zastoupeny. S vyšší stálostí se vyskytují
pouze Hordelymus europaeus, Prenanthes purpurea, Actaea spicata a Rubus hartus.
Hordelymus europaeus dosahuje v ČR nejvyšší stálosti právě v této asociaci, přičemž jeví
zřetelnou tendenci k dominanci, zejména v dospělých porostech na hlubokých půdách,
především na mírných svazích a plošinách. Jako dominanty popř. kondominanty přistupují
Galium odoratum, Galeobdolon lutrům a Oxalis acetosella, řidčeji Impatiens noli-tangere,
Seneci fuchsii nebo Mercurialis perennis.
Flóra zájmového území
V území bylo provedeno několik botanických průzkumů. První z nich provedl soudní
znalec v oboru botanika Dr. Faltys (Faltys, 2000). Další průzkumy prováděla v letech 2002 –
2004 a v roce 2009 a 2011 doc. Málková z Univerzity Hradec Králové (Málková, 2005, 2009
– příloha č. 5D, Málková in Véle 2011 – příloha č. 5B). Průzkum v roce 2009 byl zaměřen na
současný rozsah navrhovaného pokračování těžby. V roce 2011 probíhal botanický průzkum
v ploše varianty R v průběhu června až září. Ostatní průzkumy se věnovaly také širšímu okolí
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lomu. Ve výskytu ochranářsky významných druhů se průzkumy shodují. Vyplývá z nich, že
vlastní lom je druhově chudý, ale v jeho těsném okolí, zejména na ponechaných skalách, v
bučinách a v místech skrývky se nachází značné množství druhů rostlin, z nichž některé jsou
i v Krkonoších velmi vzácné. Vápence jsou v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší horninou
vzácnou a hostí unikátní květenu. V okolí lomu bylo celkem zaznamenáno 250 druhů
cévnatých rostlin. Podle Faltyse nemá z hlediska botanického vlastní lom příliš negativní vliv
na složení květeny, naopak zde vznikají nové typy stanovišť, které jsou osidlovány vzácnými
druhy, zejména orchidejí. Na nově skrytých plochách se některé druhy rostlin významně šíří,
jejich populace jsou početnější než na přirozených stanovištích. Botanicky nejcennější jsou
ponechané skály nad administrativními budovami lomu.
Na území současné varianty rozšíření plochy těžby R (redukované) roste 197 cévnatých
rostlin. Z hlediska mapování biotopů se jedná o květnaté bučiny (L5.1) s přechody do
vápnomilné bučiny (L5.3). Jejich reprezentativnost je velmi nízká, a to zejména z důvodu
špatné druhové skladby stromového patra, v němž převládá smrk ztepilý. Vysokou
pokryvnost mají i nežádoucí keře: ostružiník křovitý, bez černý, bez červený. Mladý hustý
porost v západní části je v převaze smrčina s druhově bohatým podrostem, jehož složení
odpovídá spíše květnaté bučině. V blízkosti lomu je v důsledku prosvětlení také vysoký podíl
pasekových a lučních druhů, značnou pokryvnost má hlavně starček Fuchsův. Negativní vliv
na stav biotopu měla v roce 2009 uskutečněná nahodilá těžba. Za nejcennější lze považovat
výskyt 4 exemplářů silně ohrožené korálice trojklanné (Corallorhiza trifida). Ostatní
chráněné druhy jsou řazeny v kategorii ohrožené a v širším okolí mají zpravidla další početné
populace.
V následující tabulce je stručný přehled ochranářsky významných druhů. Podrobnosti
jsou uvedeny ve výše citovaných zprávách a souhrnně přehledně pak v souhrnném
biologickém posouzení (Véle, 2011, příloha č. 5B). Počet exemplářů se vztahuje ke
konkrétním průzkumům a přirozeně se v jednotlivých letech může lišit.
Tabulka č. 22: Přehled ochranářsky významných druhů v okolí lomu Horní Lánov

Název

Ochranářský Výskyt v celém území
význam
Jedle bělokorá
C4a
několik málo stovek dosp.
značný počet semenáčků
Orlíček obecný
C3
17 lokalit
724 exemplářů
Okrotice bílá
O
7 lokalit
C3
991 exemplářů
Korálice trojklanná
CO
3 lokality
C2
477 exemplářů
Lýkovec jedovatý
C4a
7 lokalit
616 exemplářů
Kruštík tmavočervený O
21 lokalit
C3
328 exemplářů
Kruštík širolistý
C4a
17 lokalit
386 exemplářů
Bradáček vejčitý
C4a
20 lokalit
1622 exemplářů
Hlístník hnízdák
C4a
15 lokalit
584 exemplářů
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Aktuální výskyt v ploše
R
17 exemplářů
cca 18 exemplářů,
převaha na Z a V
1 exemplář
4 exempláře, poblíž S
hranice
105 exemplářů,
rozptýleně
6 exemplářů, v S a V části
86 exemplářů, rozptýleně
14 exemplářů, uprostřed a
ve V polovině
34 exemplářů, převaha
v SZ části

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce 2012

Název

Ostružiník skalní

Ochranářský
význam
O
C3
C3

Hořec tolitový

C4a

Hořec brvitý

C3

Jetel kaštanový

C3

Prvosenka vyšší

C3

Vemeník dvoulistý

ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽP

Výskyt v celém území
15 lokalit
několik set exemplářů
15 lokalit
tisíce exemplářů
1 lokalita
1 exemplář
5 lokalit
300 exemplářů
1 lokalita
2 exempláře
výskyt pouze v roce 2000

Aktuální výskyt v ploše
R
75 exemplářů, převaha
v JV části
několik set exemplářů
1 exemplář, při severním
okraji
6 exemplářů, v Z a J části
2 exempláře, v Z části
nevyskytuje se

Vysvětlivky k tabulce:
O – ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
SO- silně ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
C2 – silně ohrožený taxon dle Červeného seznamu
C3 – ohrožený taxony dle Červeného seznamu
C4a- vzácnější taxon vyžadující další pozornost - méně ohrožený dle Červeného seznamu

Míra vlivu a návrhy ochranných a kompenzačních opatření pro rostliny jsou uvedeny
v kapitole D.
Fauna zájmového území
Pavouci
V území proběhl průzkum pavouků (Kůrka, 2004, 2009, 2011). Druhý a třetí průzkum
byl zaměřen na plochu R.
Na území lomu a jeho širšího okolí území byl zjištěn výskyt 155 druhů pavouků. Ve
srovnání s jinými lokalitami a vzhledem k poměrné biotopové pestrosti a rozloze území se
jedná o standardní druhové spektrum. Druhově nejbohatší arachnocenózy byly zjištěny na
Bíneru (na mokřadu 54, v lůmku 49, na ekotonu louka-les 48 a ve smrčině 40 druhů). Rovněž
40 druhů bylo zjištěno v nivě Pekelského potoka. Na zbylých lokalitách byl zjištěn počet
druhů nepřesahující 30. Většina druhů (138) náleží mezi hojné až obecné prvky naší
arachnofauny, s poměrně malými nároky na původnost stanoviště, především lesní druhy
s výskytem na druhotných lesních eventuelně nelesních biotopech. Z uvedených dat vyplývá,
že okolí lomu je arachnologicky poměrně cenné, neboť na každém z 12 stanovišť byl zjištěn
alespoň jeden druh ekologicky nebo faunisticky cenný či významný.
Během výzkumu v roce 2009 zaměřeného pouze na území současného rozšíření ploch
těžby ve variantě R bylo mezi 244 vzorky zjištěno na sledované lokalitě 54 druhů. Jedná se o
poměrně bohaté druhové spektrum v porovnání s jinými sledovanými smrkovými porosty,
zejména monokulturami. Dokonce uvnitř smrčiny bylo zjištěno podstatně více druhů (38) ve
srovnání s obvykle druhově bohatým lesním okrajem (ekotonem les-louka, 27 druhů). V roce
2011 bylo naopak více druhů zaznamenáno na ekotonu louka – les. Na lesním okraji bylo
zjištěno poměrně bohaté druhové spektrum, ovšem jednalo se o standardní víceméně
eurytopní druhy (samozřejmě kromě obou uvedených extrémně vzácných druhů). Převážná
většina zjištěných druhů (51 z 54 druhů) není významná faunisticky, zoogeograficky ani
sosiekologicky; jedná se o zcela běžné středně až velmi hojné, popř. všudypřítomné a
víceméně euryekní druhy bez velkých ekologických nároků na specificitu popř. antropickou
narušenost prostředí a žádný z těchto druhů není řazen do některého ze stupňů ohrožení. Jeden
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druh (Helophora insignis) preferuje víceméně klimaxové biotopy, nicméně i tento druh je
v přírodě velmi hojný a na příznivých stanovištích se vyskytuje často masově.
Ve smrčině nacházející se na ploše varianty R byly zjištěny dva druhy, které jsou
faunisticky i ekologicky velmi významnými prvky a jejich přítomnost a dokladovaný výskyt
činí tuto lokalitu unikátní. Jedná se o druhy Cinetata gradata (čeleď Linyphiidae) a Theridion
boesenbergi (č. Theridiidae).
Motýli
Lepidopteorologický průzkum proběhl v letech 2002-2004 (Skyva, Liška, 2004). Při
průzkumu byla pozornost zaměřena na podchycení reprezentativních typů stanovišť
přítomných v zájmovém území a na nich se vyskytujících druhů motýlů. Dle míst odchytu
byly všechny druhy zařazeny do jedné ze 4 lokalit: louky a starý lom, bučiny a navazující
porosty, prameniště a okolní plochy a západní okraj lomu. Pro potřeby průzkumu byly použity
standardní lepidopteorologické metody, spočívající v individuálním odchytu dospělců
motýlkářskou sítí a jejich lákání na světelný zdroj. V menší míře byla sledována přítomnost
housenek na živných rostlinách. Zájmové území bylo navštěvováno 1-2 za měsíc, a to
v období duben až říjen.
V roce 2011 proběhla aktualizace lepidopteorologického průzkumu, zaměřená pouze na
území varianty R. Průzkum probíhající od června do srpna byl zaměřen na vybrané čeledi
nočních motýlů. Opakovaný monitoring (cca tři návštěvy měsíčně) spočíval především
v lákání motýlů na světelný zdroj (zářivkové zdroje včetně UV, rtuťová výbojka).
V celém zkoumaném území bylo zjištěno 482 druhů motýlů. Výsledky průzkumu
prokazují, že jde o území velmi cenné z lokálního i regionálního hlediska. Během průzkumu
nebyl zjištěn žádný druh nový pro území Čech. Mnoho zjištěných druhů je ale nových pro
region Krkonoš (včetně podhůří). Ze zjištěných druhů je možno několik desítek označit za
druhy pro danou oblast význačné. Jedná se především o motýly, jejichž prostřednictvím je
možno dokumentovat míru zachovalosti nejhodnotnějších biotopů ve zkoumaném území, tj.
především prameniště a vápnomilné bučiny. V lesních biotopech to jsou např. Nemapogon
wolffiellus, Phyllonorycter maestingellus, Eidophasia messingiella, Phalonidia gilvicomana,
Udea olivalis, Watsonalla cultraria, Ecliptopera capitata, Eupithecia immundata, Nothocasis
sertata, Drymonia obliterata a Phlogophora scita.
Z hlediska legislativy byl v území zaznamenán výskyt dvou zvláště chráněných druhů:
batolce duhového (Apatura iris) a bělopáska topolového (Limenitis populi). Oba druhy jsou
řazeny mezi ohrožené. V obou případech byla zjištěna přítomnost pouze několika jedinců.
Předpokládat lze i výskyt otakárka fenyklového (Papilio machaon), který byl pozorován na
okraji Vrchlabí. V rámci zjištěných druhů lze vyčlenit několik taxonů obecně ohrožených na
většině území střední Evropy, jež v budoucnosti zasluhují přednostní pozornost formou
ochrany stanovišť: krásněnka žlutočervená (Hypercallia citrinalis), perleťovec prostřední
(Argynnis adippe), modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus), černokřídlec smuteční
(Odezia atrata). Ani jeden z těchto druhů se nevyskytuje na území navrženého rozšíření
těžby. Krásněnka žlutočervená a perleťovec prostřední byli odchyceni na západním okraji
lomu, modrásek ušlechtilý a černokřídlec smuteční na loukách a ve starém lomě.
Z průzkumu provedeného v roce 2011 vyplývá, že na ploše varianty R se nacházejí jak
druhy lesní, tak teplomilnější druhy otevřených stanovišť. Nebyly zaznamenány žádné
ochranářsky významné druhy. Výčet druhů a jejich stručná charakteristika je uveden v příloze
5B.
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Brouci
Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) v okolí dobývacího prostoru lomu v Horním
Lánově provedl Ing. Jiří Klouček (Klouček, 2004). Pro účely biologického hodnocení
sledovaného území z hlediska výskytu brouků autor zaměřil svůj průzkum především na
bioindikačně vhodné skupiny a na výskyt chráněných a ohrožených druhů, které doplnil
zjištěním druhů dalších vybraných čeledí. Sběrné metody i vyhodnocení materiálu byly
zaměřeny na vybrané čeledi brouků charakteristické pro sledované území, a to na dravé
pozemní druhy a druhy dendrofilní. Výzkum byl prováděn především individuálním sběrem
pod kameny, dřevem, kůrou či vegetací. Část materiálu byla získána smýkáním vzrostlé
vegetace, sklepáváním keřového patra a odchytu do zemních padacích pastí.
V roce 2011 byl proveden nový průzkum, který byl zaměřen pouze na území varianty R.
Na průzkumu se podílelo několik odborníků, jejichž práci zaštitoval Adam Véle. Stejně jako
během předchozího průzkumu bylo využíváno metod individuálního sběru, smýkání,
sklepávání a odchytu do zemních pastí. Výsledky všech průzkumů jsou uvedeny
v Souhrnném biologickém posouzení (příloha č. 5B)
Během průzkumu v letech 2002 – 2004 bylo určeno 168 druhů brouků. Poměrná
druhová rozmanitost je zde ovlivněna přítomností různých biotopů. Druhovou diverzitu
zkoumaného území také zvyšuje poloha lokality směrem k okraji lesního komplexu a lomové
hrany, kde se vytvořilo ekotonové pásmo. V tomto ekotonu dochází k prolínání lesních a
xerotermních prvků. Na xerotermním stanovišti byl zjištěn nehojný a lokálně se vyskytující
střevlíček Lebia chlorocephala a řada hojnějších druhů čeledi Carabidae. Jako nejcennější se
jeví porost svahové květnaté bučiny, jehož kvalitu dokládá bohatý výskyt predátorů z čeledi
střevlíkovitých (Carabidae). Vyskytují se zde i druhy vázané na zachovalé lesní prostředí,
např. dendrofilní a mykofágní druhy. Bioindikačně významné druhy této skupiny jsou např.
roháček bukový (Sinodendron cylindricum), roháček Platycerus carabioides, červotoč
Dorcatoma robusa či tesaříci Anaglyptus mysticus, Clythus arietis a Saperda scalaris.
Důležité pro uchování druhové diverzity jsou však i ostatní zejména nelesní biotopy (lomové
stěny a skály, pastviny a louky, odvaly a deponie, slatinná louka). Území smrkové
monokultury je zastíněné a v těchto nadmořských výškách entomologicky chudé. Ovšem i
zde bylo zastiženo několik druhů střevlíků rodu Carabus a střevlíček Molops piceus,
indikátor přirozených lesů. Ekotonová zóna vznikla rovněž mezi pastvinou a okrajem
smrkového lesa, kde dochází k prolínání lesních a lučních společenstev hmyzu. Z typických
druhů zde byl zjištěn výskyt tesaříků Anastrangalia sanquinolenta, Clytus lama, Agapanthia
intermedia a černě zbarvených krasců rodu Anthaxia.
Během průzkumu v letech 2002 – 2004 bylo ve všech sledovaných biotopech zjištěno
celkem 67 druhů střevlíků (Carabidae). Z tohoto počtu se v biotopu A (nad hranou nejvyšší
etáže) vyskytuje 20 druhů, v B (smrkový les v ploše varianty R) 14 druhů a v D (ekoton
louka – les) 4 druhy. V biotopu A se vyskytuje cca 20 % všech odchycených jedinců,
v biotopu B 37,7 % a v biotopu D pouze 3,6 %. Každý druh čeledi střevlíkovitých byl
zařazen do bioindikační skupiny: R – reliktní, A – adaptabilní, E – eurytopní. Procentuální
zastoupení jednotlivých skupin je na území celého lomu následující R – 1,5 %, A - 59,1 %, E
– 39,4 %. Převaha druhů adaptabilních svědčí o zachovalosti území. V biotopech B a D
převažovali druhy i jedinci skupiny A. V biotopu A mírně převažovali druhy eurytopní, jež
zde dosahují značné početnosti. V roce 2011 bylo v prostoru varianty R zaznamenáno 25
druhů střevlíků. Mezi nejpočetnější patřily Abax ovalis, A. parallelepipeuds, Carabus
auronitens, C. linnei a C. violaceus. Všechny tyto druhy jsou řazeny do skupiny A, což je
pravděpodobně důsledek biotopových změn, které zde nastaly (kácení, polomy, vyšší hustota
a diverzita rostlin v podrostu.
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Během průzkumu byly zjištěny dva zvláště chráněné druhy – střevlík Scheidlerův
(Carabus scheidleri) a svižník polní (Cincindela campestris). Oba jsou vyhláškou č.
395/1992 Sb. řazeny mezi ohrožené druhy.
Mravenci
Přítomnost mravenců (Formicidae), jakožto význačné bioindikační skupiny z řádu
blanokřídlých byla zjišťována během sezóny 2011. Výskyt jednotlivých druhů byl zjišťován
pomocí cíleného vyhledávání (pařezy, odlupování kůry, kameny apod.) a pokládáním návnad
skládajících se z cukerné a bílkovinné potravy. Kombinace obou druhů potravy byla zvolena
z důvodu odlišných potravních nároků jednotlivých druhů i změn potravních preferencí
během roku.
Během průzkumu bylo nalezeno pět druhů mravenců (Camponotus herculeanus,
Myrmica rubra, Myrmica ruginodis, Myrmica rugulosa, Lanius niger) jejichž charakteristika
je uvedena v říloze č. 5B. Počet nalezených druhů odpovídá stanovištím, jež se na území
varianty R nacházejí (slunné okraje lomu, tmavý smrkový les, světliny v lese). Ani jeden
z nalezených druhů není ochranářsky nijak významný. Výskyt všech níže uvedených druhů
ve smrkových lesích a na lesních okrajích lze považovat za zcela běžný. Jejich početnost
však dokládá biotopovou pestrost území s dostatkem hnízdních možností (padlé kmeny,
kameny apod.). Do budoucna lze očekávat pokles počtu zemních a kupovitých hnízd
v souvislosti s rostoucím zápojem podrostu, jež narušuje jejich termoregulační funkce.
Obratlovci
Údaje o výskytu obratlovců v lomu a okolí jsou čerpány ze 4 posledních studií. První
prováděli v letech 2002 – 2004 členové České společnosti ornitologické a byla zaměřena jak
na ptáky, tak i na savce, obojživelníky i plazy. V letech 2009 a 2011 byl Ing. M. Pudilem
vypracován aktualizovaný ornitologický průzkum širšího okolí lomu. Doplňkový průzkum
byl zaměřen na výskyt 3 druhů ptáků chráněných pomocí soustavy NATURA 2000: datla
černého, chřástala polního a lejska malého. Mimo ptáků byl v roce 2011 zkoumán výskyt i
dalších taxonů obratlovců (obojživelníci, plazi, savci). Průzkum, jehož autory jsou T.
Bartonička a A. Véle byl prováděn standardními metodami. Přítomnost plazů a obojživelníků
byla zjišťována jejích cíleným vyhledáváním za vhodných meteorologických podmínek.
Ve sledovaném území bylo zjištěno 106 druhů obratlovců. Z obojživelníků byl zjištěn
výskyt pouze skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo). Výskyt
dalších očekávaných druhů (čolka horského a mloka skvrnitého) se nepodařilo prokázat.
V ploše R nebyl nalezen ani žádný zástupce plazů, i když výskyt dvou druhů (ještěrky
obecné a slepýše křehkého) byl rovněž předpokládán. Přítomnost ještěrky obecné byla
zjištěna poblíž lomové hrany, která se však nachází v území již povolené těžby. Poblíž
slatiniště Bíner byla pozorována samice zmije obecné. I toto území je však mimo navrhovaný
záměr těžby.
Na celém území širšího okolí lomu byl prokázán výskyt 80 druhů ptáků (viz. příloha č.
5B). Z toho 70 druhů zde prokazatelně hnízdilo, 2 druhy zaletovaly za potravou a 8 druhů se
zde vyskytovalo pouze v období tahu. Nejvyšší diverzita i denzita ptáků byly zaznamenány
na bodech v nehomogenním prostředí (většinou mozaika lesa/remízku a pastviny), nižší
potom ve smíšených, listnatých a jehličnatých lesích.
V širším okolí lomu bylo nalezeno 18 druhů savců, z nichž 17 se v území
pravděpodobně rozmnožovalo, pouze 1 druh docházel za potravou. Nejvyšší relativní
početnost drobných savců byla zjištěna ve smíšených porostech lemujících vodní toky,
naopak nejnižší v jehličnatých a listnatých lesích. Přímo na ploše varianty R bylo v roce 2011
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zaznamenáno 9 druhů: myšice lesní (Apodemus flavicollis), myšice křovinná (Apodemus
sylvaticus), norník rudý (Clethrionomys glareolus), rejsek obecný (Sorex araneus), kuna
(Martes sp.), veverka obecná (Sciurus vulgaris), prase divoké (Sus scrofa), srnec obecný
(Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus). Všechny zjištěné druhy lze v daném
prostředí považovat za běžné. Během průzkumu netopýrů v lomu a jeho okolí bylo
zaznamenáno šest přeletujících a lovících druhů: netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus),
netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr
řasnatý (Myotis nattereri), netopýr Brandtův/vousatý (Myotis brandtii/mystacinus), netopýr
ušatý/dlouhouchý (Plecotus auritus/austriacus). Pouze poslední dva druhy byly zaznamenány
přímo v ploše varianty R.
V širším okolí lomu byl zjištěn výskyt 18 zvláště chráněných druhů. Jeden druh (netopýr
černý) je řazen mezi kriticky ohrožené. Dvanáct druhů patří mezi silně ohrožené (krahujec
obecný, chřástal polní, holub doupňák, lejsek malý, žluva hajní, rejsek horský, drozd cvrčala,
netopýr hvízdavý, netopýr rezavý, netopýr řasnatý, netopýr Brandtův/vousatý, netopýr
ušatý/dlouhouchý), 5 druhů je řazeno mezi ohrožené (sluka lesní, výr velký, lejsek šedý,
ťuhýk obecný, krkavec velký). Z ostatních druhů významných pro Krkonoše byl zjištěn
výskyt strakapouda malého, cvrčilky říční, rákosníka zpěvného a čečetky zimní.
Tabulka č. 23: Seznam zvláště chráněných druhů obratlovců zjištěných během jednotlivých průzkumů a
jejich ovlivnění záměrem

Druh
drozd cvrčala
holub doupňák
chřástal polní
krahujec obecný
krkavec velký
lejsek malý
lejsek šedý
rejsek horský
sluka lesní
ťuhýk obecný
výr velký
žluva hajní
ropucha obecná
veverka obecná
netopýr hvízdavý
netopýr rezavý
netopýr černý
netopýr řasnatý
netopýr Brandtův
netopýr ušatý

395/1992
SO
SO
SO
SO
O
SO
O
SO
O
O
O
SO
O
O
SO
SO
KO
SO
SO
SO

2002-2004 2009 2011* Ovlivnění
x
ne
x
x
ano
x
x
ne
x
x
ano
x
ne
x
x
ne
x
x
ano
x
ne
x
x
ano
x
ne
x
x
ne
x
ne
x
ano
x
ano
x
ne
x
ne
x
ne
x
ne
x
ne
x
ne

Vysvětlivky k tabulce:
* u ptáků zjišťován pouze výskyt naturových druhů (chřástal polní, lejsek malý)
O – ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

100

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce 2012

ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽP

SO- silně ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Míra vlivu na všechny výše zmíněné druhy rostlin a živočichů a návrhy ochranných a
kompenzačních opatření jsou uvedeny v kapitole D.
6. Ekosystémy
Vymezení ekosystémů z botanického hlediska
V celém okolí lomu zaujímají lesní ekosystémy většinu zájmového území. Druhová
skladba jednotlivých porostů je velmi odlišná. Převládají smíšené lesy, ale v některých je
dominantním druhem smrk ztepilý, jež byl užíván k osazování dřívějších květnatých a
vápnomilných bučin. Nejreprezentativnější a nejzachovalejší biotop květnaté a vápnomilné
bučiny se nachází na prudkém, severně orientovaném svahu nad Pekelským potokem.
Celkově se v okolí lomu vyskytuje 14 ploch s odlišitelnými lesními ekosystémy. Jejich
seznam je uveden v tabulce 8. Jednotlivé plochy jsou zaznačeny v mapě na následujícím
obrázku.
Obrázek č. 17: Vymezené botanické lokality v širším okolí lomu (Málková, 2005)

Tabulka č. 24: Seznam lokalit s lesními ekosystémy vylišených Málkovou (2005)

Označení
14
BB
BN
C
D
F
G
H
I
J

Charakteristika
vytěžená svážitá vápnomilná bučina, husté křoviny
svažitá kětnatá bučina s korálicí trojklannou
údolní jasanovo-olšový luh a květnatá bučina
svahová javořina v úvozu naproti Hartigovým
degradovaná květnatá bučina ve svahu
degradovaná květnatá bučina nad Hartigovými
lesní porost kolem starého lomu
vlhká květnatá bučina za Hartigovými
Peklo - vápnomilná bučina ve stráni proti lomu
vlhká zarostlá mladá javořina
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JL
K
LE
MX
O
S
V
X12
Z

ČÁST C – ÚDAJE O STAVU ŽP

Charakteristika
v převaze jehličnatý les, místy podrost bučin
lesní porost s dominantní břízou a smrkem
vysoké mezofilní křoviny s bohatým podrostem
smíšený degradovaný porost s podrsotem bučiny
degradovaný údolní jasanovo-olšový luh
původně svěží jedlové bučiny, dnes převaha smrků
vápnomilná bučina na skalním ostrohu nad lomem
lesní porosty ve svahu pod cestou od lomu k etážím
smíšený les - zájmové území určené k těžbě

V důsledku rozvoje zemědělství, pastevectví, zástavby a těžby kamene v okolí lomu
výrazně přibylo nepůvodních nelesních ekosystémů. Nevyskytují se zde pole a většina luk je
v současnosti sečená či spásaná. Botanicky nejhodnotnější jsou druhově bohaté slatinné
louky na Bíneru, z nichž nejcennější je biotop vápnitého slatiniště R2.1, místy
fytocenologicky přechází k lučnímu pěnovcovému prameništi R1.1. Seznam vymapovaných
ploch s nelesními ekosystémy a jejich stručná charakteristika jsou uvedeny v
následující tabulce.
Tabulka č. 25: Seznam lokalit s nelesními ekosystémy vylišených Málkovou (2005).

Označení
A
BL
BS
E
IL
KL
LH
LN
LR
LS
LSN
LSO
MI
ML
P
PH
R
T

Charakteristika
nesečený trávník ve starém sadu, zbořeniště
starý uzavřený vápencový lom
druhově bohatá podmáčená louka a slatina
vegetace na etážích lomu
luční lem nad botanickou lokalitou Peklo
květnatá mezofilní, místy sušší louka
sekané a ovcemi spásané mezofilní louky
sekaná, dříve rekultivovaná mezofilní louka
degradovaná nesečená mezofilní až vlhká louka
květnatá sekaná mezofilní ovsíková louka
sekaná a spásaná, převážně mezofilní louka
oplocená rekultivovaná louka pod salaší
lokality druhů nalezených blízko vytyčeného území
mezofilní druhově bohatý bylinný lem
rekultivovaná pastvina hovězího dobytka
luční degradované spásané prameniště
degradovaná rákosina v depresi
těžební prostor funkčního jámového lomu

Biotopy
Z provedených botanických průzkumů a mapy biotopů AOPK ČR (následující obrázek)
vyplývá, že na území záměru ve variantě R a jejím okolí do vzdálenosti cca 100 m se nachází
biotopy X5 (Intenzivně obhospodařované louky), X6 (antropogenní plochy se sporadickou
vegetací mimo sídla), S1.4 (Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin), L5.3
(Vápnomilné bučiny), L5.1 (Květnaté bučiny), T1.1 (Mezofilní ovsíkové louky). Z předmětů
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ochrany EVL Krkonoše se zde vyskytují stanoviště 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) a 9130 - Bučiny asociace
Asperulo-Fagetum. Stanoviště 6510 se nachází v blízkosti jižního okraje plánované těžby.
Lesní stanoviště 9130 se nachází přímo na území záměru.
Z hlediska rozboru vegetace lze konstatovat, že mladý hustý porost v západní části je
v převaze smrčina s druhově bohatým podrostem, jehož složení odpovídá spíše květnaté
bučině. Při bouřce 23.7.2009 bylo v sledovaném segmentu vyvráceno nebo zlomeno několik
vzrostlých stromů, čímž se hodnota stromového patra ještě výrazně snížila. Navíc zde bylo
zjištěno pokácení několika stromů a jejich pořezání. V r. 2011 bylo zjištěno vykácení velkého
množství dalších stromů. Výrazným prosvětlením došlo k zahuštění keřového patra
a v bylinném patře přibyla pokryvnost světlomilných pasekových, ruderálních i lučních
druhů (Melilotus albus, Sonchus asper, Galeopsis pubescens, Silene vulgaris, Cerastium
holosteoides aj.).
Vzrostlý porost nad lomem a v západní části lze vylišit z hlediska metodiky mapování
biotopů NATURA 2000 jako přechod květnaté bučiny (L5.1) do vápnomilné bučiny (L5.3).
Ve zbylém stromovém patře převažují smrky a v hustém keřovém patře jsou četné i nitrofilní
druhy – hlavně Rubus fruticosus agg., místy Sambucus nigra nebo S. racemosa.. Ve
výrazně prosvětleném bylinném patře na JV má početné zastoupení Senecio ovatus a další
světlomilné pasekové, ruderální druhy a místy i luční druhy. Nejlépe vyvinutý úsek je
v Z části segmentu R, což zachycuje sepsaný fytocenologický snímek (příloha č. 5D).
Ačkoliv je lesní porost málo reprezentativní (vzhledem k netypickému složení
stromového patra, zabuřenění), je druhově velmi bohatý a podle přítomných specifických
druhů je složení biotopu květnatých bučin velmi příznivé.
Obrázek č. 18: Mapa biotopů dle AOPK ČR
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Lesní porosty
Údaje o lesích jsou převzaty z aktuálního lesního hospodářského plánu (LHP) a ze studie
vlivu těžby na poškození lesních porostů (Moravec, 2009, 2011 – příloha 5C).
Záměr je ve své redukované variantě situován do prostoru lesů zvláštního určení
v blízkém okolí se nachází také lesy ochranné. Lesy zvláštního určení spadají do kategorie 32f
– lesy významné pro uchování biodiverzity, stanovené v souladu s § 8 odst. (2) písm.f)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
Obrázek č. 19: Vymezení lesů ochranných v okolí záměru (ostatní lesy jsou kategorizovány jako lesy
zvláštního určení) (Moravec, 2009)

Plocha rozšíření těžby v redukované variantě zasahuje do 3 různých lesních typů:
•

5D3 – obohacená jedlová bučina bažanková,

•

5S1 – svěží jedlová bučina šťavelová,

•

5K7 – kyselá jedlová bučina se šťavelem.

Jedná se o porost 516A s dominantním smrkem ve směsích s bukem, klenem, modřínem
a jedlí, ve vlhčích polohách s jasanem a břízou. Poškození porostů zde u buku, smrku a jedle
vykazují první příznaky poškození, ovšem stejně jako porosty ve vzdálenějším pozadí.
Na ploše zamítnuté projektové varianty leží lesní typ 5A9 – klenová bučina vápencová.
Poškození porostů u buku je nulové, jde prakticky o porosty zdravé, smrk a jedle vykazují
první příznaky poškození.
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Obrázek č. 20: Zákres plochy záměru (varianta R) do mapy lesnické typologie

Posuzované lesní pozemky organizačně spadají pod správu Krkonošského národního
parku, lesní závod Vrchlabí, polesí Černý Důl. Lesní hospodářský plán byl zpracován k 1.1.
2003 s platností do 31.12.2012. Dané území je zařazeno do oddělení 516, porost A leží
v ploše varianty R, porost B leží v ploše zamítnuté varianty P.
V zájmovém území se vyskytuje pouze 5. lesní vegetační stupeň – jedlobukový. Pásmo
ohrožení porostů je D. Do tohoto pásma se zařazují lesní pozemky s porosty, které mají nižší
imisní zatížení. Poškození smrkového porostu se zvýší v průměru o 1 stupeň během 16 - 20ti
let.
Porost 516A je dle LHP popisován takto: „RBC V Končinách. Převážně mírný Z – SZ –
S svah. SM kmenovina prořídlá s různověkým podrostem KL – obnova. SM tyčkovina na J (s
příměsí listnáčů a MD) silně poškozená ohryzem. Clonová obnova proti Z, zdravotní
výběry.“.
Na ploše varianty R se nachází porostní skupiny 1a, 2, 5a, 8a, 11a/1c, 11b/1e.
Tabulka č. 26: Zastoupení dřevin v porostních skupinách v ploše varianty R dle LHP

Oddělení
Porost

Porostní
Věk
skupina

516 A

1a

10

Zastoupení dřevin
dřevina
smrk ztepilý
javor klen
modřín opadavý
buk lesní
jedle bělokorá

%
75
12
5
5
3
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Oddělení
Porost

Porostní
Věk
skupina

516A

2

13

516A

5a

45

516A

8a

80

516A

11a/1c
6
etáž 1c
11a/1c
108
etáž 11a

516A

516A

11a/1c
9
etáž 1e
11a/1c
108
etáž 11b

Zastoupení dřevin
dřevina
smrk ztepilý
javor klen
bříza bělokorá
keře
smrk ztepilý
modřín opadavý
olše lepkavá
javor klen
smrk ztepilý
bříza bělokorá
buk lesní
javor klen
smrk ztepilý
buk lesní
modřín opadavý
javor klen
bříza bělokorá
javor klen
buk lesní
smrk ztepilý
buk lesní

%
75
15
5
5
30
30
30
10
85
15
50
50
85
8
5
1
1
80
20
80
20

Model
těžby

Zalesnění
dřevina

%

33 %

smrk ztepilý
buk lesní
jedle bělokorá
modřín opadavý
javor klen

40
30
15
5
10

33 %

smrk ztepilý
buk lesní
jedle bělokorá
javor klen

40
40
10
10

2%

Porost 516B je dle LHP popisován takto: „RBC V Končinách. Prudší svah S exp.,
převážně BK kmenovina, na V mladší SM v podrostu. Zdravotní výběr.“.
Na ploše zamítnuté varianty P se nachází porostní skupiny 10/5.
Tabulka č. 27: Zastoupení dřevin v porostních skupinách v ploše zamítnuté varianty P dle LHP

Oddělení
Porost

Porostní
Věk
skupina

516B

10/5
etáž 5
10/5
etáž 10

41
95

Zastoupení dřevin
dřevina
smrk ztepilý
buk lesní
buk lesní
smrk ztepilý
javor klen
jedle bělokorá

%
80
20
85
13
1
1
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Obrázek č. 21: Zákres plochy záměru do porostní mapy

7. Krajina
Pro posouzení vlivu pokračování těžby v DP Horní Lánov na krajinný ráz bylo
zpracováno vyhodnocení míry vlivu navrhované stavby a využití území z hlediska zásahu do
krajinného rázu (Popková 2010, příloha č. 6).
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se
projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy
vizuální, sluchové nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor
(DoKP). DoKP je vymezen na obr. č. 5 ve výše uvedené studii. Vymezení dotčeného
krajinného prostoru se v případě kritéria viditelnosti provádí buď vizuálními bariérami
(horizonty terénu, lesních porostů nebo zástavby) nebo se empiricky stanoví okruhy
potenciální viditelnosti (ve dvou vzdálenostech: 3 km okruh předpokládané silné viditelnosti
a 6 km okruh předpokládané potencionální viditelnosti). V případě záměru je dotčený
krajinný prostor vymezen zejména na základě modelace terénu tak, že jeho hranici tvoří
především hranice lesního porostu na svazích kopců, hřebeny a vrcholky okolních kopců.
Místo záměru se nachází na východním okraji DoKP. Východní hranice DoKP je v místech
za lomem vymezena cca 200 m od uvažovaného rozšíření těžby.
Dále je záměr viditelný z tzv. referenčních bodů (míst) v okolí DoKP. Jedná se o 5
plošně malých exponovaných míst vzdálených od vlastního lomu vzdušnou čarou 5 - 8 km.
Mezi těmito místy není prostorová souvislost a nedají se zahrnout v DoKP. V těchto místech
nedojde pokračováním těžby k ovlivnění přírodních, kulturních a historických ani estetických
charakteristik krajinného rázu.
V rámci DoKP je možno vymezit několik charakteristických míst krajinného rázu. Tato
místa však nejsou konkrétně ohraničena, ale spíše na sebe plynule navazují.
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Prvním z nich je prostor samotného lomu Horní Lánov umístěný na západní straně
bezejmenného kopce východně od obce Lánov. V těsné blízkosti vlastního lomu se nachází
všechna potřebná technologie a sociální zázemí. Celý tento prostor je obklopen lesním
porostem a z blízké obce Lánov není vidět.
Za další charakteristické místo krajinného rázu je možno považovat vlastní zástavbu
obce Lánov složenou ze dvou částí: Horní a Prostřední Lánov. Jedná se o typickou lesní
lánovou ves založenou v údolí bystřiny Malé Labe. Zástavba podél vodního toku a cesty
nepřekračuje horní hranu zaříznutého údolí.
Dalším charakteristickým místem krajinného rázu je vlastní matrice krajiny, levý a pravý
břeh Malého Labe po úroveň hlavní komunikace mezi Vrchlabím a Lánovem. Jedná se o
nezastavěnou volnou krajinu se zachovalou strukturou mezí a cest a s drobnými prvky zeleně
(remízky, skupiny dřevin, liniová zeleň, solitérní stromy). Pro tuto krajinu jsou
charakteristické zachovalé plužiny s dlouhými lánovými záhumenicemi.
Jižně od hlavní komunikace se rozprostírá otevřenější, intenzivněji využívaná krajina bez
drobných prvků zeleně (remízky a liniová zeleň) a s většími bloky obhospodařované půdy.
Součástí krajinného rázu je i kulturně-historická charakteristika krajiny. Centrem DoKP
je obec Lánov. V současné době se obec Lánov skládá ze dvou částí - z Prostředního a
Horního Lánova. Obec Lánov byla a je ves lánového typu rozložená na obou březích toku
Malé Labe. Obec Lánov je jedna z nejstarších obcí východních Krkonoš, nejstarší zmínky o
Lánově pocházejí už z roku 1355. Podrobnosti k historii obce jsou uvedeny v kapitola C.1.6.
Významnou součástí kulturně-historické charakteristiky krajiny je i historie těžby
nerostných surovin. První písemná zmínka o dolování v Krkonoších pochází z roku 1012.
Trutnovský kronikář Simon Hüttel na základě pověsti uvádí, že v této době se těžilo zlato na
úpatí Rýchor. Je však víc než pravděpodobné, že do Krkonoš přicházeli hledači drahých kovů
daleko dříve. Samotné Ložisko Lánov, stejně jako i ostatní lokality s výskytem vápnitého
dolomitu v okolí Vrchlabí, mají poměrně dlouhou historii těžby. Historie těžby karbonátů v
Podkrkonoší sahá podle dochovaných údajů až do 16. a 17. století. První lomy pro místní
vápenky zde prokazatelně vznikaly v 18. a 19. století. Krkonošské vápno bylo známo nejen v
Čechách ale i v sousedním Německu, kam je rozváželi místní vápeníci. Úpadek těžby nastal
až po roce 1945 především z nedostatku pracovních sil v pohraničí. Další rozvoj průmyslové
těžby a zpracování suroviny nastal v druhé polovině 20. století.
Estetická hodnota krajiny je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického
měřítka a vztahů v krajině. Předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní
vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny
(skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek atd.). Estetická hodnota
krajiny se projevuje ve vztahu pozorovatele k vnímané krajinné scéně. Spočívá v úrovni
estetické kvality jednotlivých hodnocených prvků a celku. Odpovídá ustáleným estetickým
principům a hodnotám.
Prostorové vztahy jsou v DoKP utvářeny převažujícím vertikálním měřítkem. Vertikální
rozměr rezultuje z relativního převýšení území nad údolím bystřiny Malé Labe v kontrastu s
vrcholovými partiemi Krkonoš. Svoji roli tu hraje i vzdálenost od těchto vrcholů a energie
stoupání.
Dotčený krajinný prostor (DoKP) je hodnotným typem zemědělské podhorské krajiny se
zachovaným členěním lánového uspořádání, který vytváří podnož přírodní horské krajině
zalesněných svahů Krkonoš. Zemědělská krajina je členěná paralelními údolími toků
s výrazněji vystupujícími vrchy. V severní části je krajina výrazněji modelována a prostorově
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členěna, směrem k jihu je plošší a otevřenější. Typické je umístění sídel podél vodních toků a
cesty, přičemž zástavba nepřekračuje horní hranu údolí a při pohledech z okolních polí
zůstává téměř skryta. Prostor zemědělské krajiny mezi sídly je převážně bez zástavby.
Způsob výše popsaného obhospodařování půdy je v dnešní krajině velmi dobře znatelný
díky zachovalým pozdně středověkým plužinám oddělených dodnes mezemi se spontánní
vegetací. Tyto plužiny jsou jedním z významných krajinných prvků zvyšujících estetickou
hodnotu DoKP a určujících rázovitost krajiny.
K výrazně pohledově exponovaným svahům a vrchům v DoKP a v jeho okolí patří svahy
Žalýho, Kněžického vrchu, Vápenice, Jankova kopce a Liščího kopce, svahy nad Horním
Lánovem, a Špička. Do prostoru jsou dálkové pohledy např. z Kněžického vrchu, Předních
Rennerovek, Lahrových bud a dílčí pohledy vždy z protilehlých svahů jednotlivých údolí a
výraznějších vrchů – Vápenice, Špička, Buben.
Krajina severně od hlavní komunikace mezi Vrchlabím a Lánovem se vyznačuje
drobnou pestrou mozaikou obhospodařované orné půdy, luk a pastvin. Měřítko krajiny je
relativně harmonické. Technicistním prvkem a prvkem vybočujícím z měřítka krajiny
v dotčeném zájmovém území je bývalá textilní továrna a zemědělský areál nacházející se na
pravém břehu Malého Labe. Jihozápadní strana Lánovského kopce (Špička) je v zimních
využívána jako sjezdovka a i přes léto se zde nacházejí sloupy v zimních měsících
používaného vleku.
Krajina jižně od hlavní silnice je intenzivněji využívána bez drobných prvků zeleně
(remízky a liniová zeleň) a s většími bloky obhospodařované půdy. Vyznačuje se tedy větším
měřítkem oproti krajině severně od silnice.
Jako kontrastní prvek, spíše ze vzdálenějších pohledů protilehlých svahů, se v krajině
DoKP uplatňuje též lom Horním Lánově. Z vlastní obce Lánov umístěné v údolí podél
vodního toku není lom vidět. Je schován v lesním porostu a jihovýchodně zaříznut do kopce.
Vrchol kopce je zachován a ani navrženými variantami pokračování těžby nebude změněn či
odtěžen. Lom se v pohledech projevuje především svoji béžovorůžovou barvou (vápenitý
dolomit) a geometrických členěním těžebních stěn. Je možné konstatovat, že prostor lomu se
svým měřítkem vymyká rázu okolní krajiny.
Vrch, na kterém se nachází lom, nepředstavuje v krajinné scéně výraznou dominantu.
Jedná se o bezejmenný kopec s vrcholem ve výšce 652 m.n.m. Takových vrcholů se v DoKP
nachází více. V krajinné scéně se při pohledech dominantněji uplatňují vrcholy
Krkonošských rozsoch.
8. Obyvatelstvo
V tabulce jsou uvedeny statistické údaje pro obec Lánov.
Tabulka č. 28: Statistické údaje o obyvatelstvu v obci Lánov (dle ČSÚ)

Charakteristika
Počet bydlících
Počet žen
Počet mužů
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem

Údaj
1 668
841
827
274
1206
188
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Pozn. k 31.12. 2009

9. Hmotný majetek
V prostoru lomu se nachází hmotný majetek – pozemky a budovy ve vlastnictví
oznamovatele. Dále je zde technologické a strojní zařízení, představované zejména
úpravárenskou technologií a dalšími pomocnými provozy. Lomem prochází místní veřejná
komunikace ve vlastnictví obce Lánov.
V ploše rozšíření jsou lesní pozemky ve vlastnictví České republiky a s právem
hospodaření pro Správu Krkonošského národního parku.
Okolní pozemky jsou lesní a zemědělské v vlastnictví různých vlastníků.
V obci Lánov slouží k bydlení převážně rodinné domy.
Kromě pozemků přímo dotčených plochou těžby ve variantě R by provozem záměru
mohly být dotčeny některé budovy – zejména prostřednictvím vibrací. Tento vliv je
vyhodnocen v kapitole D.I.
10. Kulturní památky
V současnosti se v obci Lánov ani v DoKP nenachází žádný objekt v evidenci Státního
památkového ústavu, ani zde není evidováno archeologické či paleontologické naleziště.
V DoKP se nachází zastavěná část obce Lánov nazývaná Horní Lánov (k.ú. Horní Lánov).
Centrum obce nacházející se u křižovatky v Prostředním Lánově je již mimo DoKP, ale ani
zde se nenachází objekt v evidenci Státního památkového ústavu ani archeologické či
paleontologické naleziště.
Celé území České republiky je, kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně
znehodnocených, územím s pravděpodobnými archeologickými nálezy. Archeologické
movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem o státní památkové péči 20/1987Sb., ve
znění vyhlášky 242/91 Sb. a tzv. Maltskou konvenci (ETS č. 143).
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Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení

Ze způsobu využití území, resp. ze vzájemného poměru kultur na území obce Lánov je
možné určit koeficient ekologické stability daného území. Koeficient ekologické stability
(Kes) se v tomto případě vypočítává jako podíl ploch relativně stabilních a ploch relativně
labilních. Za stabilní plochy jsou považovány: lesní pozemky, trvalé travní porosty, vodní
plochy a toky, sady, vinice, část položky ostatní plochy (v tomto výpočtu zahrnuty
z položky Ostatní plochy: zeleň, hřbitovy, rekreační a sportovní plochy). Za nestabilní plochy
se považují: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, část položky ostatní plochy (v tomto
výpočtu jsou zahrnuty z položky Ostatní plochy: dráha, silnice, ostatní komunikace,
manipulační plocha, dobývací prostor, jiná plocha, neplodná půda).
Toto hodnocení poskytuje globální pohotovou představu o stabilitě resp. labilitě větších
územních celků a může být vypočítán pro libovolné území (katastr, povodí, okres,
biogeografický region atd.).
Tabulka č. 29: Plochy jednotlivých kultur na území obce Lánov

Celková výměra pozemku (ha)
Lesní půda (ha)
Louky (ha)
Orná půda (ha)
Ostatní plochy – nestabilní (ha)
Ostatní plocha – stabilní (ha)
Ovocné sady (ha)
Vodní plochy (ha)
Zahrady (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Zemědělská půda (ha)

1 696
325
500
551
187
33
1
32
34
25
1 086

Pozn.: údaje jsou k 31.12.2009, plocha je uvedena v hektarech (ha). Zdroj: ČSÚ

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v obci Lánov převažuje podíl stabilních ploch nad
plochami labilními (Kes = 1,21).
Klasifikace koeficientů Kes (Lipský, 1999):
Kes < 0.10:

území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy
0.10 < Kes < 0.30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány
technickými zásahy
0.30 < Kes < 1.00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou
ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba
energomateriálových vkladů
Kes > 3.00: území přírodní a přírodě blízké
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Z hodnoty Kes vyplývá, že území obce Lánov je územím s relativně vyváženou krajinou,
v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami. Tuto
skutečnost je však třeba chápat, jako hodnocení v makroměřítku území obce. Hodnocení kvality
životního prostředí v mikroměřítku lomu Lánov a jeho blízkého okolí je uvedeno výše
v jednotlivých částech kapitoly C.
Vyjádření pomocí Kes dále obtížně umožňuje posoudit některé složky životního prostředí
jako např. kvalitu ovzduší, akustickou situaci, kvalitu vody apod. V předchozích částech kapitoly
C však byly jednotlivé složky životního prostředí poměrně podrobně popsány z hlediska kvality.
Na základě těchto údajů je možné konstatovat, že kvalita životního prostředí v zájmovém území
odpovídá poloze ve venkovské oblasti v podhůří Krkonoš, území jako celek je zatížené na
únosnou míru.
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KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů spojených
s realizací záměru. Pro vyhodnocení významnosti jednotlivých vlivů byla využita „Metodika
k vyhodnocování vlivů dobývání na životní prostředí“ (Bajer a kol. 2001). Vzhledem k datu
vzniku je tato metodika aktualizována především s ohledem na platnou legislativu.
Metodika používá vyhodnocení vlivu z hlediska velikosti a z hlediska jejich celkové
významnosti. Výsledný koeficient celkové významnosti je v souladu s použitou metodikou
výsledkem následujících kritérií: velikost vlivu, časový rozsah vlivu, reverzibilita vlivu,
citlivost území, výrazné negativní vlivy přesahující státní hranice, významný zájem
veřejnosti, obcí, dotčených orgánů státní správy; nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů,
realizovatelná možnost ochrany. Verbální hodnocení je uvedeno níže, numerické hodnocení
ze kterého verbální vychází a na základě kterého je provedeno je uvedeno v kapitole D.II.
POUŽITÁ VERBÁLNÍ STUPNICE PRO HODNOCENÍ
Velikost vlivu
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný vliv
nulový vliv
příznivý vliv

Celková významnost vlivu
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný vliv
nulový vliv
příznivý vliv

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy na veřejné zdraví
Pro zhodnocení vlivu na veřejné zdraví byla zpracována samostatná studie (Pelikánová
2011, příloha č. 3). Autorka studie je držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví (HIA) podle prováděcí vyhlášky MZ č. 353/2004 Sb. k
zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (č. osvědčení 2/Z/2004 ze
dne 20.12.2004).
Hodnocení vychází z výsledků hlukové a rozptylové studie. Charakterizace rizika byla
provedena pro nekarcinogenní (NO2, PM10, CO) i karcinogenní (benzen, benzo(a)pyren)
polutanty v ovzduší a pro hluk z dopravy i z provozu těžebny.
Vzhledem k tomu, že doprava je významným zdrojem vlivu na veřejné zdraví, bylo
hodnocení provedeno i pro referenční varianty V100 a V0.
Roční imisní příspěvky suspendovaných částic frakce PM10 z provozu lomu
v Horním Lánově se v obytné zástavbě pohybují v řádu setin až desetin µg/m3 u varianty
V100 a desetinách až jednotkách µg/m3 u varianty V 450. Příspěvky ze záměru nepřekračují
hodnotu roční koncentrace AQG dle WHO (20 µg/m3). Při provozu lomu by příspěvky k
denní imisní koncentraci suspendovaných částic frakce PM10 za zhoršených rozptylových
podmínek mohly dosahovat hodnot v rozsahu 26,7 – 121,7 µg/m3 (varianta V450), resp. 6,00
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– 27,73 µg/m3 (varianta V100). Dle modelového výpočtu může u varianty V450 v době
nepříznivých klimatických podmínek dojít k nárazovému překročení doporučené 24
hodinové koncentrace AQG dle WHO (50 µg/m3). Celkový počet překročení hodnoty 50
µg/m3 v bodě č. 1 (RD č.p. 165) činí 78 hodin za rok, v bodě č. 2 (RD č.p. 137) – 75 hodin
za rok a v bodě č. 4 (budova na parcele p.č. 510) – 2 hodiny za rok.
S výkyvy denních průměrných koncentrací prašného aerosolu je spojeno nepříznivé
ovlivňování respirační nemocnosti a úmrtnosti exponovaných obyvatel, zejména citlivých
skupin populace. Proto je nutné při provozu záměru minimalizovat imisní příspěvek
důsledným dodržováním možných opatření ke snížení prašnosti a zaměřit se také
na snižování sekundární prašnosti.
Po započítání předpokládaného pozadí ke zjištěným imisním příspěvkům nepřekračují
celkové roční imisní koncentrace doporučenou hodnotu roční koncentrace AQG dle WHO,
celkové denní imisní koncentrace mohou být v případě špatných rozptylových podmínek
vyšší než doporučená 24 hodinová koncentrace AQG.
Dále byl teoreticky vyhodnocen předpokládaný výskyt vybraných ukazatelů nemocnosti
v závislosti na celkové roční imisní zátěži prašným aerosolem frakce PM10 u obytné
zástavby. U posuzovaných variant V100 a V450 dochází v porovnání se stavem, kdy by
nebyl záměr realizován (nulová varianta), k měřitelnému nárůstu pouze u několika
nejcitlivějších ukazatelů, přičemž vyšší nárůst je patrný u varianty V450.
Vypočítané roční imisní příspěvky oxidu dusičitého z posuzovaného záměru se
pohybují v řádu tisícin až desetin µg/m3 (varianta V100), resp. v řádu setin až desetin µg/m3
(varianta V450). Příspěvky k hodinové imisní koncentraci NO2 v referenčních bodech by za
zhoršených rozptylových podmínek mohly v nulové variantě činit 0,11 – 3,93 µg/m3. Při
realizaci záměru lze očekávat imisní příspěvky v hladinách 0,64 – 5,46 µg/m3 (varianta
V100), resp. 2,57 – 10,09 µg/m3 (varianta V450). Zjištěné imisní příspěvky oxidu
dusičitého jsou vzhledem k předpokládané celkové imisní situaci relativně nízké a
nepředstavují tak významnější zvýšení zdravotních rizik u exponovaných osob. Imisní
příspěvky nepřekračují doporučenou směrnou hodnotu dle WHO pro roční koncentraci (40
µg/m3) ani pro hodinovou maximální koncentraci (200 µg/m3) - i při započítání
předpokládaného imisního pozadí.
Vypočtené maximální 8-hodinové imisní příspěvky oxidu uhelnatého z provozu záměru
dosahují jednotek až desítek µg/m3. Příspěvek provozu lomu k znečištění ovzduší oxidem
uhelnatým je z hlediska hodnocení zdravotního efektu nevýznamný. Hodnoty těchto
imisních příspěvků jsou u obou variant V100 i V450 o 3 - 4 řády nižší než doporučená
směrná koncentrace dle WHO (10 000 µg/m3).
Roční imisní příspěvky benzenu ze záměru dosahují nejvýše tisícin µg/m3. Z výpočtu
vyplývá, že zjištěné ILCR (míra pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný
výskyt v populaci) pouze pro samotný nejvyšší příspěvek benzenu z provozu ložiska bude o
2 řády nižší než je doporučená úroveň přijatelného rizika (1.10-6). Přírůstek míry
karcinogenního rizika daný expozicí benzenu je možno teoreticky odhadnout na 3,1 – 4,0.108, tj. cca 3 - 4 případy nádorového onemocnění, pokud by zjištěné nejvyšší koncentraci bylo
celoživotně vystaveno v dané lokalitě 100 milionů obyvatel.
Zjištěné roční imisní příspěvky benzo(a)pyrenu dosahují nejvýše setin pg/m3. ILCR
pro samotný nejvyšší příspěvek benzo(a)pyrenu vyvolaný provozem záměru je o 3 řády nižší
než je přijatelná úroveň rizika (1.10-6). Přírůstek míry karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu
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lze odhadnout na 3,6 – 6,1.10-9 - při celoživotní expozici nejvyššímu imisnímu příspěvku se
jedná o cca 4 - 6 případů nádorového onemocnění na 1000 milionů obyvatel.
Studie hodnocení vlivu na veřejné zdraví dále hodnotí vliv hluku. Byla vyčíslena
předpokládaná hluková zátěž z obslužné dopravy na používaných veřejných komunikacích a
hluk z provozu záměru (tj. průmyslové zdroje - samotná těžba, úpravy suroviny a související
činnosti). V případě záměru je posuzována pouze denní doba vzhledem k tomu,
že v noční době nebude probíhat těžba ani nebudou provozovány obslužné mechanismy.
Pro nulovou variantu (bez realizace záměru) se ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A z dopravy u obytné zástavby v denní době pohybují v rozsahu hodnot 37,7 – 49,7 dB
u silnice vedoucí do lomu a v rozmezí 55,5 – 63,6 dB u komunikace č. III/2956. Ze srovnání
výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě hlukové zátěže z provozu
automobilové dopravy a vypočtených hladin akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž
dosahuje i v nulové variantě (tj. bez realizace záměru) na většině výpočtových bodů takových
hladin, u kterých byly sledovány nepříznivé účinky na pohodu a zdraví populace.
U objektů u komunikace č. III/2956, kde byla zjištěna nejvyšší hluková zátěž (č.p.179,
č.p.56 HL, č.p.149, č.p.155, č.p.56 PL a č.p. 48), je možné v souvislosti s provozem obslužné
dopravy záměru, očekávat nárůst hladin akustického tlaku ve variantě V100 o + 0,7 dB (resp.
u bodu č.p.56 HL o + 0,8 dB), tj. na hodnoty LAeq = 56,6 až 66,4 dB. Ve variantě V450 bude
nárůst činit + 2,2 až + 2,4 dB na LAeq = 56,3 až 64,3 dB. Obdobnou situaci lze předpokládat
u všech obytných objektů v těsné blízkosti komunikace č. III/2956. Zjištěné hladiny
akustického
tlaku
A
mohou
exponované
obyvatele
silně
obtěžovat
a zhoršovat komunikaci řečí.
U silnice do lomu (místní komunikace na p.č. 2681) byla vypočtena u č. p. 137 hluková
imise v denní době ve variantě V100 LAeq = 47,0 – 53,4 dB a ve variantě V450 LAeq = 52,7 –
59,6 dB. Dochází zde k vysokému nárůstu oproti nulové variantě, a to o + 9,3 – 9,7 dB ve
variantě V100, resp. + 15,0 – 15,9 dB ve variantě V450. U č. p. 164 byla vypočtena ve
variantě V100 LAeq = 52,8 dB (nárůst oproti nulové variantě o + 9,5 dB), resp. ve variantě
V450 LAeq = 57,4 dB (nárůst o + 14,1 dB) a u č. p. 58 ve variantě V100 LAeq = 54,4 dB
(nárůst o + 4,7 dB) a ve variantě V450 LAeq = 58,2 (nárůst o + 8,6 dB).
Hladiny akustického tlaku A vypočtené u silnice vedoucí k lomu mohou být také
příčinou silného obtěžování exponovaných osob a u varianty V450 zhoršovat komunikaci
řečí. Změnu teoretického procenta obtěžovaných obyvatel v závislosti na předpokládané
celodenní expozici nebylo možné vyhodnotit z důvodu absence dat (modelového výpočtu)
pro noční dobu.
Lom není v noční době v provozu, proto není hluk z dopravy v noční době hodnocen.
Dle poznatků získaných v průběhu zjišťovacího řízení, přijíždějí některé nákladní automobily
k lomu před šestou hodinou ranní (tj. v noční době). V rámci měření hluku v roce 2009 byla
v době od 5.00 do 6.00 hodin zjištěna ekvivalentní hladina akustického tlaku na hranici
pozemku u č.p. 55 v úrovni LAeq,T = 59,8 dB. Tato hladina hluku je spojena s vysokým
stupněm obtěžování a rušení exponovaných osob, sníženou kvalitou spánku a zdravotními
riziky – především s nepříznivým ovlivňováním kardiovaskulárního systému. I když
z měřené hodnoty nelze posuzovat hladinu hluku reprezentující celou noční dobu, je
s ohledem na výše uvedené negativní vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstva nutné
provozovat navazující obslužnou dopravu záměru pouze v denní době – tj. po šesté hodině
ranní.
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Dále byl vyhodnocen hluk z průmyslových zdrojů ve třech referenčních bodech
reprezentující zástavbu nejblíže situovanou k hranici ložiska. Ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A budou dosahovat u objektu na parcele č. 510 hodnoty LAeq,8h = 39,9 dB
(varianta R), resp. LAeq,8h = 26,6 dB (varianta Z), u obytného domu č.p. 139 LAeq,8h = 42,1 dB
(varianta R) a LAeq,8h = 41,9 dB (varianta Z). U obytného objektu č.p. 165 lze očekávat
LAeq,8h = 42,7 dB (varianta R), resp. LAeq,8h = 43,8 dB (varianta Z). Pokračování samotné
těžby z hlediska vlivu provozovaných průmyslových zdrojů hluku nebude zdrojem
nepříznivých účinků na zdraví obyvatelstva.
Vyhodnocení z hlediska kapacity záměru
V současné době je lom v provozu, úroveň imisní i hlukové zátěže přibližně odpovídá
variantě V450. Při realizaci záměru s nižší kapacitou těžby a expedice (referenční varianta
V100) jsou i imisní příspěvky záměru nižší. Zejména u PM10, kde u varianty V450 mohou již
samotné denní imisní příspěvky z ložiska nárazově překročit doporučenou 24 hodinové
koncentrace AQG dle WHO (50 µg/m3), je možné pokles těchto imisí považovat za
významný.
U hlukové zátěže lze obecně za subjektivně vnímatelnou označit změnu hladiny hluku
okolo 3 dB. Rozdíl mezi variantou V100 a V450 u komunikace č. III/2956 činí 1,3 až 1,5 dB,
což je pod subjektivně postřehnutelnou úrovní změny hlukové zátěže. Oproti tomu u obytné
zástavby ležící v blízkosti místní komunikace vedoucí k lomu dosahuje rozdíl mezi V100 a
V450 úrovně 3,9 až 6,3 dB, což již může být vnímáno výrazně.
Také rozdíl v průjezdech těžké nákladní dopravy expedující surovinu s průměrnou
intenzitou 134 průjezdů (varianta V450) a 30 jízd za den (varianta V100) je postřehnutelný a
může ovlivnit pohodu obyvatel žijící v blízkosti využívané dopravní trasy.
Vyhodnocení z hlediska velikosti vlivu se opírá zejména o dva fakty:
1. záměr pro PM10 znamená měřitelný nárůst některých ukazatelů nemocnosti, i když pouze
těch nejcitlivějších, hodnotících nejméně závažné projevy
2. hluk z dopravy může být příčinou silného obtěžování populace
3. rozdíl v hodnocení variant V100 a V450 sice je měřitelný, pro obě varianty jsou však
splněna kriteria pro zařazení vlivu mezi nepříznivý
4. v případě nočního provozu (expediční dopravy) byl bylo vliv nutno hodnotit jako
významně nepříznivý, noční provoz je třeba vyloučit
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice:
Varianta

V450

V100 - referenční

V0 - referenční

Velikost vlivu

nepříznivý

nepříznivý

nulový

Celková významnost vlivu nepříznivý

nepříznivý

nulový

→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území: Velikost a významnost
vlivu je na těchto variantách nezávislá. Pro všechny varianty je tedy vliv hodnocen
jako nepříznivý.
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Sociální a ekonomické vlivy
Jedním ze sociálních důsledků pokračování těžby v lomu Horní Lánov je zachování 28
pracovních míst přímo ve stávající provozovně v lomu. Na dodávkách suroviny z Horního
Lánova je však dále závislá existence dalších pracovních míst ve výrobních závodech firmy
KVK a.s. - v Kunčicích nad Labem a v mlýnici vápenců ve Vrchlabí, kde se vyrábí výrobky
s vyšší přidanou hodnotou. Další pracovní místa tvoří subdodavatelské firmy (trhací práce,
servis a údržba atd.) a dopravní firmy, které se podílejí na expedici suroviny.
Záměr však nepřímo ovlivňuje daleko více pracovních míst. Lom v Horním Lánově je
jediným lomem s takto velkou produkcí v ČR, který těží vápnitý dolomit. Pro některé
aplikace se tato surovina nedá jiným druhem nerostu nahradit (zejména chemický průmysl a
zemědělství). Na dodávkách suroviny jsou tedy závislé další výrobní podniky, které by
v rámci ČR obtížně nalézaly jiného dodavatele.
Dále bude organizace odvádět úhrady z dobývacího prostoru (roční odvod 100 – 1 000
Kč za každý započatý hektar území pokrytý DP) a z vydobytých vyhrazených nerostů
(nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých nerostů) obcím a státu dle § 32a odst. 1 a 2 zákona č.
44/1988 Sb. v platném znění.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pokračování stávající činnosti, nevyvolá realizace
záměru změnu životní úrovně obyvatelstva ani nebude měnit jejich dosavadní návyky. Záměr
významně neovlivní strukturování obyvatelstva v daném území - např. dle věku, zastoupení
pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atd.
Oznamovatel platí dle platných zákonů daň ze zisku, odvody z mezd svých zaměstnanců,
apod. Dále je i významným regionálním sponzorem různých kulturních a společenských akcí.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

příznivý

příznivý

příznivý

nevýznamný

Celková významnost vlivu příznivý

příznivý

příznivý

nevýznamný

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
Realizace posuzovaného záměru, tak jak je předkládán v dokumentaci, nebude mít žádné
požadavky na výstavbu veřejné dopravní infrastruktury. Uvažováno je se stávající trasou po
místní komunikaci na pozemku p.č. 2681 a dále po silnici III/2956 k silnici I/14.
Výše expedice bude maximálně 450 000 t ročně. Reálně se však v posledních 10ti letech
expedovalo z lomu ročně mezi 320 a 420 tis. t výrobků.
Silniční doprava z lomu je kromě vlivů na přírodu příčinou nejvýznamnějších
negativních vlivů spojených s realizací záměru. Vlivy spojené s nákladní dopravou jsou
posouzeny v příslušných kapitolách (hluk, vibrace, ovzduší atd.). Posouzení vlivů nákladní
dopravy proběhlo na základě nových údajů o dopravní intenzitě, zjištěných ve sčítání
provedeném v roce 2009. Lze však konstatovat, že dopravní situace se v území během
posledních let zásadně nezměnila. U nákladní dopravy z lomu dochází obecně k mírnému
poklesu intenzity, vzhledem k tomu, že jsou používány stále modernější dopravní prostředky
(návěsy) s vyšší nosností. U ostatní dopravy na silnici III/2956 naopak dochází k pozvolnému
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nevýraznému nárůstu dopravy, který odpovídá obecně nárůstu dopravy v ČR na silnicích III.
tříd. Pro odhad skutečného provozu v roce 2013 jsou data ze sčítání vynásobena koeficienty
předpokládaného vývoje dopravních výkonů dle druhu vozidel, které vycházejí
z dlouhodobého výzkumu Ředitelství silnic a dálnic (výhledové koeficienty pro období 2005
– 2040).
Při hodnocení vlivu je třeba přistoupit samostatně k oběma hodnoceným komunikacím.
Místní komunikace na p.č. 2681 je ve vlastnictví obce Lánov a jako místní komunikace je
veřejně přístupná. De facto však tato komunikace slouží zejména pro obsluhu lomu, provoz
ostatní dopravy je minimální. U nákladní dopravy je intenzita ostatní dopravy uvažována jako
nulová, občasný výskyt nákladního vozidla nelze samozřejmě vyloučit.
Na silnici III/2956, která je jako silnice III. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,
bude tvořit nákladní doprava z lomu nadpoloviční část intenzity celkové nákladní dopravy a
celkově se vyvolaná doprava z lomu bude podílet asi 10 % na celkové dopravní intenzitě.
Intenzita nákladní dopravy ve variantě V450 je 229 průjezdů vozidel (vyvolaná i ostatní
doprava) v denní době 6:00 – 22:00 hod. Jedná se o intenzitu, která je na silnicích III. třídy
v rámci ČR běžně dosahována. ŘSD sice neprovádí kompletní sčítání dopravy na všech
silnicích III. tříd, nicméně z dat na sčítaných úsecích silnic III. tříd vyplývá, že průměrná
intenzita nákladní dopravy se zde běžně pohybuje v nižších stovkách průjezdů za 24 hodin a
nikoliv výjimečně přesahuje tisíc průjezdů za den.
Pro hodnocení vlivu je důležitá skutečnost, že vlivem realizace záměru nedojde
k navýšení intenzity vyvolané nákladní dopravy, takovýto stav nelze hodnotit jako vliv
nepříznivý. Nepříznivý nebo významný nepříznivý vliv předpokládá v souladu s chápáním
použité metodiky navýšení stávající dopravní intenzity vyvolané záměrem. Případný pokles
intenzity dopravy je pak hodnocen jako vliv příznivý. Je však třeba upozornit, že tato kapitola
hodnotí pouze samotný fakt změny dopravní intenzity, nikoliv negativní vlivy spojené
s dopravou (hluk, prašnost, vibrace apod.), které jsou uvedeny dále v příslušných kapitolách.
U těchto vlivů se pak velikost a významnost posuzuje zejména podle dosažení určitých
limitních hodnot daných legislativními předpisy.
Dále je při hodnocení vlivu nutno vycházet z platné legislativy, konkrétně z odst. 1),
§19, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „V mezích zvláštních předpisů
upravujících provoz na pozemních komunikacích^2) a za podmínek stanovených tímto
zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům,
ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy nestanoví
tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.“. Silnice III. třídy i místní
komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které mohou jednotliví dopravci
v mezích zákona využívat. Dopravci, kteří provádějí expedici výrobků z lomu jsou tedy
postaveni na roveň všem ostatním dopravcům na komunikaci, včetně řidičům osobních
automobilů. Nelze některé dopravce znevýhodňovat tím, že jim na komunikaci bude odepřen
přístup.
V návaznosti na předchozí odstavec lze dále konstatovat, že posuzování vlivů spojených
s nákladní dopravou u obdobných záměrů trpí jistým nedostatkem. Zpravidla je posouzen vliv
pouze u nejbližšího sídla, přičemž oznamovatel neovlivňuje polohu cílů dopravy. Může se tak
stát, že v trase vyvolané dopravy dochází k nepříznivé kumulaci vlivů s jinými dopravci,
kterým bude paradoxně v obdobném procesu posuzování vlivů na životní prostředí
znemožněno určitou komunikaci využívat.
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V případě silniční přepravy hromadných substrátů, jako je kamenivo, je značná část
konečné ceny výrobků daná dopravními náklady. Lze tedy konstatovat, že producent se
uplatní pouze v okruhu, kde je jeho cena konkurenceschopná. Tento princip do jisté míry
minimalizuje i negativní vlivy nákladní dopravy, protože minimalizuje délku jízdních tras.
Produkty z lomu Horní Lánov jsou však specifické tím, že se jedná o jediné ve větším objemu
těžené ložisko vápnitého dolomitu. Pro některé aplikace (chemický průmysl, zemědělství)
nemůže být surovina nahrazena a doprava zde probíhá bez ohledu na náročnost dopravních
tras.
Vzhledem k tomu, že je zde nákladní expediční doprava předmětem stížností ze strany
obyvatel obce Lánov, je při hodnocení celkové významnosti uvažováno s faktorem citlivosti a
zájmu veřejnosti.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice:
Varianta

V450

V100 - referenční

V0 - referenční

Velikost vlivu

nevýznamný

příznivý

příznivý

Celková významnost vlivu nevýznamný

příznivý

příznivý

→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území (R, Z a RZ) není na
výběru jedné z těchto variant závislé.
Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
Ve variantě Z nedojde k plošnému rozšíření lomu, nedojde tedy ke změně funkčního
využití žádné plochy, zde je jednoznačně možno vliv charakterizovat jako nulový.
Ve variantě R a RZ dojde k záboru 2,084 ha lesa. Dojde ke změně využití této plochy, a
to trvalému, lesní porost bude dočasně nahrazen aktivním lomem a po rekultivaci skalními
stěnami ponechanými přirozené sukcesi. Krajinu je třeba chápat v kontextu dotčeného
krajinného prostoru, který se dále dělí na místa krajinného rázu. Jedním z těchto míst je i
prostor lomu se svým okolím. Lom, který navazuje na zástavbu obce prostřednictvím místní
komunikace obklopují převážně lesní porosty, kde je provozováno lesní hospodářství dle
charakteru a určení konkrétních porostů. Po zahájení těžby v ploše R bude odlesněna plocha
2,084 ha. Nedojde však ke změně ve funkčním využití krajiny, reprezentované zde její
nejmenší jednotkou – tj. aktivním lomem se svým okolím. Plocha 2,084 ha je k ploše
současného lomu v takovém poměru, že místo krajinného rázu bude mít stále totéž funkční
využítí, stále se bude jednat o lom na svahu kopce obklopený lesními porosty a se stejnou
příjezdovou komunikací. Z tohoto pohledu je vliv třeba hodnotit jako nevýznamný. Nikterak
se tím nesnižuje velikost konkrétního záboru plochy, tento zábor je však zohledněn při
hodnocení jiných vlivů. (les, PUPFL, složky přírody apod.).
Charakter záměru neznamená trvalý zábor území ve smyslu hodnocené činnosti.
V konečné fázi těžby dojde ke změně funkčního využití krajiny v souladu s navrženým
cílovým stavem těžbou postiženého území po sanaci a rekultivaci. Tento stav bude
představovat postupný přechod k pestrému a přírodě blízkému prostředí se skalními stěnami
a eventuelně i vodními plochami.
V delším časovém horizontu tedy nedojde ke změně funkčního využití krajiny, po delší
době se průmyslově – těžební využití přiblíží k využití přírodě blízkému, které svým
charakterem bude blíže odpovídat okolní krajině.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
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→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nevýznamný

nevýznamný

nulový

nulový

Celková významnost vlivu nevýznamný

nevýznamný

nulový

nulový

Vlivy na rekreační využití území
Zájmové území leží v podhůří Krkonoš, tedy jedné z největších rekreačních oblastí
v ČR. Co se týče rekreačního využití blízkého okolí lomu, nachází se zde jeden lyžařský vlek
úzce lokálního významu, jižně od lomu a dále několik ubytovacích zařízení (penzionů)
v obci. Další lokality s koncentrací rekreačních aktivit jsou již od lomu vzdáleny (Strážné,
Dolní Dvůr, Vrchlabí, Herlíkovice, Černý Důl), přičemž v těchto lokalitách jsou
nesrovnatelně lepší podmínky pro rekreační aktivity a široká nabídka ubytovacích kapacit.
Z existence penzionů u silnice III/2956 lze usoudit, že provoz lomu a související nákladní
doprava této aktivitě významně nebrání. Nelze ani předpokládat, že po ukončení provozu
lomu by došlo k zásadnímu rozvoji rekreace na území obce Lánov.
Samotný prostor rozšíření lomu ve variantách R a RZ, který má plochu 2,084 ha a leží ve
stanoveném dobývacím prostoru nemá rekreační potenciál.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území: nulový až nevýznamný
pro všechny varianty

2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na kvalitu ovzduší
Rozptylová studie (Kočová 2010, příloha č. 2) hodnotí vliv pokračování těžby v DP
Horní Lánov a související úpravy suroviny a dopravy na kvalitu ovzduší. Zdroje emisí a
popis variant výpočtu jsou uvedeny v kapitole B.III.1.
Výpočet v rozptylové studii byl proveden v síti celkem 2745 referenčních bodů s roztečí
50 x 50 m, která pokrývala území o rozloze 6,6 km2. Dále byly zvoleny 4 samostatné
referenční body reprezentující nejbližší domy.
Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací
(maximálních
hodinových,
maximálních
8hodinových,
maximálních
denních
a průměrných ročních) vybraných znečišťujících látek v husté síti referenčních bodů a ve
zvolených 4 výpočtových bodech mimo síť.
Hodnoty imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd stability přízemní
vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových krocích 1°. Výpočet byl
proveden pro tři výpočtové stavy:
•

V0: Varianta bez realizace záměru (referenční varianta)

•

V450: maximální roční kapacita těžební činnosti 450 000 t/rok

•

V100: maximální roční kapacita těžební činnosti 100 000 t/rok (referenční varianta)
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Hodnoceny byly tyto škodliviny:
•

oxid dusičitý – NO2

•

oxidy dusíku – NOx

•

benzo(a)pyren – BaP

•

oxid uhelnatý – CO

•

benzen

•

suspendované částice PM10

Imisní limity pro výše uvedené škodliviny jsou prezentovány v rozptylové studii (RS).
Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší. Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg/m3 a vztahují se na standardní
podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa). V
tabulce č. 7 v RS v jsou uvedeny imisní limity pro benzen, CO, NO2 a PM10. V tabulce č. 8
v RS je uvedena hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, tj. koncentrace
benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší stanovená za účelem odstranění, zabránění nebo omezení
škodlivých účinků na lidské zdraví a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout,
pokud je to možné, ve stanovené době. Oxidy dusíku mají stanoven imisní limit pro ochranu
ekosystémů a vegetace (viz tabulka č. 9 v RS). Imisní limity pro ochranu ekosystémů a
vegetace musí být dodržovány na území KRNAP nebo ve výšce nad 800 m n.m., tedy mimo
území kam dosahuje reálný vliv imisí z lomu.
Imisní limity jsou stanovené pro roční průměrné koncentrace (mimo CO) i pro
krátkodobé koncentrace (pouze pro PM10, NO2 a CO). Stejně tak jsou provedeny i výpočty
v rozptylové studii. Pro posouzení vlivu na ovzduší jsou však vhodnější roční koncentrace
znečišťujících látek, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice. Vypočtené maximální
krátkodobé hodnoty představují stav, který by mohl v atmosféře nastat za souběhu nejméně
příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability trvající beze změn alespoň jednu
hodinu (8 hodin nebo den) vítr o nejméně příznivé rychlosti a vanoucí přímo na výpočtový
bod) a nelze je proto přičíst k pozaďovým hodnotám. Ve skutečnosti se tyto maximální
hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze několik dnů v roce. Z definice imisního limitu
je zřejmé, že překročení limitních hodnot po určitou dobu roku je povoleno.
V rozptylové studii jsou tabulárně i graficky uvedeny výsledky výpočtů pro samostatné
referenční body i pro celou výpočtovou síť.
Níže uvedená tabulka zobrazuje výsledky vypočtené pro obytnou zástavbu (mimo
samostatné referenční body).
Tabulka č. 30: Příspěvky k imisním koncentracím posuzovaných znečišťujících látek v obytné zástavbě ve
výšce 1,5 m

Znečišťující
látka

Typ koncentrace

NO2
Maximální hodinová

Varianta

Vypočtená
hodnota [µg/m3]

V0

0 – 3,5

V450

0 – 8,0

V100

0 – 4,0
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[µg/m3]

% z limitu
0 – 1,8 %

200

0 – 4,0 %
0 – 2,0 %
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Varianta

Vypočtená
hodnota [µg/m3]

Limit
[µg/m3]

V0

0 – 0,12

V450

0 – 0,30

V100

0 – 0,15

0 – 0,4 %

V0

0 – 1,0

0 – 3,3 %

V450

0 – 2,0

V100

0 – 1,0

0 – 3,3 %

V0

0 – 0,06

0 – 0,12 %

V450

0 – 100

V100

0 – 40

0 – 80 %

V0

0 – 0,025

0 – 0,06 %

V450

0–1

V100

0 – 0,5

0 – 1,3 %

V0

0 – 2,5*10-8

0 - 0,0025 %

V450

0 – 7,5*10-8

V100

0 – 3,0*10-8

0 - 0,0030 %

V0

0 – 0,004

0 – 0,08 %

V450

0 – 0,006

V100

0 – 0,004

0 – 0,08 %

V0

0 – 10

0 – 0,10 %

V450

0 – 20

V100

0 – 15

% z limitu
0 – 0,3 %

40

30

50

0 – 0,8 %

0 – 6,7 %

0 – 200 %

PM10
Průměrná roční

BaP

Benzen

CO

Průměrná roční

Průměrná roční

Maxim. 8hodinová

40

0,001

5

10 000

0 – 2,5 %

0 - 0,0075 %

0 – 0,12 %

0 – 0,20 %
0 – 0,15 %

Na základě všech výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizace záměru
nezpůsobí překračování imisních limitů.
V případě realizace varianty V450 může být za nepříznivých povětrnostních podmínek
překročena limitní denní hodnota pro PM10. Celkový vypočtený počet překročení hodnoty 50
µg/m3 v bodě č. 1 (RD č.p. 165) činí 78 hodin za rok, v bodě č. 2 (RD č.p. 137) – 75 hodin
za rok a v bodě č. 4 (budova na parcele p.č. 510) – 2 hodiny za rok (1 den v roce). Hodnota
denního imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m3 s tím, že tato hodnota smí být překročena
35krát za kalendářní tok. Lze tedy konstatovat, že v důsledku realizace varianty V450 nebude
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denní imisní limit pro PM10 překračován. Celkový počet překročení bude nižší než 35krát za
rok, přičemž ve výpočtu je uvažována i doprava nesouvisející s lomem.
Vliv je hodnocen jako nepříznivý vzhledem k podílu na znečištění ovzduší v okolí lomu,
kdy imisní příspěvek překračuje více než 20 % imisního limitu, i když z výpočtu vyplývá, že
tento podíl je významný pouze u krátkodobých koncentrací PM10. U ostatních škodlivin a u
ročních průměrných koncentrací PM10 je vliv nevýznamný.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice:
Varianta

V450

V100 - referenční

V0 - referenční

Velikost vlivu

nepříznivý

nepříznivý

nulový

Celková významnost vlivu nepříznivý

nepříznivý

nulový

→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území: Výpočet je proveden pro
variantu R s nejnepříznivější polohou zdrojů znečištění (rozhodující je výrazně vyšší
nadmořská výška). U ostatních variant je předpokládán stejný vliv (tedy nepříznivý
v případě těžby a expedice ve výši 450 tis. t / rok).
Při hodnocení vlivu je dále podstatné upozornit na to, že v žádné z variant nedojde ke
zhoršení stávajícího stavu kvality ovzduší. Naopak průběžnou modernizací vozového a
strojového parku a výrobního zařízení a přijímáním dalších (zejména protiprašných) opatření
dochází ke snižování imisní zátěže působené provozem lomu související dopravou.
V kapitole D.IV.1 jsou uvedena opatření pro eliminaci a kompenzaci negativních vlivů
na kvalitu ovzduší. Za podstatné je třeba považovat snižování vzniku resuspendované
prašnosti. Za velmi vhodný nástroj je třeba považovat v loňském roce zprovozněnou myčku
kol a podvozků nákladních automobilů.
Změna mikroklimatu
U varianty R dojde odlesněním plochy 2,084 ha k zvětšení plochy lomu, a tím k rozšíření
prostoru lomu. Bude tak zvětšena plocha bez vegetačního krytu, který zajišťuje vyšší
tepelnou stálost území. Zřejmě tedy dojde k větším lokálním změnám mikroklimatu.
Vzhledem k celkové ploše lomu a podílu plochy rozšíření je tento vliv hodnocen jako
nevýznamný. Významnosti by mohl nabývat v mikroměřítku na přechodu horní hrany lomu a
bučiny na svahu na Pekelským potokem. Tento problém je také řešen v souvislosti s vlivem
na rostliny, živočichy a ekosystémy a jako zmírňující opatření je navrženo ponechání
ochranného pásu lesa (smrčiny) v ploše R.
Ve variantě Z zřejmě vznikne v prostoru zahloubení po ukončení těžby a čerpání důlních
vod vodní plocha. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem vody (vysoká tepelná kapacita a nízká
tepelná vodivost) dojde k určitému zvýšení teplotní stálosti v okolí vodní plochy, a tím i ke
snížení výrazných výkyvů teploty vzduchu. Druhým vlivem souvisejícím s vytvořením
vodních ploch bude zvýšení vlhkosti vzduchu v jejich okolí.
U varianty RZ nastane kombinace obou faktorů. Vliv je však omezen pouze na plochu
lomu a klima v okolí nebude ovlivněno.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území: nulový až nevýznamný
pro všechny varianty
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci
Hluková studie (Bubák, Moravec 2011, příloha č. 1A) hodnotí vliv pokračování těžby
v DP Horní Lánov a související úpravy suroviny a dopravy na akustickou situaci. Zdroje
hluku a popis variant výpočtu jsou uvedeny v kapitole B.III.1. Vzhledem k definici
hygienických limitů pro hluk dle NV č. 272/2011 Sb., je nebytné samostatně hodnotit hluk
z dopravy, hluk z provozu a hluk z odstřelů, dále hluk ve vnitřních a venkovních prostorech.
V době dopracování doplněné dokumentace došlo k nahrazení NV č. 148/2006 Sb.
novým NV č. 272/2011 Sb. Dokumentace již cituje NV č. 272/2011 Sb., které je účinné
od 1.11.2011. Změna právního předpisu však nemá na hodnocení vlivu hluku a vibrací
u posuzovaného záměru prakticky žádný vliv.
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích
Výpočet hluku z expediční dopravy byl proveden pro silnici III/2956 a pro odbočku do
lomu – místní komunikaci na p.č. 2681, které procházejí obcí Lánov, jakožto první obcí na
veřejných komunikacích, kterou bude expediční doprava využívat. Dále na silnici I/14 se již
bude vyvolaná doprava dělit a její vliv na celkovou akustickou situaci poklesne.Výpočet byl
proveden pro rok 2013, jako 1. rok předpokládané realizace záměru. Nepředpokládá se, že by
v dalších letech docházelo k významným změnám dopravní intenzity. Výsledná hladina
hluku je přitom na změny dopravní intenzity v řádu procent i desítek procent málo citlivá.
Výpočet lze tedy vztáhnou k celému období realizace záměru.
Pro možnost objektivního vyhodnocení ekvivalentních hladin hluku z dopravy,
vzhledem k chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb, byl
proveden výpočet s přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy. Hodnocení je provedeno
formou srovnání referenčních variant V0 (bez expediční dopravy z lomu), V100 (expedice
100 000 t za rok) a projektové varianty V450 (expedice 450 000 t za rok). Vstupní intenzity
dopravy pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v kapitole B.II.4.
Výpočet byl proveden pro bodové pole okolo obou komunikací a dále pro 9
samostatných referenčních bodů reprezentujících typickou zástavbu. Stav akustické situace
byl v hodnoceném území kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA dle výpočetní
metody NMPB-Routes-96 (viz rozptylová studie). Výsledky uvádí následující tabulka a
grafická příloha č. 1 v rozptylové studii.
Tabulka č. 31: Hodnoty hluku v referenčních bodech na hranici chráněného venkovního prostoru staveb –
srovnání variant – hluk z dopravy (CP – číslo popisné).

Bod
V0
č.p. 137
č.p. 137*
č.p. 164
č.p. 58
č.p. 179
č.p. 56

7

43,7
37,7
43,3
49,7
60,1
55,5

Varianta
V100
LAeq,16h (dB)
53,4
47,0
52,8
54,4
60,9
56,3

V450

7

59,6
52,7
57,4
58,2
62,3
57,8

Varianty – rozdíl
V 100 - V0 V450 – V0 V450 – V100
(dB)
9,7
15,9
6,3
9,3
15,0
5,6
9,5
14,1
4,7
4,7
8,6
3,9
0,7
2,2
1,5
0,8
2,3
1,5

varianta V450 zároveň nejblíže odpovídá současnému stavu
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Bod
V0
č.p. 149
č.p. 155
č.p. 56**
č.p. 48
č.p. 55

59,1
63,6
61,2
60,0
57,1

Varianta
V100
LAeq,16h (dB)
59,8
64,3
61,9
60,7
57,9

V450

7

61,3
65,7
63,3
62,2
59,2

Varianty – rozdíl
V 100 - V0 V450 – V0 V450 – V100
(dB)
0,7
2,2
1,5
0,7
2,2
1,4
0,7
2,2
1,5
0,7
2,2
1,5
0,7
2,1
1,3

* západní fasáda
** Prostřední Lánov

Pro zjištění skutečné hladiny akustického tlaku v blízkosti komunikace a pro ověření a
kalibraci akustického modelu v hlukové studii bylo provedeno akreditovanou laboratoří
v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. měření hluku (Wagnerová 2011, příloha č.
1B). Ze srovnání hodnot ve stejném bodě vyplývá dobrá shoda modelované a měřené
hodnoty v rámci jejich tolerančních polí. Dále je zřejmé, že modelovaná hodnota je vyšší než
měřená, proto lze usuzovat, že modelové výpočty jsou provedeny s rezervou na straně
bezpečné.
Z výsledků akustického výpočtu pro dopravu vyplývá:
Varianta V450
Tato varianta představuje navržený objem expedice suroviny při pokračování hornické
činnosti a v podstatě také současný stav, kdy je v souladu s platným povolením hornické
činnosti těženo a expedováno obdobné množství suroviny.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h se pohybuje v rozmezí 57,4 dB – 65,7
dB.
Hygienický limit je v současné době splněn pouze při uplatnění korekci na starou
hlukovou zátěž. Je dodržen hygienický limit LAeq,16h = 70 dB, tj. s korekcí na starou
hlukovou zátěž. Lze se domnívat, že uplatnění korekce na starou hlukovou zátěž +20 dB je
zde oprávněné. Současný stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích
vznikl v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru zcela
jistě do 31. prosince 2000. Doklad o stavu hlučnosti před 31.12.2000 plyne jednak zejména
z faktu dlouhodobého provozu lomu a dále i z tehdy provedených měření. (např. měření
Okresní hygienické stanice v Trutnově dne 29.9.1998 – podrobně viz hluková studie).
Varianta V0
Nulová varianta představuje stav bez expediční dopravy, tj. pouze ostatní dopravu na
sledovaných komunikacích. V případě nerealizace záměru (tedy ukončení provozu lomu ke
konci roku 2012) by došlo k poklesu dopravní intenzity. Oproti variantě V450 dochází
k poklesu hlukových imisí o 2,1 až 2,3 dB u silnice III/2956 a až o 15,9 dB u místní veřejné
komunikace do lomu na pozemku p.č. 2681. Vyšší nárůst u místní komunikace do lomu je
dán nižším dopravním zatížením běžnou dopravou a složením dopravního proudu - absencí
nákladní dopravy v nulové variantě.
Hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích je dodržen u silnice
III/2956 pouze při korekci na starou hlukovou zátěž, u místní komunikace do lomu i bez této
korekce.
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Z hlediska vnímání hluku je pokles hladiny hluku o 2,3 dB na hranici
rozpoznatelnosti lidským sluchem, jedná se o pokles vnímatelný, avšak nepříliš
významný. Pokles o 15,6 dB je pak jednoznačně významný.
Varianta V100
Hlukové imise by při tomto objemu expedice poklesly oproti V450 až o 6,3 dB u staveb
v okolí silnice z lomu a až 1,5 dB v okolí komunikace III/2956.
Hygienický limit pro hluk z dopravy je dodržen pouze při korekci na starou hlukovou
zátěž.
U rozdílu vypočtených hladin hluku v jednotlivých variantách je třeba poukázat na fakt
plynoucí z nelineární škály v decibelech, kterou se hladina hluku hodnotí. Zvlášť patrné je to
u místní komunikace do lomu. Nárůst hluku mezi variantami V0 a V100 je cca 10 dB,
zatímco při navýšení dopravní intenzity ze 100 a 450 tis. t je to již pouze cca 5 - 6 dB.
Nejvíce se totiž změna hladiny hluku mění se změnou dopravní intenzity při celkově nízké
dopravní intenzitě, při dalším zvyšování dopravní intenzity už ke změně hladiny hluku
dochází pomaleji. Obecně pro hluk z dopravy platí, že zdvojnásobení dopravní intenzity při
stejné skladbě dopravního proudu znamená nárůst hladiny hluku z dopravy o 3 dB. Z výše
uvedené skutečnosti vyplývá, že realizace varianty V100 by z akustického hlediska
nebyla významným přínosem, rozdíl v hladině hluku mezi variantami V100 a V450 ani
zdaleka neodpovídá čtyřapůlnásobnému rozdílu v objemu přepravené suroviny. Jak již
bylo řečeno, tento fakt plyne z nelineárního, logaritmického, vyjádření hladiny hluku, které
však odpovídá vnímání hluku lidským uchem.
Noční hluk
Na závěr této kapitoly je třeba ještě uvést doplnění k hluku v noční době. Lom není
v noční době v provozu, proto není hluk z dopravy v noční době hodnocen. Dle poznatků
získaných v průběhu zjišťovacího řízení, přijíždějí některé nákladní automobily k lomu již
v noční době. V rámci měření hluku (Wagnerová, 2009) byla naměřena ekvivalentní hladina
akustického tlaku na měřícím místě na hranici pozemku u č. p 55 LAeq,T = 59,8 dB v době
5:00 – 6:00. Hluk z dopravy se však v noční době hodnotí pro celou noční dobu 22:00 – 6:00,
z měřené hodnoty tedy nelze usuzovat na splnění či nesplnění hygienického limitu. Nelze ani
stanovit kolik automobilů skutečně před 6 hodinou přijíždí.
Každopádně by bylo vhodné v době před 6:00 omezit jízdy nákladních automobilů, což
by vedlo ke zlepšení faktoru pohody. Jednotlivé průjezdy nákladních automobilů mohou totiž
působit v době před 6:00, kdy většina populace ještě spí, značně rušivě. Nástroje pro snížení
hladiny hluku v době před 6:00 budou spočívat zejména v dohodách s dopravci, eventuelně
v posunu zahájení provozní doby expedice nebo v ekonomických sankcích.
Dle aktuálního sdělení oznamovatele je najíždění do lomu před 6:00 hlídáno Taková situace nastává cca 1x za 2 týdny a zpravidla se jedná o řidiče, kteří neznají
situaci a v Lánově se objeví jako vytížení jednorázově, poprvé a naposledy. Pro
pravidelné řidiče existuje po dohodě s dopravci ekonomický nástroj – na základě
stížnosti oznamovatele je řidič svým zaměstnavatelem sankcionován.
Hluk v chráněných vnitřních prostorech staveb
Na základě požadavků uvedených v dopise KÚ Královéhradeckého kraje ze dne
16.5.2011 č.j. 4180/ZP/2011-Čr, jímž byla vrácena dokumentace vlivů záměru „Pokračování
hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce 2012“ na životní prostředí oznamovateli
k doplnění a přepracování je požadováno dopracování průkazu splnění hygienických limitů
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hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb u RD č.p. 56, 58, 137 a 164 situovaných
v blízkosti přístupové komunikace z lomu.
Dne 14.7.2011 bylo provedeno terénní šetření spojené s měřením hluku v chráněném
vnitřním a venkovním prostoru staveb (Wagnerová, 2011). Měření bylo provedeno za účelem
následného vyhodnocení akustického útlumu oken obytných místností. Měření proběhlo
v objektech č.p. 137 a č.p. 56 v Horním Lánově. Dále byly kontaktováni majitelé objektů č.p.
58 a č.p. 164 v Horním Lánově, kteří však s provedením měření ve svých objektech
nesouhlasili. Majitelka objektu č.p. 58 využívá tento objekt trvale k ubytování svých hostů a
proto nesouhlasila se vstupem a realizací měření v tomto objektu a majitel objektu č.p. 164
není (dle informací jeho příbuzných) dlouhodobě k zastižení a nikdo z rodiny nemá do
objektu přístup). Zde tedy měření ani následné vyhodnocení akustického útlumu provedeno
nebylo.
Na základě provedeného měření neprůzvučnosti a modelově získaných dat hladiny
venkovního hluku byla výpočtem stanovena hladina akustického tlaku v chráněném vnitřním
prostoru staveb, výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 32: Výpočet hladiny akustického tlaku v chráněných vnitřních prostorech staveb

Bod

obývací pokoj 2.NP
severní fasáda
obývací pokoj 2.NP
č.p. 137
západní fasáda
č.p. 56 ložnice 2.NP
č.p. 137

Akustická Hladina akustického
Hladina akustického neprůzvučnost tlaku v chr. vnitřním
tlaku vně fasády [dB]
okna [dB] prostoru stavby [dB]
V0
V100 V450
V0
V100 V450
42,8

52,4

59,4

29.4

13,4

23,0

30,0

39,0

48,5

53,1

23.3

15,7

25,2

29,8

55,5

56,3

57,8

21.4

34,1

34,9

36,4

Co se týká místní komunikace k lomu je u objektu č.p. 137 hygienický limit pro
chráněný vnitřní prostor LAeq,T = 40 dB dodržen s rezervou 10 dB. Posouzení dodržení
hygienického limitu pro objekty č.p. 164 a č.p. 58 u místní komunikace je možno provést
pouze metodou analogie. Majitelé těchto objektů s měřením hluku nesouhlasili. Hladina
hluku v chráněném venkovním prostoru je u obou objektů nižší než u domu č.p. 137, ve
variantě V450 je zde spočtena hodnota 57,4 a 58,2 dB. Pro splnění hygienického limitu pro
chráněný vnitřní prostor tedy postačí teoreticky akustická neprůzvučnost oken 17,4 a 18,2
dB. Přestože to není možno prokázat měřením, lze konstatovat, že se jedná o velmi nízkou
hodnotu, kterou splní jakákoliv i starší okna běžně používaná u rodinných domů, splnění
limitu je tedy vysoce pravděpodobné.
Co se týká komunikace III/2956 je zřejmé, že u objektu č.p. 56 je hygienický limit
pro chráněný vnitřní prostor dodržen. U ostatních objektů je vypočtena hladina hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb v rozmezí 59,2 – 65,7. Hodnotu 65,7 je možno
považovat za maximální pro celý úsek komunikace, protože je vypočtena u objektu, který
leží v těsné blízkosti komunikace. Jednoznačně prokázat splnění hygienického limitu pro
chráněný vnitřní prostor staveb prokázat nelze, nejsou známy neprůzvučnosti oken u všech
objektů. Pro splnění hygienického limitu postačuje neprůzvučnost oken (respektive celých
fasád) v rozmezí 19,2 – 25,7 dB, což lze považovat za reálné hodnoty i ve starší zástavbě.
Prokázat však splnění hygienického limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb pro
všechny objekty u komunikace III/2956 jednoznačně nelze a není to ani předmětem
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akustického posouzení a nebylo to požadováno orgánem ochrany veřejného zdraví ani
zpracovatelem posudku.
K posouzení hlučnosti v chráněných vnitřních prostorech lze dále konstatovat, že jsou
založeny na modelovaných hodnotách hluku ve vnějším prostoru. Přitom bylo ověřeno, že
modelovaná hodnota v této akustické studii je v konkrétním bodě vyšší než hodnota
naměřená. Posouzení je tedy provedeno s rezervou na straně bezpečné.
Hluk z dopravy - shrnutí
Hluk z dopravy je občany Lánova vnímán velmi negativně a citlivě a je spolu dalšími
vlivy spojenými s dopravou významným důvodem pro nesouhlas s dalším pokračováním
těžby v DP Horní Lánov. Při objektivním vyhodnocení hluku z dopravy v souladu s platnými
právními předpisy je třeba uvážit následující:
•

Realizací záměru nedojde ke zhoršení současné akustické situace.

•

Hluk z dopravy v chráněném venkovním prostoru vyhoví platnému hygienickému limitu
pro hluk z pozemních komunikací s uvažováním korekce na starou hlukovou zátěž.

•

Hluk z dopravy v chráněném vnitřním prostoru vyhoví platnému hygienickému limitu u
místní komunikace na p.č. 2681. Splnění tohoto limitu u všech objektů okolo silnice
III/2956 nelze z důvodu velkého množství objektů prokázat, k významnému překračování
však nedochází.

•

Stav hlučnosti u obytných objektů je dán zejména historicky danou a z dnešního pohledu
nevhodnou polohou vůči komunikaci s automobilovým provozem. Zjištěný stav hlučnosti
je v ČR vcelku běžný i pro komunikace III. třídy.

•

Expedující nákladní vozy se na veřejných komunikacích stávají součástí běžné dopravy a
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví)
je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických vztahů ke
konkrétním komunikacím. Zodpovědnost za hluk z místní komunikace má tedy obec
Lánov, zodpovědnost za hluk ze silnice III/2956 pak Královéhradecký kraj. Zákon č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích klade dopravce převážející výrobky z lomu na
roveň všem ostatním dopravcům a umožňuje jim používání komunikace bezplatně a
k obvyklým účelům, ke kterým jsou určeny.

Na základě výše uvedených fakt a výsledků akustických výpočtů je vliv hluku z dopravy
z hlediska velikosti hodnocen jako nepříznivý, a to zejména proto, že je dodržen pouze
hygienický limit s uvažováním korekce na starou hlukovou zátěž.
Hluk z provozu lomu, z úpravy a z dopravy na vnitroareálových komunikacích
Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru byl v hodnoceném území
kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA v souladu s normou ČSN ISO 9613
Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru.
Výpočet hluku z provozu spočívá ve výpočtu kumulace hluku z jednotlivých zdrojů (viz
kapitola B.III.4) a výpočtu útlumu pro všechny výpočtové body.
Výpočet je proveden ve variantě R a ve variantě Z, vždy při nejméně příznivém
postavení těžebních strojů.
Ve variantě R je modelována situace, kdy je lom dotěžen na hranici současného povolení
hornické činnosti, tzn. výchozí stav pro pokračování hornické činnosti východním směrem a
zdroje hluku jsou umístěny na západní okraj plochy R.
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V provozu je na vrchní etáži vrtačka, nakladač Volvo L220F, bourací kladivo a dumpr
zavážející surovinu do úpravny. Kolový nakladač Volvo L150E nakládá z deponií na
expedující nákladní vůz, další nákladní vůz Tatra 815 převáží zpracovanou surovinu na
venkovní skládky. Probíhá úprava suroviny na technologické lince.
Ve variantě Z jsou uvažovány v provozu stejné zdroje. Vrtačka, nakladač Volvo L220F,
bourací kladivo a dumpr jsou umístěny na úroveň současné 1. etáže, je tedy modelován stav,
kdy bude zahájeno zahlubování.V další fázi zahlubování již budou stroje umístěny za hranou
nových etáží a hluk z těžby bude tlumen takto vytvořenou překážkou.
Ve výpočtu jsou uvažována i protihluková opatření, která byla realizována v posledních
letech. Jako nejvýznamnější se jeví výstavba protihlukové stěny u čelisťového drtiče, tedy u
1. stupně zdrobnění.
Výpočet je proveden pouze pro denní dobu, v noční době nebude záměr provozován.
Hlukové imise jsou po vypočtení vyjádřeny numerickými hodnotami pomocí
ekvivalentních hladin akustického tlaku v zadaných referenčních bodech (viz následující
tabulka) a graficky, plošným rozložením izofon (viz grafické přílohy ve hlukové studii).
Tabulka č. 33: Hodnoty hluku v referenčních bodech na hranici chráněného venkovního prostoru staveb –
srovnání variant – hluk z provozu.

Referenční bod
č. bodu
Popis referenčního bodu
1
objekt určený k bydlení, parcela č. 510
2
objekt k bydlení č. p. 139
3
rodinný dům č. p. 165

vypočtená hladina akustického tlaku
LAeq,8h [dB]
Varianta R
Varianta Z
39.9
26,6
42,1
41,9
42,7
43,8

Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdrojů bude v obou variantách postavení
těžební mechanizace dodržen s bezpečnou rezervou.
Hluk z odstřelů
Posouzení vlivu vysokoenergetického impulsního hluku bylo provedeno metodou
analogie s již provedenými clonovými odstřely, konkrétně s clonovým odstřelem č. 511L ze
dne 22.9.2005. Detaily jsou uvedeny v hlukové studii.
Na základě posouzení je možno konstatovat, že při uvažovaném jednom clonovém
odstřelu denně bude vždy hladina akustického tlaku C pro vysokoenergetický impulsní hluk
ve všech okolních chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech
staveb výrazně pod hygienickým limitem. Přesnou hodnotu u nejbližší obytné zástavby však
lze pro velkou variabilitu vstupních údajů obtížně určit, uvedení konkrétní hodnoty může být
zavádějící. Hodnota LCeq,8h se bude u zástavby pohybovat min 6 dB pod hygienickým
limitem v závislosti na velikosti a umístění clonového odstřelu.
Pro hluk z clonových odstřelů nemá význam modelování hlukové imise v okolí lomu.
Právě pro velkou variabilitu by jakékoliv detailní grafické vyjádření ztrácelo smysl.
Pro ověření této predikce je možno při pravidelném seismickém měření clonových
odstřelů provést i akustické měření.
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Souhrnné vyhodnocení vlivu hluku z hlediska významnosti
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice:
Varianta

V450

V100 - referenční

V0 - referenční

Velikost vlivu

nepříznivý

nepříznivý

nulový

Celková významnost vlivu nepříznivý

nepříznivý

nulový

→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území: Velikost a významnost
vlivu je na těchto variantách nezávislá. Z hlediska hluku z provozu lomu a
z odstřelů je vliv nevýznamný, rozhodující je tedy hodnocení na základě dopravního
hluku z hlediska variant dle výše expedice.
Seismické vlivy
Vibrace z odstřelů
Clonové odstřely pro primární rozpojování hornin mají seismické účinky, budou tedy
zdrojem vibrací, které se horninovým prostředím šíří do okolí. Sekundární rozpojování
rubaniny pomocí trhacích prací se neprovádí.
Clonové odstřely budou prováděny přibližně v četnosti 15krát za rok. Pro jejich
provádění vydá OBÚ v Trutnově rozhodnutí o vydání generálního povolení trhacích prací
velkého rozsahu. Podmínky rozhodnutí musí respektovat minimalizaci nežádoucích vlivů při
realizaci trhacích prací. V povolení mohou být stanoveny maximální dílčí nálože v závislosti
na vzdálenosti od nejbližšího stavebního objektu. V současně platném povolení není žádná
podmínka s uvedením konkrétní velikosti dílčí a celkové nálože uvedena.
V lomu Horní Lánov se při clonových odstřelech používá neelektrický roznětný systém
Indetshock, umožňující odpálení každého vrtu samostatně při libovolném množství vrtů a
rozbušky DeM – S se zpožděním mezi jednotlivými stupni 25 ms.
Seismické účinky clonových odstřelů jsou na lokalitě pravidelně monitorovány a na
základě monitoringu jsou i navrhována opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů
(Svoboda 2003, 2005). Výsledky měření seismických účinků trhacích prací z těchto let
prokazují, že naměřené hodnoty seismických účinků trhacích prací nepřesáhly nejvyšší
přípustné meze stanovené pro sledované objekty dle ČSN 730040 „Zatížení stavebních
objektů technickou seismicitou a jejich odezva“. U clonových odstřelů monitorovaných
v tomto období byla maximální rychlost kmitání naměřena u = 2,62 mm.s-1, tedy výrazně pod
kritickou rychlostí 10 mm.s-1 uvažovanou pro obytné objekty dle citované ČSN.
V poslední době byla tato problematika komplexně řešena v dokumentu „Závěrečná
zpráva o výsledku monitorování otřesových účinků od clonových odstřelů v kamenolomu
Horní Lánov a sledování stavu rodinných domů č.p. 137 a č.p. 165“ (Bartoš, 2008), kdy byly
naměřeny rychlosti kmitání menší než 1,84 mm.s-1. Na základě tohoto monitoringu byly pro
clonové odstřely navrženy tyto základní parametry používané v současné době: roznětný
systém DeM nebo Indetshock, mezní hmotnost dílčí nálože v jednom časovém stupni DeM,
resp. v časovém intervalu i ≤ 0008 s pro Indetshock v rozmezí 285 - 900 kg trhaviny dle
polohy odstřelu. Celková nálož nepřesáhne 12 000 kg.
Ve variantě R bude místo clonového odstřelu dále od zástavby obce Lánov než
v současnosti a prakticky se bude lišit od současné plochy těžby jen v řádu desítek metrů.
Účinky vibrací od otřesů budou odpovídat současnému stavu, nedojde tedy k překročení
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přípustné meze dynamického zatížení umax = 6 mm.s-1 (pro frekvence dominantních kmitů
pod 10 Hz) ani umax = 10 mm.s-1 (pro frekvence dominantních kmitů 10 Hz až 50 Hz) dle
ČSN 730040. Tyto hodnoty jsou uvažovány pro stupeň poškození 0 pro budovy dle třídy
odolnosti B a druh základové půdy dle kategorie b.
Ve variantě Z bude místo provádění hornické činnosti polohopisně shodné s plochou,
kde již hornická činnost probíhá nebo probíhala v minulosti. Vzhledem k zahloubení je však
možno očekávat mírně větší seismické účinky. Samozřejmostí bude vypracování nového
Generálního projektu trhacích prací, kde budou stanoveny nejvyšší možné nálože. Dále bude
zažádáno o získání nového povolení trhacích prací. Při trhacích pracích prováděných podle
nového projektu je předpoklad dodržení nejvyšších přípustných mezí dle ČSN 730040.
Po zahájení trhacích prací bude potřeba provádět monitoring seismických účinků
zejména v domech č.p. 137 a č.p. 165.
Dále lze opět metodou analogie na základě dříve provedených měření (Svoboda, 2003,
2005) odvodit, že v průběhu clonových odstřelů nebude docházet k překračování
hygienického limitu dle § 18 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, tedy limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb. Průměrná vážená hladina
zrychlení vibrací od otřesů nepřekročí hodnotu 95 dB (základní hygienický limit Law,T = 75 dB
a korekce pro denní dobu a opakující se otřesy = 24 dB). Hygienický limit dle NV č. 272/2011
Sb. je totiž o 4 dB vyšší než hygienický limit dle dřív platného NV č. 502/2000 Sb., který byl
při dřívějších měřeních clonových odstřelů splněn.
Vibrace z dopravy
Těžké nákladní automobily, které provádí expedici kameniva z lomu, mohou být
zdrojem otřesů, které se šíří od vozovky do okolí a mohou se projevit i ve stavbách
sousedících s komunikacemi.
V souvislosti s přepravou produktů z lomu po veřejných komunikacích probíhal
pravidelný monitoring otřesů vyvolaných nákladní automobilovou dopravou (Svoboda, 2001
a 2005). Měření bylo prováděno ve vzdálenosti 2 m od komunikace u domu č.p. 137
v sousedství příjezdové cesty k lomu (2005) a dále též u domů č.p. 52, 58 a 179, tj. u
příjezdové cesty i u silnice III/2956 (2000). Naměřené hodnoty byly opět vyhodnoceny
z hlediska vlivu na veřejné zdraví i z hlediska vlivu na objekty.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví bylo zjištěno, že naměřené hodnoty vibrací od účinků
trhacích prací nepřesáhly nejvyšší přípustné meze vibrací stanovené pro druhy místností dle
nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění platném v době provádění odstřelů. Grafické znázornění výsledků měření je opět
v citovaných podkladech.
Z hlediska vlivu na stavební objekt dle ČSN 730040 bylo zjištěno, že rychlost kmitání
při průjezdu automobilů nepřekročila hodnotu 1 mm.s-1 a bylo tedy vyhověno kriteriu dle této
normy. Nejvyšší hodnota ze všech měření byla zjištěna 0,38 mm.s-1. Z výsledků měření
plyne, že vlivem dopravy nedošlo ke vzniku prvých známek škod ani ke zvětšení škod
stávajících.
Měření otřesů vyvolaných dopravou pokračovalo i v dalším roce (Bartoš, 2006). Měření
probíhalo opět v domě č.p. 137, a to na několik místech a dále bylo rozšířeno i na sousední
objekt č.p. 165. Měřeny byly opět hodnoty rychlosti kmitání pro porovnání s normovými
hodnotami dle ČSN 730040 a současně i hodnoty zrychlení kmitání podstatné pro porovnání
s limity pro ochranu veřejného zdraví.
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Naměřená intenzita vibrací vyvolaná dopravním provozem nepřekročila přípustnou
hranici efektivní rychlosti kmitání 1 mm.s-1 pro opakované otřesy charakteru déletrvajícího
rázového zatížení dle ČSN 730040 pro referenční stanoviště a stupeň porušení „0“. Při
naměřené intenzitě otřesů lze vyloučit jakákoli nová poškození malby či omítek.
Podrobnosti k naměřeným hodnotám jsou uvedeny v kapitole B. III.4.
Lze konstatovat, že při nezměněném charakteru expediční dopravy budou vibrace od
dopravy splňovat normové hodnoty dle ČSN 730040. Nedojde tedy k překročení přípustné
hranice efektivní rychlosti kmitání 1 mm.s-1 pro opakované otřesy charakteru déletrvajícího
rázového zatížení dle ČSN 730040 pro referenční stanoviště (dům třídy odolnosti B a třídy
významu II) a stupeň porušení „0“. Při předpokládané intenzitě vibrací od dopravy lze
vyloučit jakákoli nová poškození malby či omítek.
Metodou analogie na základě dříve provedených měření (Svoboda, 2005) lze dále
odvodit, že v důsledku vibrací od dopravy nebude docházet k překračování hygienického
limitu dle § 18 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, tedy limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb. Průměrná vážená hladina zrychlení
vibrací od otřesů nepřekročí hodnotu 81 dB (základní hygienický limit Law,T = 75 dB a korekce
pro denní dobu a přerušované a nepřerušované vibrace = 6 dB).
Podmínkou uvedené predikce je nezměněný, tedy relativně kvalitní stav povrchu
komunikace, protože existence výmolů a dalších poruch může mít na vznik vibrací
významný vliv. Vzhledem k postupné modernizaci vozového parku naopak lze očekávat
snižování vibrací od dopravy.
Souhrnné vyhodnocení vlivu vibrací
Souhrnně lze konstatovat, že v důsledku realizace záměru nedojde ke zhoršení
současných negativních vlivů spojených s vibracemi. Do současné doby nebylo zjištěno při
žádném měření překročení limitní hodnoty pro vibrace od clonových odstřelů ani od dopravy.
Všechny měřené hodnoty byly s rezervou podlimitní. Pokud nedojde k zásadním změnám
podmínek, za nichž byly vibrace měřeny (což záměr nepředpokládá) bude vliv vibrací
souhrnně nevýznamný.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice:
Varianta

V450

V100 - referenční

V0 - referenční

Velikost vlivu

nevýznamný

nevýznamný

nulový

Celková významnost vlivu nevýznamný

nevýznamný

nulový

→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území: Velikost a významnost
vlivu je na těchto variantách nezávislá. Vliv je tedy pro všechny varianty záměru
hodnocen jako nevýznamný.
Vlivy na další fyzikální charakteristiky
Realizací záměru nebude produkována žádná forma škodlivého záření. Tento vliv je
hodnocen z hlediska velikosti i významnosti jako nulový ve všech variantách záměru.
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Biologické vlivy
Na jakýchkoliv skrývkových a výklizových deponiích je obecně předpoklad rozšíření
běžných ruderálních a plevelných druhů. Dalšími plochami se zvýšeným rizikem šíření
synantropních a ruderálních druhů bývají manipulační prostory s nezpevněným povrchem,
okraje cest apod.
Záměr nepředpokládá vybudování rozsáhlých deponií skrývkového materiálu, množství
skrývky z plochy R je poměrně malé, v případě realizace pouze varianty Z nebude žádná
plocha skrývána. V lomu nejsou dlouhodobě deponovány výrobky, tak aby tyto deponie
sloužily coby útočiště pro invazní druhy. Do lomu nejsou a nebudou dováženy (např.
k rekultivaci) žádné alochtonní materiály ani horniny.
I při současném dlouhodobém provozu lomu je ruderalizace okolí velmi nízká.
Všechny plochy, kde je riziko šíření nepůvodních druhů musí být pravidelně udržovány.
Plán sanace a rekultivace, který bude součástí POPD musí zohledňovat i zásady pro aktivní
management rekultivovaných ploch (podpora výskytu původních druhů a odstraňování
případných nežádoucích bylin a dřevin). Za předpokladu dodržování těchto opatření je tento
biologický vliv možno hodnotit jako nevýznamný.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území: nevýznamný pro všechny
varianty

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Hydrogeologická charakteristika je obsáhle popisována zejména v přílohách 4A a 4B,
které se zabývají hydrogeologickými aspekty rozšíření a zahloubení (Stibitz a kol. 2009,
2010).
Změna kvality povrchových a podzemních vod
Splaškové vody z WC a umýváren jsou odváděny do nepropustné jímky, kde jsou
shromažďovány a pravidelně odváženy na základě smlouvy 2 x měsíčně specializovanou
firmou. Množství produkovaných splaškových vod činí průměrně 22 m3 za měsíc, tj. 264 m3
za rok.
Ke znečištění povrchových ani podzemních vod splaškovými vodami nedojde.
Za účelem ověření případného ovlivnění okolního horninového prostředí hornickou
činností probíhá od roku 1997 v okolí lomu pravidelný měsíční monitoring stavu podzemních
a povrchových vod. V rámci tohoto monitoringu jsou na hydrogeologických objektech v
okolí lomu sledovány úrovně hladiny podzemní vody a průtoky a zároveň je sledován i jejich
chemizmus. Jedná se o vrty L-1, L-2, L-3 a prameniště Biener situované v jihovýchodním
předpolí lomu, a dále vrt L-4 a pramen Pr-1 mezi lomem a Pekelským potokem při severní
hranici dobývacího prostoru.
Z výsledků pravidelného monitoringu je zřejmé, že podzemní voda v okolí lomu si
udržuje stabilní chemizmu a nedochází vlivem antropogenního ovlivnění (těžba, chemizmus)
k výrazným změnám.
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Dále probíhá na Pekelském potoce pravidelný monitoring – jsou odebírány vzorky pro
stanovení obsahu NEL (nepolární extrahovatelné látky, tedy de facto ropné látky)
v povrchové vodě. Tento ukazatel slouží ke sledování znečištění povrchových vod provozem
lomu. Z výsledků (Myslil, 2006) je zřejmé, že koncentrace NEL v Pekelském potoce jsou
velice nízké a nevykazují zásadní systematické rozdíly mezi odběrným profilem nad lomem a
pod lomem, z čehož vyplývá, že opatření proti úniku ropných látek jsou v lomu důsledně
dodržována. Zjištěné hodnoty od roku 1996 se pohybovaly vesměs pod limitem pro pitnou
vodu (0,05 mg/l) a dosáhly maximální hodnoty 0,072 mg/l.
Určitým dlouhodobým problémem se jeví znečištění vody v Pekelském potoce
nerozpuštěnými látkami v důsledku zkrápění příjezdové a obslužné komunikace. Zkrápění
komunikace se provádí pro snížení prašnosti znečištěné komunikace. Po zkrápění
komunikace vznikají odpadní vody se zvýšeným obsahem jemnozrnného materiálu, které
odtékají do Pekelského potoka.
Po zprovoznění myčky kol došlo k významné redukci spotřeby vody na skrápění
komunikací, a tedy i k poklesu množství vody odtékající z komunikace do Pekelského
potoka. Účinnost myčky je hodnocena ve zprávě Horní Lánov – Splach odpadních vod do
Pekelského potoka (Stibitz, Frydrych, listopad 2010).
Z citované zprávy vyplývá, že přítomnost nerozpuštěných látek v odpadních vodách
související se skrápěním obslužné komunikace byla potvrzena na dvou výtokových
objektech. Těmi jsou vyústění svodnice vedoucí přes obslužnou komunikaci pod váhou
(označení PP OV 4) a trubní vyústění ze sběrné šachty (označení PP OV 2), která se nachází
při severní straně obslužné komunikace cca 150 m od silnice Lánov – Dolní Dvůr na okraji
zástavby Horního Lánova. V dalších dvou identifikovaných výtokových objektech nebyla
přítomnost nerozpuštěných látek související se skrápěním obslužné komunikace prokázána.
V suchých obdobích se jednoznačně projevuje pozitivní vliv nově vybudované myčky v
kombinaci se způsobem skrápění obslužné komunikace. Díky provozu myčky dochází k
minimálnímu roznosu jemnozrnného materiálu mimo areál lomu a jeho ulpívání na obslužné
komunikaci. Ta tedy zůstává minimálně znečištěna (což bylo ověřeno v průběhu prvního a
třetího kola vzorkování) a pro snížení prašnosti v jejím okolí dostačuje při skrápění použít
minimálního množství vody. Vypouštěná voda při průjezdu kropícího vozu tak nemá
dostatečnou unášecí schopnost pro transport jemnozrnného materiálu až do Pekelského
potoka.
Odlišná situace nastává v případě vlhkých období. Především při intenzivnějších
srážkách dochází k výraznějšímu snosu materiálu z lomu směrem dolů do prostoru váhy a
dále na obslužnou komunikaci stékající srážkovou vodou. I v tomto případě lze předpokládat
pozitivní efekt zprovozněné myčky, díky které nedochází k dalšímu transportu jemnozrnného
materiálu na obslužnou komunikaci projíždějícími nákladními automobily. Aby však
nedocházelo k dalšímu roznosu materiálu z obslužné komunikace směrem na silnici Lánov –
Dolní Dvůr, je obslužná komunikace skrápěna intenzivnějším proudem vody. Ta tak má
dostatečnou unášecí schopnost, což se projevuje zvýšením koncentrací nerozpuštěných látek
v odtékající vodě do Pekelského potoka. Tato situace byla právě zastižena během druhého a
čtvrtého kola vzorkování na místě PP OV 2. Po předchozích deštích byla před zahájením
skrápění obslužná komunikace viditelně výrazněji znečištěna jemnozrnným materiálem z
prostoru lomu. V případě druhého kola bylo znečištění výraznější, což mohlo být způsobeno
předchozí odstávkou myčky z důvodu její poruchy. To se pak projevilo i na výsledcích, kdy
v druhém kole vzorkování byly zjištěny koncentrace nerozpuštěných látek v odpadní vodě na
monitorovacím místě PP OV 2 o 1/3 vyšší než v průběhu kola čtvrtého.
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Ze závěru vyplývá, že pozitivní vliv provozu myčky se jednoznačně projevuje v horním
úseku toku Pekelského potoka. Oproti předchozímu období monitoringu zde došlo
k významnému poklesu koncentrací nerozpuštěných látek v odpadních vodách. Míra
znečištění ploch v okolí váhy je po zprovoznění myčky daleko nižší než dříve. Díky tomu
není třeba tyto plochy tak často skrápět a ke skrápění je potřeba i menší množství vody
s menší unášecí schopností, tedy i s nižším potenciálem splachovat nerozpuštěné látky do
Pekelského potoka. Na základě předchozích a nových měření je hrubě odhadováno, že
uvedením myčky do provozu došlo v horní části obslužné komunikace k celkovému snížení
splachu nerozpuštěných látek do Pekelského potoka o přibližně 30-50 % ve srovnání s
předchozími lety, řádově ze stovek kilogramů na desítky kilogramů za měsíc.
Nicméně nadále bylo v jednotlivých případech zjištěno překročení limitní koncentrace
dle rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 9.2.2009. Na monitorovacím místě PP OV 2 se
nerozpuštěné látky vyskytly ve třech vzorcích ze čtyř odebraných, z toho dva vzorky
vykazovaly hodnoty vyšší (400 a 600 mg/l), než byly maximální přípustné koncentrace (80
mg/l) stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu. Na monitorovacím místě PP OV 4 byl
odebrán pouze jeden vzorek s koncentrací nerozpuštěných látek 1 900 mg/l.
Pro hodnocení vlivu na kvalitu vody je důležité nově vydané rozhodnutí Městského
úřadu Vrchlabí. odboru regionálního rozvoje a životního prostředí ze dne 6.5.2011, č.j. RRŽP/4846/2011-Le, které je uvedené v plném rozsahu v kapitole H. Oznamovatel má povoleno
vypouštění odpadních vod vzniklých skrápěním komunikace v areálu lomu Horní Lánov do
Pekelského potoka na p.p.č. 2257/3 v k.ú. Horní Lánov za těchto podmínek:

Předchozí povolení k vypouštění vod bylo vydáno tímtéž orgánem v obdobném rozsahu
dne 9.2.2009 s platností do 31.12.2010. Bylo stanoveno, že v průběhu platnosti tohoto
rozhodnutí bude zpracováno vyhodnocení vlivu odpadních vod splachovaných do Pekelského
potoka, a to po realizaci myčky kol. Pokud by bylo prokázáno, že toto zařízení je
nedostačující, bude na toku osazena před vydáním nového povolení sedimentační jímka.
K nové žádosti tedy byla předložena zpráva Horní Lánov – Splach odpadních vod do
Pekelského potoka (Stibitz, Frydrych, 2010). Ze závěru vyplývá, že pozitivní vliv provozu
myčky se jednoznačně projevuje v horním úseku toku Pekelského potoka (podrobněji viz
výše).
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Dne 3.5.2011 proběhlo ústní jednání ve věci projednání povolení nakládání s vodami za
účasti zástupce obce Lánov, Správy KRNAP, Povodí Labe, vodoprávního úřadu a
oznamovatele. Na základě předložené dokumentace a terénního šetření bylo následně vydáno
dne 6.5.2011 výše citované povolení. V rámci řízení nebylo zjištěno znatelné znečištění
komunikace v návaznosti na provoz mycí linky. Stěžejním zdrojem znečištění tedy není
místní komunikace a její údržba.
Na základě provedených terénních šetření a z dostupných podkladů je však zřejmé, že
dochází ke znečištění Pekelského potoka přímým splachem jemných částic z areálu lomu,
a to hlavně při intenzivních dešťových srážkách. To je třeba považovat za nejdůležitější vliv
na kvalitu povrchové vody. Pro minimalizaci tohoto vlivu je třeba zajistit úpravu stávající
sedimentační jímky tak, aby zachycovala při deštích maximální množství přitékajících vod.
Stávající stav je nevyhovující.
V rámci této dokumentace je tedy formulována i podmínka úpravy stávající
sedimentační jímky. V průběhu zpracování doplňku dokumentace v létě 2011 byla
oznamovatelem sedimentační jímka upravena, což zajisté povede ke zlepšení kvality vody
v Pekelském potoce. Přesto zpracovatel dokumentace nepovažuje tuto podmínku za
překonanou a vyřešenou. Účinnost tohoto opatření musí být vyhodnocena v časovém
horizontu cca 1 rok (zahrnujícím i silné srážky). Opatření je v dokumentaci ponecháno,
v případě nedostatečné účinnosti musí být případně provedena další úprava.
Z výše uvedeného důvodu (zejména z důvodu nedostatečně dlouhého časového úseku
pro vyhodnocení účinnosti úpravy sedimentační jímky) je vliv na kvalitu povrchových vod
ve své velikosti hodnocen jako nepříznivý. Negativní hodnocení je shodné pro všechny
varianty. Závislost na objemu těžby a expedice se příliš neprojeví, protože z hlediska
znečištění Pekelského potoka je rozhodující snos materiálu z lomu směrem dolů do
prostoru váhy a dále na obslužnou komunikaci stékající srážkovou vodou. Významnější
je tedy závislost na klimatických podmínkách.
Z hlediska variant R a Z se obě varianty jeví jako rovnocenné. Ke snosu materiálu na
komunikaci dochází především z prostoru úpravny a z prostoru mezi úpravnou a komunikací,
například ze skládky kameniva 0-32 mm. Zahloubením se na této skutečnosti (vzhledem
k tomu, že za úpravnou směrem k lomu terén prudce stoupá a dále k lomu pozvolna klesá)
nic nezmění.
Při zahloubeni budou srážkové vody z části plochy lomu přirozeně stékat do plochy
zahloubení, kde se budou částečně vsakovat a částečně budou čerpány do Pekelského potoka.
Čerpání musí probíhat ze sedimentační jímky, kde budou zachyceny nerozpuštěné látky,
čerpaná voda, by pak splnila požadavky stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu.
Nepříznivost vlivu je podstatně oproti minulosti snížena novým režimem úklidu
komunikace a provozem myčky kol a podvozků. Přesto lze vliv hodnotit jako nepříznivý,
protože nejsou odstraněny všechny příčiny znečištění. Vliv může být hodnocen jako
nevýznamný pouze za předpokladu úpravy stávající sedimentační jímky, tak aby
zachycovala maximální množství stékajících dešťových vod a měla dostatečný objem
pro jejich zadržení a pro sedimentaci jemných částic. Dále musí být zajištěna pravidelná
údržba této jímky. Současně je zapotřebí pokračovat v monitoringu znečištění povrchových
vod nerozpuštěnými látkami a dle výsledků monitoringu režim úklidu komunikací dále
optimalizovat.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
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→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nepříznivý

nepříznivý

nepříznivý

nepříznivý

podmíněně
nevýznamný

podmíněně
nevýznamný

podmíněně
nevýznamný

Celková významnost vlivu podmíněně
nevýznamný

Podmínky k nakládání s vodami jsou součástí povolení, jsou uvedeny v části H
dokumentace a jsou převzaty i do podmínek realizace záměru v kapitole D.IV.
Hodnocení vlivu platí za předpokladu, že při provozu strojních mechanizmů budou
dodržována veškerá technicko-organizační opatření proti znečištění povrchových a
podzemních vod ropnými látkami a zejména za podmínky úpravy stávající sedimentační
jímky (viz též kapitola D.IV). V případech havarijních stavů musí být postupováno podle
platných havarijní plánů (D.III).
Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod
Tento vliv je samostatně posuzován pro variantu R a samostatně pro variantu Z.
Vyhodnocení vlivu je založeno na dlouhodobém i účelovém hydrogeologickém monitoringu
(viz též kapitola C.2.2).
Pro rozšíření lomu do varianty R je rozhodující hydrogeologická studie (Stibitz 2009,
příloha č. 4A). Studie byla zpracována ještě před zařazením varianty P mezi odmítnuté, tj.
věnuje se zhodnocení ovlivnění hydrogeologických poměrů vyvolaném pokračováním těžby
až k východní hranici DP. Je však provedeno i samostatné zhodnocení vlivu varianty R.
Z citované studie vyplývá, že s ohledem na charakter horninového prostředí, způsob
těžby a ploše jejího případného rozšíření dojde k částečnému ovlivnění hydrogeologických
poměrů především na východní, omezeně i při jihovýchodní a severovýchodní straně
prostoru rozšíření těžby. Hydrogeologické poměry při jižní, západní a severní straně
dobývacího prostoru nebudou rozšířením těžby dotčeny.
Možné ovlivnění poměrů prameniště Biener představuje z hlediska rozšíření těžby
nejproblémovější faktor. Navrhované rozšíření těžby (ať už v redukované nebo maximální
variantě) svojí částí zasahuje do infiltrační plochy prameniště (viz obrázek č. 14 v kapitole
C.2.2). V případě rozšíření těžby by tak mohlo dojít ke zmenšení infiltrační oblasti
prameniště Biener o přibližně 0,2 ha, tedy o cca 2 % celkové plochy. Vzhledem k celkové
infiltrační ploše prameniště nebude mít toto její zmenšení vliv na hydrologické poměry v
samotném prameništi.
V případě rozšíření těžby je doporučeno jako preventivní opatření zvýšení četnosti
monitoringu úrovně hladiny podzemní vody ve vrtech L-1 až L-3 a průtoku v prameništi
Biener na čtrnáctidenní četnost a zahájení i sledování přítoků podzemní vody do prostoru
rozšíření. Monitoring by měl být zahájen neprodleně po vydání souhlasného stanoviska s
rozšířením těžby. Zvýšená četnost monitoringu může včas podchytit neočekávané a z
hydrogeologického hlediska nepříznivé partie v geologické struktuře a zamezit tak
případným negativní projevům způsobeným postupující těžbou.
V případě změn v úrovni hladiny podzemní vody a jejího proudění nepředstavuje
případné rozšíření těžby (ať už v redukované nebo maximální variantě) významnější zásah
do hydrogeologických poměrů v okolí dobývacího prostoru.
Dolomitický masív je málo propustný a pouze omezeně zvodněný, zvodnění je většinou
nepravidelné a omezené, vázané především na místa s větší četností výskytu puklin. V
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případě že postupující těžba zastihne lokálně zvodněné puklinové partie na otevřených
těžených plochách, dojde k rychlému odvodnění těchto partií. Dosah odvodnění bude záviset
na velikosti prostoru propojeného jednotlivými puklinami. Vzhledem k omezené propustnosti
a malé míře porušení masívu lze předpokládat dosah odvodnění do vzdálenosti několika
metrů až nejvýše prvních desítek metrů od čela těžby, přičemž směrem od čela těžby do
dolomitického masívu se budou případné projevy rychle zmenšovat. Větší dosah ovlivnění
lze vzhledem k minimální míře porušení masívu, nízké propustnosti a charakteru jeho
porušení jen stěží předpokládat.
Minimální ovlivnění lze očekávat i v nadložních pokryvných útvarech s omezenou
průlinovou propustností, kde se vyskytuje lokální zvodnění. V případě rozšíření těžby dojde
na hranici lomové stěny k odvodnění celého profilu pokryvných útvarů. Pokles hladiny
podzemní vody na hranici těžby vyvolá částečný pokles hladiny směrem od těženého
prostoru. Dosah ovlivnění bude záviset na původní mocnosti zvodnění, ale vzhledem k
omezené propustnosti a mocnosti zvodnění pokryvných útvarů nebude příliš velký a projeví
se hlavně v bezprostředním okolí hranice těžby a směrem od ní se bude rychle zmenšovat.
V prostoru při severovýchodní části dobývacího prostoru (maximální varianta těžby) s
menší mocností pokryvných útvarů a zvodnění lze předpokládat dosah ovlivnění hladiny
podzemní vody v řádu jen několika málo metrů. U mocnějších pokryvných útvarů, tedy ve
východní části v prostoru návrší nad lomem (redukovaná varianta), bude dosah ovlivnění v
porovnání se severovýchodní částí větší, ovlivnění hladiny podzemní vody může dosáhnout
až do vzdálenosti metrů až první desítky metrů.
Pro zahloubení lomu ve variantě Z je rozhodující hydrogeologický průzkum (Stibitz
2010, příloha č. 4B). Studie byla zpracována za účelem posouzení případného ovlivnění
hydrogeologických poměrů při pokračováním těžby v dobývacím prostoru Horní Lánov
zahloubením lomu o další dvě etáže pod stávající nejnižší úroveň. Z tohoto důvodu byl v
prostoru lomu Horní Lánov proveden hydrogeologický průzkum, jehož cílem bylo rozšíření
znalosti o hydrogeologických poměrech hlubších partií ložiska se zhodnocením vlivu
případného zahloubení lomu na okolní hydrogeologické poměry, především v souvislosti s
možným tektonickým propojením prostoru zahloubeného lomu a Pekelského potoka a
ohrožením jeho hydrologických poměrů, a dále v souvislosti s možným ovlivněním
hydrologického režimu slatiniště Biener.
V rámci průzkumných prací byl v okolí Pekelského potoka proveden geofyzikální
průzkum pro ověření výskytu porušených zón v prostoru mezi lomem a Pekelským potokem.
Dále byly v dobývacím prostoru lomu realizovány dva nové hydrogeologické vrty, jejichž
úkolem bylo ověření propustnosti horninového prostředí v prostoru zahlubovaných etáží
především ve vztahu ke slatiništi Biener (vrt PH-1 45 m hluboký) a pro ověření propustnosti
horninového prostředí mezi Pekelským potokem a prostorem lomu (vrt PH-2 25 m hluboký).
Situace průzkumných prací je uvedena na obr. 15 v kapitole C.2.2.
Realizované průzkumné práce v prostoru předpokládaného zahloubení lomu ve východní
části ložiska potvrdily výskyt kompaktních, málo porušených hornin s minimálním
zvodněním a propustností (okolí vrtu PH-1).
Případné rozšíření těžby zahloubením lomu se nebude týkat pokryvných útvarů a tedy
ani infiltrační oblasti prameniště Biener. Vzhledem ke zjištěné minimální propustnosti
horninového masivu ve východní části ložiska lze konstatovat, že případným zahloubením
lomu nebude dotčen stávající hydrologický režim slatiniště Biener.
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Zahloubením lomu o další dvě etáže budou drénovány okolní podzemní vody. Průměrná
velikost přítoků podzemní vody do zahloubeného lomu se bude pohybovat maximálně kolem
2 až 3 l/s. Při pokračování těžby je třeba zajistit vhodnou likvidaci jak podzemních vod, tak i
vod z atmosférických srážek akumulovaných na bázi nejnižší etáže (např. využitím pro
zkrápění prostoru lomu nebo vhodné přečerpávání do Pekelského potoka).
V případě realizace varianty Z je potřeba dodržet následující podmínky pro sledování a
hodnocení vlivu zahlubování lomu na okolní prostředí:
•

Stávající monitorovací systém rozšířit o nově realizovaný průzkumný vrt PH-2. Zachovat
rozsah sledovaných parametrů – měsíční sledování úrovně hladiny podzemní vody ve
vrtech a průtoku pramenů Biener a Pr-1, kvartální sledování základního chemizmu
podzemních vod všech monitorovacích objektů a kvartální sledování obsahu ropných
látek v Pekelském potoce.

•

V nejnižším místě zahloubeného lomu vybudovat provizorní jímku pro akumulaci přítoků
a v akumulovaných vodách kvartálně sledovat přítomnost látek ropného původu (NEL
resp. C10-C40).

•

V měsíčním intervalu sledovat množství jímané vody ze zahloubených etáží a ročně
vyhodnocovat podíl podzemních vod v celkovém objemu přečerpávaných vod ze
zahloubeného lomu.

•

S ohledem na výsledky a vyhodnocení průzkumných prací a při dodržení výše uvedených
podmínek je možné v další fázi rozšiřování těžby uvažovat s maximálním zahloubením
lomu o 50 m, tedy na minimální úroveň 470 m n.m.

V případě varianty RZ se projeví vliv popsaný pro variantu R i pro variantu Z. Nedojde
však k takové kumulaci vlivů, která by znamenala zesílení negativních účinků, významné
zvětšení plochy odvodnění předpolí lomu nebo zvýšení možné drenáže Pekelského potoka.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

Celková významnost vlivu nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

Výše uvedené hodnocení platí za předpokladu realizace všech navržených zmírňujících a
kompenzačních opatření.
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Vliv na Pekelský potok byl hodnocen ve dvou předchozích kapitolách. Negativní vliv je
hodnocen pouze z hlediska možného znečišťování toku nerozpuštěnými látkami.
Realizací záměru nedojde k narušení žádné vodoteče ani jiného vodního útvaru.
Veškerá srážková voda vnikající do prostoru lomu je součástí důlních vod. V lomu není
zřízena čerpací stanice důlních vod. Důlní vody se buď vsakují do podloží nebo se
shromažďují na platu 1. etáže a odtékají do její JZ částí, kde se přirozeným způsobem
vsakují do podzemí. Jen v případě přívalových dešťů menší část srážek povrchově odtéká.
Většina manipulačních a dopravních ploch v provozní části areálu je zpevněná a srážkové
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vody zde stékají volně mimo zpevněné plochy na okraj do nezpevněných ploch, kde volně
vsakují. Část dešťových je odváděna do Pekelského potoka, který je v areálu lomu zatrubněn.
Do prostoru lomu též přitéká voda puklinami ve skalním masívu. Tato voda spolu
s dešťovou vodou tvoří důlní vody a opět se převážně vsakuje do podloží.
V případě realizace varianty Z dojde k zahloubení lomu o 2 etáže. V důsledku
zahloubení budou drénovány okolní podzemní vody. Průměrná velikost přítoků podzemní
vody do zahloubeného lomu se bude pohybovat maximálně kolem 2 až 3 l/s. Do prostoru
zahloubení budou dále stékat srážkové vody. Tyto veškeré důlní vody budou shromažďovány
v jímce na dně nejnižší etáže a odtud budou čerpány. Předpokládá se jejich využití jako
technologické vody např. pro zkrápění, provoz myčky. Nepotřebné a nevsáknuté důlní vody
budou vypouštěny do Pekelského potoka.
Po ukončení těžby dojde k ukončení čerpání důlních vod a k postupnému zatápění
vytěženého prostoru. V zahloubené části lomu se budou akumulovat srážkové vody i vody
podzemní. Předpokládá se, že dojde k maximálnímu zatopení lomu na úroveň cca 515 m n.m,
tj. cca 2 – 4 m pod stávající úroveň báze lomu (1. etáž 520 ve skutečnosti 517 – 519 m n.m.)
Odhad doby zatopení dle stávajících předpokladů je 12 až 16 let po ukončení těžby.
V případě realizace varianty R bude rozšířena plocha lomu o 2,084 ha, což povede ke
zvýšenému odtoku srážkové vody do prostoru lomu. Zvětšení plochy oproti již odkryté ploše
lomu však bude nevýznamné, nedojde tedy k zásadní změně charakteru povrchového odtoku
v území.
Jako rizikovým faktorem v případě zahloubení lomu byla uvažována možnost propojení
prostoru lomu s tokem Pekelského potoka. Geofyzikální průzkum realizovaný v západní části
ložiska neidentifikoval až na jednu málo významnou poruchu žádné významné tektonické
struktury, které by mohly vzájemně propojovat Pekelský potok se zahlubovaným prostorem
lomu. V místě identifikované poruchy byl následně realizován průzkumný vrt PH-2, který
potvrdil přítomnost poruchy, a dále byla realizována hydrodynamická zkouška pro ověření
její hydrogeologické funkce.
Průzkumné práce nepotvrdily přímé tektonické propojení Pekelského potoka s prostorem
lomu, které by se mohlo podílet na významné drenáži povrchových vod Pekelského potoka.
Částečnou drenáž Pekelského potoka systémem drobných sevřených puklin přítomných ve
svrchní partii masívu dolomitu mezi Pekelským potokem a lomem v rozsahu několika desetin
l/s nelze zcela vyloučit. V tomto případě však bude velikost drenáže minimální a v porovnání
s celkovým průtokem Pekelského potoka zanedbatelná. Z tohoto pohledu případné
zahloubení těžby nepředstavuje riziko ohrožení hydrologických poměrů Pekelského potoka.
Pekelského potoka.
V případě realizace varianty Z je potřeba dodržet následující podmínky pro sledování a
hodnocení vlivu zahlubování lomu na okolní prostředí:
•

Při zahlubování lomu dodržet minimální vzdálenost 40 m mezi zahlubovaným prostorem
lomu a Pekelským potokem.

•

Při provádění trhacích prací v severní části ložiska ve vzdálenosti menší než 80 m od
Pekelského potoka volit pomalejší postup těžby s častějšími odstřely při použití menšího
množství trhavin.

•

Stávající monitorovací systém rozšířit o nově realizovaný průzkumný vrt PH-2. Zachovat
rozsah sledovaných parametrů – měsíční sledování úrovně hladiny podzemní vody ve
vrtech a průtoku pramenů Biener a Pr-1, kvartální sledování základního chemizmu
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podzemních vod všech monitorovacích objektů a kvartální sledování obsahu ropných
látek v Pekelském potoce.
Potenciální negativní vliv je také snížení průtoku v Pekelském potoce vlivem odběru
vody pro technologické účely. Posouzení tohoto vlivu vychází ze spotřeby vody cca 3 100 m3
(tj. cca 0.2 l/s při předpokladu čerpání pouze 6 měsíců v roce), ve špičkových hodnotách
(léto) až 100 m3/den (tj. cca 1.7 l/s při čerpání 16 hodin denně). Průměrný roční průtok
v Pekelském potoce se pohybuje kolem 114 l/s, v letních měsících kolem 35 l/s. Z hlediska
ovlivnění jeho průtoku jsou kritické letní měsíce, kdy se průtok blíží minimálním hodnotám a
potřeba technologické vody je naopak nejvyšší.
Ze vzájemného porovnání hodnot průtoků Pekelského potok v letních měsících (35 l/s) a
špičkového čerpání technologické vody (cca 1.7 l/s) je zřejmé, že čerpání technologické vody
nijak významně neovlivňuje celkový průtok v Pekelském potoce. Přitom hodnota 100 m3/den
je spíše teoretická, za poslední 3 letní sezóny byla dosažena maximálně poloviční.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

Celková významnost vlivu nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

5. Vlivy na půdu
Zábory půd (ZPF, PUPFL)
Záměrem nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), tento vliv je nulový.
Pokračováním hornické činnosti v DP Horní Lánov dojde k záboru pozemků určených
k plnění funkcí lesa (PUPFL) v rozsahu max. 2,084 ha. Tato plocha představuje rozlohu
rozšíření těžby ve variantě R a RZ. Ve variantě Z je zábor lesa nulový.
Záměrem bude dotčen les zvláštního určení, nikoliv ochranný. Funkci ochranného lesa
má sousední bučina (v ploše odmítnuté varianty P), která nebude záměrem dotčena.
Pro realizaci záměru bude potřeba zažádat o trvalé odnětí lesních pozemků plnění funkcí
lesa (specifikace pozemků viz kapitola B.II.1).
Výše uvedená plocha platí pro plný plošný rozsah varianty redukované. Na základě
posouzení vlivů na ŽP jsou i pro tuto variantu přijata opatření spočívající v omezení plochy
těžby. Skutečný zábor bude nižší.
Lesní půda (hrabanka) bude skrývána odděleně a bude deponována na vhodném místě
v ploše DP. Po ukončení těžby bude použita k sanaci a rekultivaci ploch dotčených těžbou.
Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému záboru PUPFL v rozsahu 1 – 5 ha je vliv
z hlediska velikosti hodnocen jako nepříznivý ve variantě R a RZ. Vliv je trvalý a nevratný,
s lesnickou rekultivací se nepočítá.
Případný nepřímý vliv na lesní porosty (mimo samotný zábor) je řešen v kapitole
„Likvidace, poškození lesních porostů“.
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→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

Celková významnost vlivu nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

Vlivy na čistotu půd
K negativnímu vlivu na půdu by mohlo dojít pouze při havarijním stavu. Za běžných
provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. Při provádění
skrývkových prací ani při těžbě nesmí dojít ke znečištění půdy ropnými látkami. Totéž platí
pro provoz nákladních automobilů přepravujících natěženou surovinu. Za předpokladu
dodržování správných pracovních postupů a pokynů, týkajících se provozu strojového parku,
a dodržení postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných látek), záměr
nevytváří předpoklad pro kontaminaci zemědělských půd nebo jiných zemin. Velikost vlivu
záměru na čistotu půd je nevýznamná ve všech variantách.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Pokračování těžby vápnitého dolomitu v DP Horní Lánov bude mít vliv na horninové
prostředí i na nerostné zdroje (ložisko krystalického vápence), což vyplývá z povahy těžební
činnosti, jejímž smyslem je vydobytí zdroje surovin.
Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje není možné hodnotit nepříznivě
z toho důvodu, že záměr zamýšlí zásoby nerostné suroviny ložiska využívat hospodárně
v souladu s požadavky zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění (horní zákon).
Těžba dolomitu nebude mít vliv na žádný jiný nerostný zdroj než na zásoby suroviny
vyhodnocené na ložisku Lánov. Případný vliv na další přírodní zdroje (voda, půda atd.) je
vyhodnocen v samostatných kapitolách.
Vliv je z hlediska velikosti i výsledné významnosti hodnocen jako nevýznamný.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vliv na faunu, flóru a ekosystémy je hodnocen na základě dlouhodobého
přírodovědného monitoringu okolí lomu i na základě specializovaných studií zpracovaných
výhradně pro potřeby záměru rozšíření lomu ve variantě R. Následně vliv hodnotí souhrnná
zpráva vypracovaná na základě těchto podkladů (Véle, 2011, Příloha č. 5B). Další text je
tedy třeba chápat jako uvedení důležitých závěrů z této souhrnné zprávy.
Popis jednotlivých složek přírodního prostředí je obsáhle uveden v jednotlivých
podkladech (přílohy č. 5 A – 5F) a souhrnně také v kapitole C.2.5 a C.2.6 této dokumentace.
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Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů
Vliv na rostliny
V průběhu června až září 2011 bylo v území plánovaném k rozšíření těžby (R) nad
lomem zjištěno 197 cévnatých druhů rostlin. Z nich je 14 ochranářsky významných - 5
zvláště chráněných druhů podle Vyhl. č. 395/1992 a 14 ohrožených podle Červeného
seznamu. Seznam těchto ochranářsky významných druhů se stupněm ochrany a stručnou
charakteristikou uvádí následující tabulka. Pět druhů je v kategorii zvláště chráněné, z nich
nejcennější je nález Corallorhiza trifida blízko plochy BB z kategorie silně ohrožené druhy
(pro území zcela nově 4 kvetoucí ex.). V kategorii ohrožené byly zjištěny čtyři druhy:
Cephalanthera damasonium (1 kvetoucí ex.), několik málo ex. Epipactis atrorubens a velmi
početná populace Platanthera bifolia a nově byla v r. 2011 nalezena jedna vzrostlá bohatě
kvetoucí rostlina Gentiana asclepiadea. V r. 2011 bylo zjištěno 14 druhů z Červeného
seznamu, oproti r. 2009 (Málková 2009) byly nově nalezeny druhy Gentianopsis ciliata a
Trifolium spadiceum.
Kromě druhů nově nalezených v roce 2011 (kdy byl průzkum zaměřen zejména na
plochu R) mají zjištěné ochranářsky významné druhy v širším okolí zpravidla další početné
populace. Na odtěžených plochách se nabízí ochraně přírody možnost usměrnit sukcesi. Řada
vzácných druhů, převážně orchidejí, zde může najít náhradní stanoviště, na kterých mohou
přechodně vytvořit početné populace.
Tabulka č. 34: Vliv na rostliny – varianta R (RZ)

Název

Ochranářský
význam
Jedle bělokorá
C4a
Orlíček obecný
C3
Okrotice bílá
O
C3
Korálice trojklanná
CO
C2
Lýkovec jedovatý
C4a
Kruštík tmavočervený O
C3
Kruštík širokolistý
C4a
Bradáček vejčitý
Hlístník hnízdák
Vemeník dvoulistý
Ostružiník skalní
Prvosenka vyšší

C4a
C4a
O
C3
C3
C3

Velikost vlivu

Opatření, poznámka

nevýznamný
nevýznamný
nevýznamný

ponechání J okraje lesa

nevýznamný při realizaci
opatření
nevýznamný
nevýznamný
po rekultivaci příznivý
nevýznamný
nevýznamný
nevýznamný
na hranici významnosti
na hranici významnosti
nulový

ponechání S okraje lesa

vhodná rekultivace
ponechání S a J okraje
lesa, vhodná rekultivace
10 kvetoucích exemplářů
hojný výskyt v okolí
hojný výskyt v okolí

Vysvětlivky k tabulce:
O – ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
SO- silně ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
C2 – silně ohrožený taxon dle Červeného seznamu
C3 – ohrožený taxony dle Červeného seznamu
C4a- vzácnější taxon vyžadující další pozornost - méně ohrožený dle Červeného seznamu
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Pro zmírnění vlivu na rostliny je navrženo z plochy těžby R vyjmout min. 20 m široký
pruh lesa při hranici s bučinou, v němž roste korálice trojklanná a hořec tolitový. Z návrhu
rozšíření plochy těžby by bylo vhodné vyjmout rovněž jeho jižní okraj v min. šíři 20 m, kde
se nejpočetněji vyskytuje orlíček obecný a další ochranářsky významné druhy (vymezení viz
kapitola D.IV).
Vliv na pavouky
Likvidace smrkového porostu způsobí zásah do biotopu dvou význačných prvků naší
arachnofauny.
Cinetata gradata (pavučenka stupínkatá) je ze střední a západní Evropy (např. Polsko,
Slovensko) známa z více lokalit. Obývá hory a jejich úpatí, především jehličnaté lesy na
vlhkém podloží, kde žije v hrabance, pod kameny, ve větvích nízkých jehličnanů, především
smrků. Ojediněle bývá nalezena i v mechu na slunném biotopu na vápencovém podloží.
V dotčeném území byla nalezena již v letech 2002 – 2004, a to v relativně hojném počtu na
okraji smrčiny (ekoton les-louka) na keřovém a bylinném porostu. V roce 2009 byla její
přítomnost opětovně zjištěna i když pouze v jediném exempláři, a opět na porostu okraje
smrčiny. V keřovém plášti lesního okraje byl tento ekologicky významný a vzácný druh
nalezen také v roce 2010 (3 exempláře) a v roce 2011 (1 ex.). O vzácnosti druhu svědčí i fakt,
že v ČR jsou známá pouze dvě místa výskytu – druhá lokalita je na Moravě.
Theridion boesenbergi (snovačka Bosenbergova) obývá smrkové lesy i rašeliniště. Na
našem území byla zjištěna v roce 1941 na Mohelenské stepi (Morava) a do současnosti to byl
jediný nález na území ČR. Smrčina na Lánově je po 67 letech druhým nálezem a jediným
místem výskytu tohoto vzácného druhu na území Čech. V roce 2010 byl výskyt tohoto druhu
v DP Lánov opětovně potvrzen, jeden jedinec byl odchycen v keřovém plášti lesního okraje.
Vliv zásahu nelze z dostupných dat dostatečně posoudit. K dispozici nejsou přesné údaje
o početnosti ani velikost biotopu. Je možné, že oba druhy se vyskytují i západně od
zájmového území, které je svými abiotickými (podloží) i biotickými (typ a charakter lesního
porostu) podmínkami velmi podobné. Zde však nebyl průzkum nikdy proveden. Je
nepravděpodobné, že by oba druhy byly schopny dlouhodobě přežívat v malých počtech na
malém území. Minimální životaschopné velikosti populací u pavouků nejsou bohužel známy.
Dojde-li k exploataci smrkového porostu rozšířením lomu, bylo by dle autora
průzkumu žádoucí ponechat jednak dostatečně široký pás lesa na jihovýchodním okraji
v sousedství louky a tak zachovat cenný ekoton louka-les, a zároveň ponechat
v nezměněném stavu i část smrčiny pro úspěšné přežití uvedených vzácných
faunistických prvků.
Jako opatření je tedy navrženo na jižním okraji území ponechat dostatečně široký pás
lesa v místech současného ekotonu les/louka, čímž dojde k zachování biotopu pavučenky
stupínkaté. Šíři ekotonu nelze vzhledem k různorodosti působících parametrů jednoznačně
určit. Dle literatury je ve vztahu k pavoukům jako ekoton doporučeno přechodové pásmo
les/louka v šíři 6 m. Vzhledem ke vzácnosti nalezených druhů by bylo vhodné udávaný pás
rozšířit alespoň na trojnásobek. Tím dojde nejen k podchycení celé šíře ekotonu, v němž se
vyskytuje pavučenka stupínkatá, ale i k zachování části smrčiny biotopu snovačky
Bosenbergovy.
Porosty na vápencových horninách s převahou vzrostlých smrků (biotop snovačky
Bosenbergovy) se vyskytují i východně od hranice varianty R (viz. násl. obr.). Pro zachování
podmínek charakteristických pro smrkové lesy, v nichž snovačka Bosebergova nejčastěji žije
je navrženo minimálně 5 let před odtěžením porostu v rámci varianty R na jejím východním
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okraji vysázet pás keřů a stromů v šíři alespoň 5 m, který zabrání intenzivnímu pronikání
světla do porostů východně od DP (grafický návrh opatření viz kapitola D.IV).
Obrázek č. 22: Plochy smrčin východně od navrhovaného rozšíření ve variantě R (smrčiny tmavší).

Zachování ekotonu i části smrčiny jsou podmínkami stanovenými autorem průzkumu.
Dále by bylo vhodné provést dodatečný průzkum širšího okolí se zaměřením na vybraný typ
stanoviště a cílové druhy, který by potvrdil či vyvrátil výskyt obou vzácných druhů v okolí
záměru, příp. doporučil vhodný management území. Vzhledem ke vzácnosti pavučenky
stupínkaté by bylo vhodné rozšířit plochu ekotonu louka/les (východně od hranice DP).
Vytvoření ekotonu by měl předcházet nový arachnologický průzkum, jež by upřesnil potřebu,
rozsah a umístění nově vytvářeného biotopu. Grafické vymezení viz též kapitola D.IV.
Pokud by došlo těžbou v ploše R k likvidaci obou druhů pavouků je vliv nutno hodnotit
jako významně nepříznivý. Za předpokladu realizace navržených ochranných opatření je
z hlediska významnosti vliv hodnocen jako nepříznivý.
Vliv na motýly
Průzkum prokázal, že ve zkoumaném území (širší okolí DP) se nalézají zajímavá a cenná
společenstva motýlů; v podmínkách oblasti KRNAP (včetně ochranného pásma) je dokonce
možno hovořit o značné unikátnosti, neboť podobný soubor lesních a nelesních biotopů na
vápencovém podkladu jinde v takovém rozsahu přítomen není. U zjištěných druhů motýlů
převažují zástupci tzn. podhorské fauny; přítomny jsou však i horské druhy (vázané
především na severně exponované bučiny), a naopak se zde nalézají i teplomilnější druhy
nižších poloh, které zde převažují díky příznivému substrátu krystalických vápenců. Žádný
z ochranářsky významných druhů však nebyl zaznamenán v místech současného
záměru rozšíření plochy těžby ve variantě R ani zde nemá vhodné biotopové podmínky.
Z průzkumu provedeného v roce 2011 vyplývá, že na ploše varianty R se nacházejí jak
druhy lesní, tak teplomilnější druhy otevřených stanovišť. Je zřejmé, že zájmová plocha se
vyskytuje na pomezí chladného stanoviště (smrkový les na východě) a xerotermního
stanoviště (okraj lomové hrany). Aktualizovaný průzkum tak dokládá již dříve potvrzenou
biologickou hodnotu území.
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Z průzkumu provedeného v letech 2002 – 2004 však vyplývá, že druhově obdobně
bohatá stanoviště se nacházejí i v jiných částech lomu resp. jeho okolí. Zvláště chráněné
druhy jsou vázány na okolní luční společenstva a západní okraj lomu, které nebudou realizací
záměru nijak dotčeny, neboť jsou od něho dostatečně vzdáleny. Rozšířením plochy těžby ve
variantě R nebudou přímo ani nepřímo ovlivněny, neboť biotop nacházející se v dotčeném
území je z větší části pro jejich výskyt nevhodný. Za potenciálně vhodný biotop lze
považovat ekoton na hranici lesa a louky, který by měl z tohoto důvodu zůstat zachován.
V budoucnu je žádoucí v zájmovém území mimo jiné omezit výsadbu jehličnatých
porostů, udržovat a posilovat tradiční obhospodařování lučních enkláv. Rozšíření plochy
těžby by se mělo týkat pouze střední části území ve směru východního výběžku lomu, kde
jsou z hlediska výskytu motýlí fauny přítomny nejméně cenné lesní porosty (max. až po
východní okraj lesa a luk nad prameništěm Bíner), přičemž vlastní ekoton les/louka by měl
zůstat zachován. Stávající rozsah bučin v severní partii území, stejně jako „niva“ Pekelského
potoka a prameniště Bíner, by v žádném případě neměly být zasaženy.
Vliv na motýly je hodnocen jako nevýznamný.
Vliv na brouky
Pro výskyt brouků je významné zejména teplejší mikroklima na hraně lomu a množství
ekotonových zón. Výskyt reliktního druhu Cychrus attenuatus a převaha adaptabilních druhů
svědčí o zachovalosti území. Mezi nejcennější biotopy patří květnatá bučina a přechodová
stanoviště lomová hrana/les a pastvina/les. Bučina nebude rozšířením plochy těžby nijak
dotčena. Stanoviště na rozhranní lomové hrany a lesa budou postupující těžbou zničena,
zároveň však vzniknou nová a plošně rozlehlejší. Vliv na zvláště chráněného střevlíka
Cicindela campestris lze z tohoto důvodu považovat za nulový či mírně pozitivní. Druhý
zvláště chráněný druh střevlík Carabus scheidleri se vyskytuje v dostatečné vzdálenosti od
záměru a nebude jím nijak ovlivněn. Jediným přímo zasaženým biotopem, který se
nevyskytuje v okolí lomu v dostatečné rozloze, je ekoton mladého smrkového lesa a
pastviny, jež je významný výskytem lučních i lesních druhů. V dotčených biotopech se
vyskytuje necelých 57 % druhů střevlíkovitých brouků vyskytujících se v okolí lomu. Ve
smrkovém lese převažovaly v letech 2002-2004 eurytopní druhy, jejichž abundance zde byla
velmi vysoká. Na rozhranní mezi lomovou hranou a mezi smrkovým lesem a pastvinou
převažovaly adaptabilní druhy, což svědčí o přírodním charakteru území. V roce 2011 již na
celém území varianty R převažovali adaptabilní druhy, což je pravděpodobně důsledek
biotopových změn, které zde nastaly (kácení, polomy, vyšší hustota a diverzita rostlin
v podrostu.
Ačkoli se v ekotonu les/louka nevyskytují žádné ochranářsky významné druhy, bylo by
z důvodu obecné ochrany druhové diverzity vhodné ponechat jej bez zásahu a to
v minimální šíři alespoň 20 m.
Za předpokladu realizace navrženého opatření je vliv hodnocen jako nevýznamný.
Vliv na mravence
Během průzkumu plochy R v roce 2011 bylo nalezeno pět druhů mravenců (Camponotus
herculeanus, Myrmica rubra, Myrmica ruginodis, Myrmica rugulosa, Lanius niger) jejichž
charakteristika je uvedena v říloze č. 5B. Počet nalezených druhů odpovídá stanovištím, jež
se na území varianty R nacházejí (slunné okraje lomu, tmavý smrkový les, světliny v lese).
Ani jeden z nalezených druhů není ochranářsky nijak významný. Výskyt všech níže
uvedených druhů ve smrkových lesích a na lesních okrajích lze považovat za zcela běžný.
Jejich početnost však dokládá biotopovou pestrost území s dostatkem hnízdních možností
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(padlé kmeny, kameny apod.). Do budoucna lze očekávat pokles počtu zemních a kupovitých
hnízd v souvislosti s rostoucím zápojem podrostu, jež narušuje jejich termoregulační funkce.
Vliv na mravence je hodnocen jako nevýznamný
Vliv na obratlovce
V širším okolí lomu byl zjištěn výskyt 18 zvláště chráněných druhů. Jeden druh (netopýr
černý) je řazen mezi kriticky ohrožené. Dvanáct druhů patří mezi silně ohrožené (krahujec
obecný, chřástal polní, holub doupňák, lejsek malý, žluva hajní, rejsek horský, drozd cvrčala,
netopýr hvízdavý, netopýr rezavý, netopýr řasnatý, netopýr Brandtův/vousatý, netopýr
ušatý/dlouhouchý), 5 druhů je řazeno mezi ohrožené (sluka lesní, výr velký, lejsek šedý,
ťuhýk obecný, krkavec velký). Z ostatních druhů významných pro Krkonoše byl zjištěn
výskyt strakapouda malého, cvrčilky říční, rákosníka zpěvného a čečetky zimní.
Tabulka č. 35: Seznam nalezených zvláště chráněných druhů obratlovců

Název

ochrana

ovlivnění záměrem

Drozd cvrčala
Holub doupňák
Chřástal polní
Krahujec obecný
Krkavec velký
Lejsek malý
Lejsek šedý
Rejsek horský
Sluka lesní
Ťuhýk obecný
Výr velký
Žluva hajní
Ropucha obecná
Veverka obecná
Netopýr hvízdavý
Netopýr rezavý
Netopýr černý
Netopýr řasnatý
Netopýr Brandtův
Netopýr ušatý

SO
SO
SO
SO
O
SO
O
SO
O
O
O
SO
O
O
SO
SO
KO
SO
SO
SO

ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Vysvětlivky k tabulce:
O – ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
SO- silně ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Realizací záměru v současně navržené podobě dojde k ovlivnění čtyř zvláště
chráněných druhů ptáků. Záměr negativně ovlivní sluku lesní (ztráta části potravního
teritoria, pravděpodobně ztráta hnízdiště), krahujce obecného (ztráta části potravního
teritoria) a po 1 páru holuba doupňáka a lejska šedého (ztráta hnízdiště). Obecně lze
konstatovat, že vyrušování ptáků těžbou bude pro ptáky akceptovatelné, neboť nedojde ke
zvýšení hlukové zátěže území. Na stávajících plochách západně od porostu bučin dojde
k útlumu těžby a jejímu přesunu. Intenzita případného vyrušování bude stejná jako doposud,
pouze bude vycházet z jiného místa. Přijatelnost vedlejších vlivů těžby (hluk, pohyb strojů)
pro vyskytující se ptáky je zřejmá, z jejich trvalého výskytu často i v okrajových částech lesa
poblíž lomu. Rovněž zásah do populací ropuchy obecné (v zájmové ploše se nenachází
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trdliště) a veverky obecné (nepatrná část jejího home range) lze považovat za přijatelný.
Možný nepřímý vliv na netopýry bude nutné zmírnit ponecháním části porostu vzrostlých
smrků při severní hraně zájmového území bez zásahu.
Souhrnné hodnocení vlivu na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů
Souhrnné vyhodnocení je uvažováno za předpokladu realizace těchto opatření:
1. Z varianty R při jejím severním a jižním okraji vyjmout min. 20 m široký pás dřevin.
Ponechání části porostu při severní hranici zajistí zachování biotopu vyskytující se
korálice trojklanné a hořce tolitového a zabrání narušení porostu bučin a změně
abiotických podmínek způsobených náhlým otevřením porostní stěny. Zabráněním
změn parametrů prostředí v bučinách nedojde k ovlivnění netopýrů ani potenciálně se
vyskytujícího mloka obecného. Ponechání ekotonu les-louka při jižní hranici varianty
R pomůže zachovat biotop orlíčku obecného, ale zejména vzácné pavučenky
stupínkaté a části biotopu snovačky Bosebergovy. Na tento ekoton je rovněž vázáno
větší množství druhů motýlů a brouků. Do budoucna zde ani nelze vyloučit výskyt
některého ze zvláště chráněných druhů (ještěrka obecná, slepýš křehký).
2. Populaci ťuhýků v okolí lomu lze podpořit vysázením několika trnitých keřů (např.
růže šípkové) na okraj louky poblíž smrkového lesa, jež má být dle záměru odtěžen a
který by bylo vhodné zachovat.
3. Vzhledem k výskytu pavučenky stupínkaté by bylo vhodné uměle rozšířit ekoton
louka-les a to vysázením dřevin v druhovém složení a densitě odpovídající
současnému stavu. Nově vytvořený ekoton by se měl nacházet poblíž současného
ekotonu s výskytem vzácných a ohrožených druhů. Vytvoření ekotonu by měl
předcházet nový arachnologický průzkum, jež by upřesnil potřebu, rozsah a umístění
nově vytvářeného biotopu.
4. Minimálně 5 let před odtěžením porostu v rámci varianty R bude na jejím okraji
vysázen pás keřů a stromů v šíři alespoň 5 m, který zabrání intenzivnímu pronikání
světla do porostů východně od DP. Cílem tohoto opatření je zachování podmínek
charakteristických pro smrkové lesy, v nichž snovačka Bosebergova nejčastěji žije.
V případě dodržení navržených zmírňujících opatření budou záměrem prokazatelně
ovlivněny tři zvláště chráněné druhy rostlin a šest zvláště chráněných druhů živočichů (jejich
seznam a míra vlivu viz výše).
Vyhodnocení vlivu:
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

Celková významnost vlivu nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný
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Likvidace a poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
Vlivem záměru nedojde k likvidaci porostů dřevin rostoucích mimo les ani k jejich
poškození.
Vliv je nulový ve všech variantách.
Likvidace, poškození lesních porostů
Pokračováním hornické činnosti v DP Horní Lánov dojde k záboru - likvidaci lesa
v rozsahu max. 2,084 ha. Jedná se o les zvláštního určení, zařazený v kategorii 32f – lesy
významné pro uchování biodiverzity. Tato plocha představuje rozlohu rozšíření těžby ve
variantě R a RZ. Ve variantě Z je zábor lesa nulový. Plocha 2,084 ha platí pro plný plošný
rozsah varianty redukované. Na základě posouzení vlivů na ŽP jsou i pro tuto variantu přijata
opatření spočívající v omezení plochy těžby. Skutečný zábor bude nižší.
Vliv je hodnocen jako nepříznivý.
Jako potenciálně nepříznivé vlivy byly identifikovány též nepřímé vlivy na sousední
lesní porost. Jedná se o klenovou bučinu vápencovou na svahu nad Pekelským potokem,
která leží v DP Horní Lánov v ploše zamítnuté varianty P. Potenciální nepřímé vlivy je
možno spatřovat zejména ve 3 oblastech:
•

narušení hydrického režimu v důsledku těžby ve variantě R (eventuelně i Z).

•

vliv znečištění ovzduší zejména emisemi prachu a NOx z lomu

•

změna abiotických podmínek v důsledku otevření porostní stěny z jihu odtěžením lesa ve
variantě R.

Pro posouzení možného ovlivnění bučiny byla zpracována studie vlivu těžby na
poškození lesních porostů (Moravec, 2009 – příloha 5C). Vyhodnocení bylo provedeno
kombinací terénního šetření a vyhodnocení zdravotního stavu lesů z družicových snímků.
Byla využita metoda analogie, vzhledem k tomu, že v současnosti horní hrana lomu
bezprostředně sousedí s bučinou, která je tak ze západní strany zcela otevřena a dlouhodobě
vystavena potenciálním negativním faktorům.
Z citované zprávy vyplývá, že na základě analýzy přírodních podmínek, venkovního
šetření a vyhodnocení zdravotního stavu lesních porostů z kosmických snímků lze
konstatovat, že provozem lomu nedošlo k zhoršení zdravotního stavu lesních porostů
v bezprostředním okolí stávajícího těžebního prostoru tak, aby toto zhoršení vedlo k
významnému ohrožení stávajících lesních porostů v okolí lomu. Mírná tendence zhoršování
zdravotního stavu lesních porostů odlišná od širšího okolí je patrná pouze u starších porostů
v porostních skupinách 441H10 a 441H12/1 (etáž 12), kde je klasifikováno poškození buku
jako první příznaky a u smrku jako mírné až střední, což nemusí nutně souviset s provozem
lomu. Tyto porosty však nejsou situovány v ploše P ani R, nýbrž na opačné straně lomu, na
pravém břehu Pekelského potoka v blízkosti technologické linky lomu.
Je konstatováno, že jestliže při dnešní situaci nevzniká významnější poškození lesních
porostů, dá se předpokládat, že nevznikne ani po rozšíření těžby.
Pokračování těžby v redukované variantě nebude mít zřejmě negativní vliv jak na bučiny
na svazích nad Pekelským potokem, které zůstanou zachované (porosty uvnitř dobývacího
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prostoru, převažují lesy ochranné, porost 516B), tak na porosty ve východním předpolí lomu
ležící již mimo hranice dobývacího prostoru (516A, 516C, 516D).
Rozšíření dobývacího prostoru v redukované variantě se lesů ochranných prakticky
nedotkne, hranice pokračování je vedena po rozhraní mezi lesy zvláštního určení (516A) a
lesy ochrannými (516B).
Co se týká porostu 516A, který sousedí s východním okrajem plochy R, je v doplněné
dokumentaci dále dopracováno hodnocení vlivu na tento porost, po odtěžení plochy R – tj.
posouzení vlivu na lesní porost z hlediska statické a ekologické stability ve vazbě na posun
porostní stěny (Moravec, 2011 – příloha 5C, aktualizace). Dopracování bylo provedeno
s ohledem na správnou kategorizaci tohoto lesa jako lesa zvláštního určení.
Na základě analýzy přírodních podmínek, venkovního šetření a vyhodnocení
zdravotního stavu lesních porostů (hniloba u smrku), zejména posouzení již otevřené porostní
stěny, je konstatováno, že dalším posunem hrany lomu dojde též k posunu vývraty ohrožené
smrkové porostní stěny. Vzhledem ke stavu současného okraje porostu nelze předpokládat
zvýšený podíl nahodilé těžby způsobené větrem.
Pokud se týká vyhodnocení funkce lesa z hlediska jeho kategorizace, tj. zvýšení
biodiverzity, tak obnova mýtního smrkového porostu a následné navýšení podílu listnáčů,
může k tomuto zvýšení pouze pomoci. Je doporučeno pokračovat v obnově smrkového
mýtního porostu a tak zcela eliminovat případný vznik větrné kalamity.
Z vyhodnocení vyplývá, že smrkový porostní okraj na hraně současného lomu je
prolámaný, ale vzhledem k větrným kalamitám v poslední době rozhodně nevykazuje
známky kalamity. Nově obnažená porostní stěna bude ohrožena, avšak je to způsobeno
faktem, že na okraji budoucího záboru naprosto převládají smrkové skupiny a etáže mýtního
věku 8a, 11a, 11b. Platný LHP zde předepisuje obnovu mýtního smrkového porostu a nové
založení porostu s využitím melioračních dřevin. Tyto zásahy do porostů budou fungovat i
jako ochranné opatření proti vlivům spojeným s posunem hrany lomu na východ. Navržený
způsob hospodaření v lese dle platného LHP lze tedy sám o sobě považovat za dostatečné
kompenzační opatření.
Negativním dopadem na lesní porosty rozšířením lomu tak dle autora citovaného
posouzení zůstává pouze především vlastní zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Z hydrogeologického hodnocení (Stibitz a kol. 2009, 2011) dále vyplývá, že :
•

V důsledku zahloubení lomu, které bude provedeno v otevřené části ložiska bez plošného
rozšíření, nebudou dotčeny stávající pokryvné útvary a tedy ani současný režim mělkých
podzemních vod v bezprostředním okolí lomu.

•

V důsledku těžby v ploše R dojde na hranici lomové stěny k odvodnění celého profilu
pokryvných útvarů. Pokles hladiny podzemní vody na hranici těžby vyvolá částečný
pokles hladiny směrem od těženého prostoru. Dosah ovlivnění bude záviset na původní
mocnosti zvodnění, ale vzhledem k omezené propustnosti a mocnosti zvodnění
pokryvných útvarů nebude příliš velký a projeví se hlavně v bezprostředním okolí hranice
těžby a směrem od ní se bude rychle zmenšovat. Na hranici plochy redukované varianty
může ovlivnění hladiny podzemní vody dosáhnout do vzdálenosti metrů až první desítky
metrů.

•

Přítomnost vegetace a vzrostlých stromů při samém okraji lomu potvrzuje, že destrukce
povrchových útvarů a pokles hladiny podzemní vody není vlivem nízké propustnosti
pokryvných útvarů natolik výrazný, aby negativně ovlivnil povrchové ekosystémy.
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Při ponechání pásma bez těžby o šířce 20 m při severní hranici plochy R (směrem
k lesům ochranným) je tedy možno vliv na poškození lesních porostů sousedících s plochou
varianty R hodnotit jako nevýznamný.
Pro souhrnné hodnocení významnosti vlivu je tedy rozhodující samotný fakt záboru
lesa:
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

Celková významnost vlivu nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
Záměr v celé ploše varianty R (a RZ) zasahuje do plochy VKP. Jedná se o VKP ze
zákona – lesní porost. Vliv na les již byl posouzen v předchozích kapitolách (likvidace
lesního porostu, zábor PUPFL). Hodnocení je proto de facto shodné s tímto posouzením,
vzhledem k tomu, že dojde k záboru 2,084 ha plochy VKP je vliv z hlediska velikosti
hodnocen jako nepříznivý. Zároveň však lze konstatovat, že bude zasažena relativně malá
část z celkového lesního komplexu, který zasahuje do DP Horní Lánov a pokračuje západním
směrem. Nedojde tedy k zásadnímu ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce
VKP.
Záměrem bude dotčen prvek ÚSES. Východně od lomu na severním svahu nad
Pekelským potokem v lesních porostech je dle připravovaných Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje vymezeno regionální biocentrum (RBC) 1209 Bíner. Od tohoto
biocentra severně a jižně prochází regionální biokoridory (RK) RK716 a RK717, které jsou
vedeny mimo DP Horní Lánov. RBC 1209 Bíner zasahuje do DP Horní Lánov. Toto RBC je
vymezeno přibližně v ploše funkčního RBC 35 dle generelu ÚSES zpracovaného pro
KRNAP. RBC 35 dle mapového podkladu zahrnuje v dobývacím prostoru plochy, které jsou
zvažovány k další těžbě a zasahuje až po současný okraj lomu.
Při hodnocení vlivu záměru na ÚSES je nutné zvážit dva základní předpoklady:
a) biocentrum musí dosahovat určité rozlohy, musí umožňovat trvalou existenci
ekosystému,
b) síť biocenter musí reprezentovat rozmanitost typů biochor v rámci bioregionu.
Regionální biocentrum Bíner se rozkládá na ploše cca 95 ha. Z této plochy se 9,5 ha
nachází na území DP Horní Lánov, 1,5 ha leží v ploše již povolené těžby. Zbývá tedy cca
93,5 ha. Uvažovaná varianta R zasahuje do biocentra plochou 2,1 ha. V případě realizace
záměru tedy dojde ke snížení současné rozlohy biocentra o 2,1 ha (2,2 %) na hodnotu 91,4
ha. Zájmové území se nachází v 5. lesním vegetačním stupni (jedlobukovém), pro nějž je
minimální rozloha biocentra stanovena na 25 ha. Z hlediska ochrany genofondu
autochtonních dřevin však optimální výměra lesního biocentra vesměs překračuje minimální
doporučenou výměru genové základny lesních dřevin tj. 100 ha. Jak vyplývá z výše
uvedených údajů, realizace záměru ve variantě R nesníží rozlohu biocentra na minimální
stanovenou hodnotu, ani se k ní nepřiblíží. Zároveň však dojde ke snížení rozlohy, která již
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nyní nedosahuje doporučené výměry genových základen. Tento vliv však nebude v současné
době nijak negativní, neboť v území varianty R mezi vzrostlými stromy zcela převažuje
nepůvodní smrk ztepilý. V žádném případě by však nemělo dojít k přímému (vykácení) ani
nepřímému (změna parametrů prostředí) ovlivnění bukových lesů.
Obrázek č. 23: Regionální biocentrum RBC 1209 Bíner dle aktuálně schvalovaných Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje a poloha vůči záměru.

Území biocentra Bíner náleží do biochory 5SQ Svahy na pestrých metamorfitech 5. v.s.
Z důvodu zachování rozmanitosti biochor v rámci ÚSES nesmí dojít k narušení funkčnosti
stávajících ekosystémů. V biochoře 5SQ jsou hlavním typem potenciální přirozené vegetace
květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Místy se vyskytují
acidofilní bučiny, nejčastěji smrkové (Calamagrostio villosae-Fagetum). Suťové svahy
hostily nejspíše měsíčnicové javořiny (Lunario-Aceretum) a na kyselejších substrátech
bažankové jaseniny (Mercuriali-Fraxinetum); na svazích nejvyšších horských skupin se
mohou vyskytovat přechody k horským javorovým bučinám (Aceri-Fagetum). Na lesních
prameništích jsou nejčastější podmáčené jedlosmrčiny (Equiseto-Piceetum). Vodní toky
provázejí podhorské potoční olšiny z podsvazu Alnenion glutinoso-incanae, nejspíše Arunco
silvestris-Alnetum glutinosae; podél větších toků včetně luhů olše šedé (Alnenion incanae).
Lesy v území varianty R lze dle katalogu biotopů charakterizovat jako květnatou a vápenatou
bučinu. Z tohoto pohledu představují typický prvek vyskytující se biochory. V důsledku
lesního hospodaření však nemají různorodost dřevinného patra, jež má pro dosažení trvalosti
a vyrovnanosti ekologických funkcí zásadní význam. Výrazná převaha jednoho vývojového
stádia vede k výkyvům v plnění některých funkcí porostu a snižuje jeho odolnosti vůči
stresovým stavům. Dle teorie ÚSES je nezbytné, aby funkčně způsobilá biocentra
regionálního významu zahrnovala v přiměřeném poměru všechna čtyři základní porostní
stádia (mladé zapojující se porosty, zapojené skupiny mladšího a středního věku, dospívající
a vývojově zralé porosty, rozpadové stádium). Odtěžením porostu dojde ke ztrátě typického
prvku (bučiny) dotčené biochory, který však v současné době zcela neplní požadované
funkce.
Realizace záměru negativně ovlivní doporučenou rozlohu regionálního biocentra i oslabí
jeho ekologické funkce a naruší biochoru 5SQ Svahy na pestrých metamorfitech 5. v.s. V
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důsledku umístění plánované těžby do stanoviště s omezeným plněním ekologických funkcí
a nevhodným druhovým zastoupením dřevin (převaha smrku ztepilého) lze toto ovlivnění
považovat za přijatelné, tzn. funkce biocentra nebudou výrazněji narušeny. Z dlouhodobého
hlediska se jedná o jev negativní, neboť v případě nulové varianty záměru by mohly být
nepůvodní porosty při vhodném managementu převedeny zpět na bučiny.
Naopak realizace záměru v žádné variantě neovlivní lokální ÚSES, tedy lokální
biocentrum BC 36 na pravém břehu Pekelského potoka včetně navazujících biokoridorů.
Jedná se o vápnomilnou bučinu (tzv. lokalitu I dle Málková, 2005). Nejblíže k této lokalitě je
areál samotné úpravny, u kterého nedojde k žádným změnám oproti současnému stavu.
Potenciálně negativní vliv by mohla mít pouze varianta zahloubení prostřednictvím ovlivnění
hladiny podzemní vody. Tento negativní vliv je však vyloučen na základě provedeného
hydrogeologického posouzení (viz příloha č. 4B). Zahloubením nedojde k zásahu do
pokryvných útvarů, a tedy nebude ani narušen režim mělkých podzemních vod v pokryvných
útvarech. Zahloubení lomu dále nepředstavuje riziko ohrožení hydrologických poměrů
Pekelského potoka, podél kterého je lokální biokoridor veden, což plyne opět z citovaného
hydrogeologického posouzení.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

Celková významnost vlivu nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

Výše uvedené hodnocení se týká fáze provozu lomu. Po ukončení provozu a provedení sanace a
rekultivace lomu bude mít území potenciál pro zapojení do systému ÚSES a zřejmě bude splňovat i
kriteria pro vyhlášení významným krajinným prvkem, přestože se zde již nebude vyskytovat lesní
ekosystém. Toto lze konstatovat pro obě varianty záměru. I prostor zahloubení lomu, který se bude
postupně a dlouhodobě zatápět, se stane v území unikátní, jak z hlediska okolního horninového
prostředí, morfologie terénu, tak i hydrického režimu a potenciálu pro spontánní vývoj. Z tohoto
pohledu a v dlouhodobém časovém měřítku je vliv záměru možno hodnotit jako mírně pozitivní.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
V části H této dokumentace je zařazeno jako příloha stanovisko orgánu ochrany přírody
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, a to stanovisko Správy KRNAP ze dne 4.3.2008 pod č.j. KRNAP 01792/2008,
v němž je uvedeno, že nelze vyloučit, že záměr může mít významný vliv na území soustavy
Natura 2000, tj. na EVL Krkonoše nebo na PO Krkonoše. Záměr tedy podléhá hodnocení dle
§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Na základě tohoto vyjádření byly zpracovány tyto dokumenty:
1.

Posouzení vlivu záměru stavby podle §45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na
lokality a druhy soustavy NATURA 200 – Varianta projektová, Véle, 2008

2.

Posouzení vlivu záměru stavby podle §45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb. na
lokality a druhy soustavy NATURA 200 – Varianta redukovaná, Véle, 2008

Citované dokumenty byly přílohou oznámení záměru (Bělohlávek, 2008).
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Pro zpracování dokumentace bylo Posouzení NATURA aktualizováno (Véle, 2011,
příloha č. 5A), přičemž posouzení zahrnuje současnou podobu záměru, tj. varianty R i Z.
Posouzen je vliv na tyto předměty ochrany:
•

stanoviště: Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
− vliv ve variantě R nulový
− vliv ve variantě Z nulový

•

stanoviště: Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
− vliv ve variantě R mírně negativní
− vliv ve variantě Z nulový

•

druh: chřástal polní
− vliv ve variantě R nulový
− vliv ve variantě Z nulový

•

druh: datel černý
− vliv ve variantě R mírně negativní
− vliv ve variantě Z nulový

•

druh: lejsek malý
− vliv ve variantě R mírně negativní
− vliv ve variantě Z nulový

Závěrem posouzení je konstatováno, že záměr Pokračování hornické činnosti
v dobývacím prostoru Horní Lánov po roce 2012 nemá ve variantě R ani Z významný
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Významný
negativní vliv má záměr pouze ve variantě P, která však již není předmětem tohoto
posouzení. Vzhledem k cennosti okolních stanovišť a ptačích druhů v nich se vyskytujících,
bude nutné při realizaci záměru ve variantě R dodržet doporučená zmírňující opatření.
Doporučena jsou tato kompenzační a ochranná opatření:
1. V období od 1.4. do 31.6. nebude probíhat těžba na horních dvou etážích v částech
přilehlých k lesním porostům. Opatření je navrženo zejména ve vztahu k lejskovi
malému a datlu černému. Ti hnízdí do konce června a nejvíce rušivě na ně působí hluk
v období námluv a obhajoby teritoria.
2. V období od 1.4. do 31.8. nebude probíhat těžba na vrchní etáži. Opatření je navrženo
z důvodu snížení vyrušování lejska malého, datla černého i chřástala polního.
3. Na jižním okraji reprezentativních bučin (severním okraji záměru ve variantách R,
RZ) bude ponechán pás vzrostlých smrků o šíři min. 20 m, který bude mít po
odlesnění území určenému k těžbě funkci lesního pláště. Jeho stav bude každoročně
kontrolován. V případě usychání stromů za současné absence přirozeného zmlazování,
bude provedena náhradní výsadba dřevin.
4. Kácení a skrývkové práce budou probíhat pouze v době od října do března, tedy
v době kdy se lejsek malý v okolních bučinách nevyskytuje.
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5. Pro zmírnění negativního vlivu záměru na datla černého, způsobeného snížením
potravní nabídky, bude na okraji DP ponecháno min. 10 vzrostlých odumírajících
(popř. odumřelých) smrků. Je vysoce pravděpodobné, že alespoň část z nich bude
poměrně brzy osídlena mravenci rodu Camponotous, kteří tvoří důležitou složku
potravy datlů černých.
Souhrnné hodnocení vlivu:
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

Celková významnost vlivu nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

Vliv na ekosystémy
V celém okolí lomu zaujímají lesní ekosystémy většinu zájmového území. Druhová
skladba jednotlivých porostů je velmi odlišná. Převládají smíšené lesy, ale v některých je
dominantním druhem smrk ztepilý, jež byl užíván k osazování dřívějších květnatých a
vápnomilných bučin. Nejreprezentativnější a nejzachovalejší biotop květnaté a vápnomilné
bučiny se nachází na prudkém, severně orientovaném svahu nad Pekelským potokem.
Celkově se v okolí lomu vyskytuje 14 ploch s odlišitelnými lesními ekosystémy. Jejich
seznam je uveden v příloze č. 5B. Dosavadním provozem lomu nedošlo k zhoršení
zdravotního stavu lesních porostů v bezprostředním okolí stávajícího těžebního prostoru tak,
aby toto zhoršení vedlo k významnému ohrožení stávajících lesních porostů v okolí lomu.
Pokračování těžby v redukované variantě nebude mít zřejmě negativní vliv jak na bučiny na
svazích nad Pekelským potokem, které zůstanou zachované tak na porosty ve východním
předpolí lomu ležící již mimo hranice DP. Úbytek lesa ve variantě R v jeho současné podobě
nezpůsobí zánik žádného unikátního ekosystému jako celku, obdobné porosty jsou v okolí
rozšířeny na větší ploše. Hodnota porostu spočívá zejména v možnosti směřování jeho vývoje
tj. záměně dominantních dřevin. V takovém případě by území mohlo mít značně vyšší
biologickou hodnotu. Z hlediska mapování biotopů se jedná o květnaté bučiny (L5.1)
s přechody do vápnomilné bučiny (L5.3). Jejich reprezentativnost je velmi nízká a to zejména
z důvodu špatné druhové skladby stromového patra, v němž převládá smrk ztepilý. V hustém
keřovém patře jsou četné i nitrofilní druhy – hlavně Rubus fruticosus agg., místy Sambucus
nigra nebo S. racemosa. Ve výrazně prosvětleném bylinném patře na JV má početné
zastoupení Senecio ovatus a další světlomilné pasekové, ruderální druhy a místy i luční
druhy. Zřejmě z tohoto důvodu jsou na mapě biotopů v databázi AOPK ČR porosty
zmapovány jako biotopy X (silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem). Ačkoliv je lesní
porost málo reprezentativní (vzhledem k netypickému složení stromového patra, zabuřenění),
je druhově velmi bohatý a podle přítomných specifických druhů je složení biotopu
květnatých bučin velmi příznivé.
Plocha varianty R navazuje na nejzachovalejší a nejreprezentativnější porosty květných
a vápnomilných bučin. Z důvodu omezení negativního vlivu způsobeného náhlým otevřením
porostu bude vhodné ponechat před bučinou min. 20 m široký pás vzrostlých stromů.
Realizace záměru v žádné variantě neovlivní ani další blízké cenné biotopy, kterými jsou
zejména vápnomilné bučiny v plochách I (vápnomilná bučina ve stráni na pravém břehu
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Pekelského potoka) a V (vápnomilná bučina na skalním ostrohu nad lomem) vylišených
Málkovou (2005) a uvedených též v příloze č. 5B. Tyto lokality se dlouhodobě nacházejí
v blízkosti aktivních ploch lomu. Nejblíže k těmto lokalitám je areál samotné úpravny, u
kterého nedojde k žádným změnám oproti současnému stavu. Potenciálně negativní vliv by
mohla mít pouze varianta zahloubení prostřednictvím ovlivnění hladiny podzemní vody.
Tento negativní vliv je však vyloučen na základě provedeného hydrogeologického posouzení
(viz příloha č. 4B). Zahloubením nedojde k zásahu do pokryvných útvarů, a tedy nebude ani
narušen režim mělkých podzemních vod v pokryvných útvarech. Vzhledem k velmi
omezenému zvodnění a minimálnímu propustnosti horninového masivu (dolomitu)
v prostoru zahloubení nebude ovlivněn hydrologický režim pokryvných útvarů, na něž jsou
tyto biotopy vázané. Vlivu záměru u těchto dvou lokalit bude ještě nižší než vliv na
vápnomilnou bučinu ve svahu přímo nad lomem (plocha BB), který byl v kapitole Vliv na les
vyhodnocen v případě varianty Z jako nevýznamný.
Pro určení velikosti a významnosti vlivu je proto rozhodující samotný zásah do biotopů
v ploše R. Biotopy i přes nižší reprezentativnost jsou druhově bohaté a disponují i jistým
potenciálem z hlediska dalšího vývoje:
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

Celková významnost vlivu nepříznivý

nepříznivý

nevýznamný

nevýznamný

8. Vlivy na krajinu
Vliv na krajinný ráz
Přílohou této dokumentace je studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (Popková,
2011, příloha č. 6). V závěru studie jsou uvedeny znaky a hodnoty charakteristik DoKP, a to
přírodní charakteristiky, kulturní a historické charakteristiky a znaky a hodnoty vizuální
scény. Přítomnost znaků přírodní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností
standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a
krajiny. Přítomnost pozitivních znaků a estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů
pro pozorovanou krajinnou scénu v rámci DoKP je uvedena ve standardizovaných tabulkách,
které pracují se soustavou indikátorů důležitých (pozitivních) znaků nebo hodnot KR.
Vzhledem k tomu, že studie byla zadána ještě před odmítnutím varianty P ze strany
oznamovatele, je zde hodnocena i tato varianta, dále je hodnocena varianta redukovaná a
varianta zahloubení.
Míra vlivu na jednotlivé znaky a charakteristiky krajinného rázu je hodnocena dle škály:
žádný, slabý, středně silný, silný, stírající. Detailní hodnocení pro jednotlivé znaky a
charakteristiky je pro každou variantu záměru dále agregováno do následujících tabulek.
Varianta redukovaná:
Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu
(viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
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Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu
(viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajině
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Vliv ve fázi
těžby
žádný
středně silný
slabý
žádný
slabý
žádný

Vliv ve fázi
ukončení
těžby a SaR
žádný
slabý
slabý
žádný
slabý
žádný

Varianta zahloubení:
Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu
(viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajině

Vliv ve fázi
těžby
žádný
žádný
žádný
slabý
žádný
žádný
žádný

Vliv ve fázi
ukončení
těžby a SaR
žádný
žádný
žádný
slabý
žádný
žádný
žádný

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu dle
definice §12 v zákoně č. 114/1992 Sb. je možné variantu redukovanou se zahloubením RZ
hodnotit shodně s variantou redukovanou R.
Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru vyplývá, že vliv realizace záměru varianty
redukované a redukované se zahloubením na krajinný ráz se za podmínky implementace
navržených opatření nachází v dolní úrovni pětistupňové škály hodnocení vlivů a je
hodnocen ve fázi těžby v rozmezí slabý až středně silný a ve fázi ukončení těžby a následné
sanace a rekultivace jako žádný až slabý.
Vliv realizace záměru ve variantě zahloubení na krajinný ráz se též nachází v dolní
úrovni pětistupňové škály hodnocení vlivů a je hodnocen ve fázi těžby v rozmezí žádný až
slabý a ve fázi ukončení těžby a následné sanace a rekultivace též jako žádný až slabý.
Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu
nebude mít významně nepříznivý charakter. Změny vyvolané realizací záměru nesníží
nepřípustně či trvale současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru.
Na základě analýzy provedené v citované studii je možno konstatovat, že navrhovaný
záměr Pokračování těžby vápenitého dolomitu představuje v omezené míře rušivý zásah do
zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Záměr je možno
považovat z hlediska dopadů na krajinný ráz podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
za únosný.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
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→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

Celková významnost vlivu nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

9.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Likvidace, narušení budov a kulturních památek
Vlivem realizace záměru nedojde k likvidaci či narušení žádných kulturních památek.
Archeologický nález není v dané lokalitě příliš pravděpodobný, přesto ho nelze dopředu
vyloučit, a to zejména ve variantě R, kdy dojde ke skrytí 2 ha původního terénu. V případě
archeologického nálezu při provádění skrývkových a těžebních prací proto musí být
postupováno podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění.
Záměr může mít svým charakterem potenciální negativní vliv na budovy prostřednictvím
vibrací při clonových odstřelech, eventuelně i při dopravě. Tento vliv je vyhodnocen
v příslušné kapitole na základě pravidelně prováděných měření jako nevýznamný.
Ve své celkové významnosti je vliv na hmotný majetek a kulturní památky hodnocen
jako nevýznamný.
Vlivy na geologické a paleontologické památky
Významný geologický nebo paleontologický nález není na lokalitě očekáván, přesto ho
nelze dopředu vyloučit. Při dodržení všech zákonem stanovených povinností je vliv na
geologické a paleontologické památky celkově nevýznamný.
Souhrnné hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle výše expedice se neprovádí, takto jsou
hodnoceny pouze přímé vlivy nákladní dopravy.
→ Vyhodnocení vlivu z hlediska variant dle rozsahu území:
Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

Velikost vlivu

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

Celková významnost vlivu nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

nevýznamný

II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů

V následující tabulce je uvedeno vyhodnocení vlivů z hlediska jejich celkové
významnosti. Výsledný koeficient je v souladu s použitou metodikou výsledkem
následujících kritérií: velikost vlivu, časový rozsah vlivu, reverzibilita vlivu, citlivost území,
výrazné negativní vlivy přesahující státní hranice, významný zájem veřejnosti, obcí,
dotčených orgánů státní správy; nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů, realizovatelná
možnost ochrany. U některých vlivů, kde je to nezbytné, je v poznámce odůvodněna hodnota
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výsledného koeficientu celkové významnosti či uveden odkaz na možná opatření, po jejichž
realizaci dosáhne uvedený koeficient výsledné hodnoty.
Tabulka vyobrazuje pouze souhrnné vyhodnocení pro variantu RZ + V450, tedy
maximální možnou délku i plochu těžby při jediné oznamovatelem uvažované výši
těžby a expedice 450 000 t / rok. Dílčí hodnocení ostatních variant záměru (R a Z) a
referenčních variant (N, V0, V100) je uvedeno v předchozí kapitole.
Tabulka č. 36: Vyhodnocení velikosti a celkové významnosti vlivů

SPECIFIKACE VLIVU

VLIVY NA OBYVATELSTVO
Vlivy na zdraví
Sociální a ekonomické vlivy
Vlivy spojené se změnou
v dopravní obslužnosti
Vlivy spojené se změnou
funkčního využití krajiny
Vlivy na rekreační využití
území
VLIVY NA OVZDUŠÍ
Vliv na kvalitu ovzduší

VELIKOST VLIVU

CELKOVÁ
VÝZNAMNOST

(kritérium
významnosti velikost vlivu)

(výsledný koeficient
významnosti)

-1

-4,8

1

1

0

0

0

0

0

0

-1

-4

POZNÁMKA

zaměstnanost, finanční
přínos pro obec
nedojde k navýšení
dopravní intenzity nad
současný stav

za předpokladu
dodržování protiprašných
opatření

Změna mikroklimatu
0
-1
VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A DALŠÍ FYZIK. A BIOLOG. CHARAKTERISTIKY
Vlivy na hlukovou situaci
hygienické limity
dodrženy s korekcí na
starou hlukovou zátěž
-1
-5
obtížná možnost ochrany
existence veřejné
komunikace
Seismické vlivy
očekávány výrazně
0
0
podlimitní hodnoty
Biologické vlivy
0
0
VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Změna kvality podzemních a
za podmínky úpravy
povrchových vod
sedimentační jímky,
-1
-1,5
vliv možno účinně
minimalizovat
Změny ve vydatnosti zdrojů a
navržena dostatečná
změny hladiny podzemní
0
0
opatření
vody
Vliv na povrchový odtok a
navržena dostatečná
0
0
změnu říční sítě
opatření
VLIVY NA PŮDU
Zábor ZPF
0
0
bez záboru
Zábor PUPFL
-1
-6
bez lesnické rekultivace
Vlivy na čistotu půd
0
0
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Vliv na horninové prostředí
0
0
Vliv na další přírodní zdroje
0
0
VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
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VELIKOST VLIVU

CELKOVÁ
VÝZNAMNOST

(kritérium
významnosti velikost vlivu)

(výsledný koeficient
významnosti)

SPECIFIKACE VLIVU

Likvidace, poškození populací
vzácných a zvláště
chráněných druhů rostlin a
živočichů
Likvidace, poškození stromů
a porostů dřevin rostoucích
mimo les
Likvidace, poškození lesních
porostů
Likvidace, zásah do prvků
ÚSES a VKP
Vliv na ekosystémy

-1

-5,6

0

0

-1

-6,3

-1

-4,8

-1

-4

VLIVY NA KRAJINU
Vliv na krajinný ráz
0
VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Likvidace, narušení budov a
0
kulturních památek
Vliv na geologické a
0
paleontologické památky

POZNÁMKA

bez ohrožení populací,
ochranná a kompenzační
opatření, nejistota u vlivu
na pavouky
ochranné opatření pro
vliv na bučinu
ochranné opatření pro
vliv na bučinu
vliv kompenzovatelný
rekultivací
vliv kompenzovatelný
rekultivací

0
0
0

POUŽITÁ STUPNICE PRO HODNOCENÍ
Velikost vlivu
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
1

Celková významnost vlivu (číselný rozsah)
významný nepříznivý vliv
-8 až -13
nepříznivý vliv
-4 až -7
nevýznamný až nulový vliv
0 až -3
příznivý vliv
1 až 3

Žádné vlivy nebyly ve výsledné významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového
rozsahu vlivu, reverzibility vlivu, citlivosti území, postoje veřejnosti a možnostmi ochrany)
vyhodnoceny jako významně nepříznivé.
Jako nepříznivé byly ve výsledné významnosti zhodnoceny vlivy:
•

vlivy na zdraví,

•

vlivy na kvalitu ovzduší,

•

vlivy na hlukovou situaci,

a to ve všech variantách záměru. Tyto nepříznivé vlivy jsou způsobeny téměř výhradně
nákladní dopravou. Tyto vlivy jsou dlouhodobé.
Dále byl jako nepříznivé pouze ve variantě R a RZ zhodnoceny vlivy:
•

zábor PUPFL,

•

vliv na zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů,

•

vliv na lesní porosty,

•

vliv na ÚSES a VKP,

•

vliv na území Natura 2000
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vlivy na ekosystémy.

Nepříznivý vliv na ÚSES, VKP a ekosystémy (a do jisté míry i na vzácné a chráněné
druhy rostlin a živočichů) je dlouhodobý avšak ne trvalý. Po ukončení těžby a provedení
sanace a rekultivace je předpoklad, aby se tento vliv stal nevýznamným, eventuálně i
pozitivním. Toto dlouhodobé hledisko je však již zatíženo určitými nejistotami a záleží i na
způsobu provedení rekultivace. Předpokládá se, že budou dodrženy zásady pro rekultivaci
uvedené v této dokumentaci. Konkrétní kroky a postupy při sanačních a rekultivačních
pracích však bude vhodné průběžně upřesňovat a aktualizovat v závislosti na monitoringu
vlivů těžby a sledování spontánního vývoje ekosystémů v okolí lomu.
Z hlediska výsledné významnosti byly jako příznivé vyhodnoceny sociální a
ekonomické vlivy.
Žádné vlivy záměru nebudou přeshraniční.

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov neznamená významné riziko vzniku
havárií s následnými dopady na složky životního prostředí. Problematika možnosti vzniku
havárií je řešena existujícími provozními dokumenty oznamovatele, které budou v případě
pokračování těžby revidovány. Havarijní plán stanovuje postup ohlášení havárie a povinnosti
a úkoly jednotlivých pracovníků v lomu při jejím odstraňování. V souvislosti s provozem
těžebny může dojít k havarijním situacím níže vyjmenovaným. K jednotlivým havarijním
situacím jsou vypracovány příslušné dokumenty řešící jejich prevenci, odstranění a likvidaci.
Možné havarijní situace:
•

Provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení

Mechanické narušení technického nebo elektro zařízení může být zdrojem pracovního
úrazu. Předcházení havarijnímu stavu spočívá v pravidelných prohlídkách technického stavu
všech mechanismů a elektrických zařízení, v dodržování bezpečnostních předpisů při
manipulaci s nimi a v udržování pořádku na pracovišti.
•

Požáry

Pro případ vzniku požáru je vypracována Požární poplachová směrnice a Požární řád pro
sklad hořlavých kapalin. S těmito dokumenty musí být všichni pracovníci prokazatelně
seznámeni.
•

Sesuvy zemin a hornin

Aby nedošlo k sesuvu zemin a hornin, musí být dodržovány předepsané sklony, výšky,
šířky a další parametry (svahů, etáží, provozních komunikací aj).
•

Ropné havárie

Únik pohonných hmot, popř. mazadel z mechanizmů do horninového prostředí a
podzemních vod by znamenal obecné ohrožení kvality podzemních vod nebo povrchových
vod, a proto musí být okamžitým zásahem zabráněno šíření znečištění. Způsob postupu je
zakotven v Plánu opatření pro případ ropné havárie v kamenolomu Lánov. V provozovně
musí být neustále připraveny prostředky k zneškodnění havarijního stavu a odstranění jeho
následků.
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Dopady na okolí:
Dopad předvídatelných druhů havárií je omezen zejména na vlastní prostor lomu a jeho
zařízení. Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za nejzávažnější případný únik
či úkapy ropných látek z mechanizace, požár mechanizace a zázemí lomu. Únik ropných
látek znamená riziko především díky možnému znečištění podzemních vod a povrchových
vod (Pekelského potoka) a půdního prostředí. Při vzniku požáru může dojít k ohrožení života
nebo zdraví lidí, ohrožení zařízení, majetku a k znečištění ovzduší.
K úniku ropných látek může dojít i přímo z mechanizace využité pro práce v lomu a v
době jejich odstavení mimo pracovní dobu. Za havárii se v případě úniku ropných látek
nejedná, pokud unikne pouze nepatrné množství těchto látek (úkapy) nebo je vzhledem k
místu úniku bezpečně vyloučeno znečištění nebo poškození složek životního prostředí.
Postup při likvidaci těchto havárií řeší Plánu opatření pro případ ropné havárie
v kamenolomu Lánov. Preventivní opatření jsou vyjmenována v příslušných pracovních
postupech a řádech.
Dlouhodobě probíhá na Pekelském potoce pravidelný monitoring – jsou odebírány
vzorky pro stanovení obsahu NEL (nepolární extrahovatelné látky, tedy de facto ropné látky)
v povrchové vodě. Tento ukazatel slouží ke sledování znečištění povrchových vod provozem
lomu. Z výsledků (Myslil, 2006) je zřejmé, že koncentrace NEL v Pekelském potoce jsou
velice nízké a nevykazují zásadní systematické rozdíly mezi odběrným profilem nad lomem a
pod lomem, z čehož vyplývá, že opatření proti úniku ropných látek jsou v lomu důsledně
dodržována.
Preventivní opatření:
Ropné látky jsou skladovány v sudech ve skladu ropných látek a v autocisterně AVIA A
31 K – CAN. Tyto jsou zabezpečeny proti úniku ropných látek. Cisterna parkuje ve skladu
PHM. Při dodržení těchto opatření je zabráněno úniku ropných látek.
Zaměstnanci musí během doplňování pohonných hmot sledovat zda nedochází k úniku
ropných látek do okolního prostředí. Tankování probíhá na zpevněné ploše. Odstavná plocha
pro mechanizaci používanou v lomu je zpevněná, pod každým strojem je umístěna záchytná
odkapová vana. Při tankování bude taktéž pod palivem doplňovaný stroj umístěna záchytná
vana. Pokud dojde k úkapům ropných látek (nafta, oleje) mimo záchytné vany, budou
okamžitě likvidovány posypem materiálů sajících nebo vázajících ropné látky (např. Vapex,
písek, piliny). Pokud byl úkap způsoben technickou závadou na stroji, bude neprodleně
odstraněna popř. po dobu nezbytnou před opravou bude pod místo úkapu umístěna záchytná
vana. Dle provozní dokumentace bude prováděna denní kontrola technického stavu veškeré
mechanizace.

IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Opatření jsou v následujícím textu řazena dle možných vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí k jejichž prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci jsou přijímána.
U každého opatření je uvedeno, ke které variantě záměru se vztahuje. Pokud je uvedeno
(RZ), znamená to, že opatření se vztahuje k variantě R (redukované) i Z (zahloubení) a
samozřejmě také RZ (redukované se zahloubením). Pokud je uvedeno pouze R, vztahuje se
opatření k variantám R a RZ, symbol Z analogicky znamená vztah k variantám Z a RZ.
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1. Vlivy na změnu čistoty ovzduší
•

(RZ) Stejně jako v současnosti provozovat veškerá opatření ke snižování prašnosti
(zakrytované technologické celky, tlakové mlžení, zařízení pro odsávání a filtraci vrtné
moučky, provoz myčky podvozků a kol nákladních automobilů na expedici)

•

(RZ) Plnit povinnosti provozovatele zdrojů
v § 11 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.

•

(RZ) Zažádat o závazné stanovisko a povolení pro střední zdroj znečišťování ovzduší dle
§ 17 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.

•

(RZ) Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí vhodnou manipulací se sypkými materiály, zkrápěním uloženého materiálu, skladového a
manipulačního prostoru. V pravidelných intervalech provádět kontrolu uloženého
materiálu z hlediska zamezení šíření prašnosti.

•

(RZ) Omezit prašnost vznikající provozem na komunikacích, provádět pravidelnou očistu
vozovky a při zvýšené prašnosti zkrápění komunikací (viz i vliv na vody).

•

(RZ) Všechny mechanismy a nákladní automobily udržovat v bezvadném technickém
stavu a v čistotě.

znečišťování

ovzduší,

stanovené

2. Vlivy na hlukovou situaci
•

(RZ) Zamezit přijíždění nákladních automobilů před 6:00 ráno k expedici. Nástroje pro
snížení hladiny hluku v době před 6:00 musí spočívat zejména v dohodách s dopravci,
eventuelně v posunu zahájení provozní doby expedice či v ekonomických sankcích.

•

(RZ) Po zahájení hornické činnosti provést při pravidelném seismickém měření clonových
odstřelů i akustické měření hladiny hluku u nejbližšího chráněného venkovního prostoru
stavby. Ověřit tak predikci nevýznamnosti těchto akustických účinků.

•

(RZ) Všechny mechanismy a nákladní automobily udržovat v bezvadném technickém
stavu a v čistotě.
3. Vlivy na seismickou situaci

•

(RZ) Zpracovat nový generální projekt trhacích prací, stanovit na základě probíhajícího
seismického monitoringu mezní hmotnost dílčí nálože pro clonové odstřely s uvažováním
nejkratší vzdálenosti od plochy Z k obytným objektům.

•

(RZ) Po zahájení trhacích prací provádět monitoring seismických účinků zejména
v domech č.p. 137 a č.p. 165. Dle výsledků monitoringu eventuelně upravit mezní
hmotnosti nálože.
4. Vlivy na vodu

•

(RZ) Vypracovat projekt úpravy stávající sedimentační jímky (v prostoru mezi úpravnou a
administrativním zázemím), tak aby zachycovala maximální množství stékajících
dešťových vod a měla dostatečný objem pro jejich zadržení a pro sedimentaci jemných
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částic. Upravit i okolí jímky, aby do ní stékala veškerá voda z prostoru úpravny. Zajistit
pravidelnou údržbu této jímky. Následně vyhodnotit účinnost tohoto opatření 8.
•

(RZ) Obslužnou komunikaci skrápět 3 x denně při větším suchu slabším proudem vody,
aby nedocházelo ke splachu nadměrného množství částic do toku Pekelského potoka.

•

(RZ) Průběžně odstraňovat nánosy štěrku a jemných částic na okraji komunikace a u
břehu Pekelského potoka.

•

(RZ) Odebírat vzorky odpadní vody pod provozními budovami areálu lomu v místě
vyústění svodnice z komunikace do Pekelského potoka a dále pod zatrubněnou vyústí
umístěnou níže po toku (směsné dvouhodinové vzorky minimálně 4 x ročně, resp. v hlavní
sezóně). Měření jakosti vypouštěných odpadních vod zajišťovat prostřednictvím
oprávněné laboratoře. Vyhodnocení množství a kvality vypouštěných odpadních vod
každoročně zasílat vodoprávnímu úřadu dle jeho požadavků.

•

(RZ) Pokračovat v monitoringu koncentrace nerozpuštěných látek v Pekelském potoce.
Výsledky vyhodnotit v souvislosti s provozem myčky kol a podvozků. V případě
pravidelného překračování limitních hodnot stanovených vodoprávním úřadem
vypracovat projekt účinnějšího odvodnění lomu se zařazením sedimentačních jímek pro
zachycení nerozpuštěných látek eventuálně dále optimalizovat režim úklidu komunikace.

•

(R) V případě rozšíření těžby je doporučeno jako preventivní opatření zvýšení četnosti
monitoringu úrovně hladiny podzemní vody ve vrtech L-1 až L-3 a průtoku v prameništi
Biener na čtrnáctidenní četnost a zahájení i sledování přítoků podzemní vody do prostoru
rozšíření. Monitoring by měl být zahájen neprodleně po vydání souhlasného stanoviska s
rozšířením těžby.

•

(Z) V případě zahloubení stávající monitorovací systém rozšířit o nově realizovaný
průzkumný vrt PH-2. Zachovat rozsah sledovaných parametrů – měsíční sledování úrovně
hladiny podzemní vody ve vrtech a průtoku pramenů Biener a Pr-1, kvartální sledování
základního chemizmu podzemních vod všech monitorovacích objektů a kvartální
sledování obsahu ropných látek v Pekelském potoce.

•

(Z) V nejnižším místě zahloubeného lomu vybudovat provizorní jímku pro akumulaci
přítoků a v akumulovaných vodách kvartálně sledovat přítomnost látek ropného původu
(NEL resp. C10-C40). Odvádění důlních vod z prostoru lomu bude zajištěno a prováděno
v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. v platném znění.

•

(Z) V měsíčním intervalu sledovat množství jímané vody ze zahloubených etáží a ročně
vyhodnocovat podíl podzemních vod v celkovém objemu přečerpávaných vod ze
zahloubeného lomu.

•

(Z) Dodržet limit maximálního zahloubením lomu o 50 m, tedy na minimální úroveň 470
m n.m.

•

(Z) Při zahlubování lomu dodržet minimální vzdálenost 40 m mezi zahlubovaným
prostorem lomu a Pekelským potokem.
8

V průběhu zpracování doplňku dokumentace v létě 2011 byla oznamovatelem sedimentační jímka
upravena, což zajisté povede ke zlepšení kvality vody v Pekelském potoce. Přesto zpracovatel dokumentace
nepovažuje tuto podmínku za překonanou a vyřešenou. Účinnost tohoto opatření musí být vyhodnocena
v časovém horizontu cca 1 rok (zahrnujícím i silné srážky). Opatření je v dokumentaci ponecháno, v případě
nedostatečné účinnosti musí být případně provedena další úprava.
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(Z) Při provádění trhacích prací v severní části ložiska ve vzdálenosti menší než 80 m od
Pekelského potoka volit pomalejší postup těžby s častějšími odstřely při použití menšího
množství trhavin.
5. Vlivy na půdu

•

(R) Před zahájením skrývkových prací zažádat o trvalé odnětí lesních pozemků plnění
funkcí lesa.

•

(R) Lesní půdu (hrabanku) skrývat odděleně a deponovat na vhodném místě v ploše DP.
Po ukončení těžby ji použít k sanaci a rekultivaci ploch dotčených těžbou.
6. Vlivy na přírodu

•

(RZ) Všechny plochy, kde je riziko šíření nepůvodních druhů pravidelně udržovat a
odstraňovat případné nepůvodní a nežádoucí druhy rostlin.

•

(R) V období od 1.4. do 31.6. nebude probíhat těžba na horních dvou etážích v částech
přilehlých k lesním porostům. Opatření je navrženo zejména ve vztahu k lejskovi malému
a datlu černému. Ti hnízdí do konce června a nejvíce rušivě na ně působí hluk v období
námluv a obhajoby teritoria.

•

(R) V období od 1.4. do 31.8. nebude probíhat těžba na vrchní etáži. Opatření je navrženo
z důvodu snížení vyrušování lejska malého, datla černého i chřástala polního.

•

(R) Kácení a skrývkové práce budou probíhat pouze v době od října do března, tedy
v době, kdy se lejsek malý v okolních bučinách nevyskytuje.

•

(R) Pro zmírnění negativního vlivu záměru na datla černého, způsobeného snížením
potravní nabídky, bude na okraji DP ponecháno min. 10 vzrostlých odumírajících (popř.
odumřelých) smrků. Je vysoce pravděpodobné, že alespoň část z nich bude poměrně brzy
osídlena mravenci rodu Camponotous, kteří tvoří důležitou složku potravy datlů černých.

•

(R) Z varianty R při jejím severním okraji (na jižním okraji reprezentativních bučin)
vyjmout min. 20 m široký pás dřevin (vzrostlých smrků), který bude mít po odlesnění
území určeného k těžbě funkci lesního pláště. Ponechání tohoto porostu zajistí zachování
biotopu vyskytující se korálice trojklanné a hořce tolitového a zabrání narušení porostu
bučin a změně abiotických podmínek způsobených náhlým otevřením porostní stěny.
Zabráněním změn parametrů prostředí v bučinách nedojde k ovlivnění netopýrů. Stav
tohoto pásu dřevin bude každoročně kontrolován. V případě usychání stromů za současné
absence přirozeného zmlazování, bude provedena náhradní výsadba dřevin. Vyjmutá
plocha je v případě severní části 2 310 m2.

•

(R) Z varianty R při jejím jižním okraji vyjmout min. 20 m široký pás dřevin. Ponechání
tohoto ekotonu les-louka při jižní hranici varianty R pomůže zachovat biotop orlíčku
obecného, ale zejména vzácné pavučenky stupínkaté a části biotopu snovačky
Bosebergovy. Na tento ekoton je rovněž vázáno větší množství druhů rostlin, motýlů a
brouků. Do budoucna zde ani nelze vyloučit výskyt některého ze zvláště chráněných
druhů (ještěrka obecná, slepýš křehký). V případě jižní části činí vyjmutá plocha 1 487
m2 .

•

(R) Celkem se tedy plocha R zmenší z 2,084 ha na 1,704 ha, tj. o 18,2 %.

165

G E T s.r.o.

DOKUMENTACE
Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce 2012

ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH

•

(R) Populaci ťuhýků v okolí lomu lze podpořit vysázením několika trnitých keřů (např.
růže šípkové) na okraj louky poblíž smrkového lesa, jež má být dle záměru odtěžen a
který by bylo vhodné zachovat.

•

(R) Vzhledem k výskytu pavučenky stupínkaté by bylo vhodné uměle rozšířit ekoton
louka-les a to vysázením dřevin v druhovém složení a densitě odpovídající současnému
stavu. Nově vytvořený ekoton by se měl nacházet poblíž současného ekotonu s výskytem
vzácných a ohrožených druhů. Vytvoření ekotonu by měl předcházet nový arachnologický
průzkum, jež by upřesnil potřebu, rozsah a umístění nově vytvářeného biotopu.

•

(R) Minimálně 5 let před odtěžením porostu v rámci varianty R bude na jejím okraji
vysázen pás keřů a stromů v šíři alespoň 5 m, který zabrání intenzivnímu pronikání světla
do porostů východně od DP. Cílem tohoto opatření je zachování podmínek
charakteristických pro smrkové lesy, v nichž snovačka Bosebergova nejčastěji žije.

Obrázek č. 24: Souhrnné grafické zobrazení opatření pro zmírnění vlivu na přírodu

•

(R) Bude zažádáno o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů
podle ustanovení § 56, odst. 1 a odst. 3 z ustanovení § 50, odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a změn.

•

(R) Po dobu těžby ve variantě R bude probíhat monitoring výskytu zvláště chráněných
eventuelně dalších vzácných druhů rostlin a živočichů v okolí lomu. Rozsah monitoringu
bude dohodnut se Správou KRNAP.

•

(RZ) Po ukončení hornické činnosti bude provedena rekultivace v souladu s Plánem
sanace a rekultivace DP Horní Lánov. Plán sanace a rekultivace bude zpracován po
konzultaci s pracovníky Správy KRNAP a s reprezentanty obce Lánov. Plán sanace a
rekultivace bude obsahovat zásady pro rekultivaci uvedené v současném POPD (viz
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kapitola B.I.6). Plán sanace a rekultivace bude průběžně aktualizován na základě
zjištěných poznatků z biologického a hydrogeologického monitoringu.
7. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
•

Před zahájením skrývkových prací bude záměr provádět veškeré zásahy v terénu oznámen
investorem Archeologickému ústavu AV ČR a jemu nebo oprávněné organizaci bude
umožněno provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě
paleontologického nebo archeologického nálezu bude postupováno dle platných předpisů,
v tomto smyslu budou informováni všichni zaměstnanci lomu.

•

V případě jakéhokoliv náhodného porušení archeologických situací nebo nálezu movité
povahy neprodleně tuto skutečnost oznámit zhotoviteli archeologického výzkumu.
Terénní situaci i movité nálezy ponechat v místě bez dalších zásahů až do ohledání a
provedení dokumentace odborným pracovníkem.
8. Vlivy na dopravní obslužnost

•

Je doporučeno vstoupit do jednání s obcí Lánov. Na základě jednání bude dohodnut plán
opatření pro minimalizaci negativních vlivů nákladní dopravy. Doporučit lze individuální
opatření pro zlepšení dopravní infrastruktury (např. bezpečnostní prvky na komunikacích,
podíl na výstavbě chodníku, radary pro měření rychlosti apod.) a opatření pro zlepšení
akustické situace (např. výměna oken, možnosti individuální kompenzace) charakteru
ekonomického. Jedná se např. o podíl oznamovatele na údržbě či výstavbě dopravní
infrastruktury v obci, výměně oken v nejvíce exponovaných obytných domech apod.

•

Jednáním s dopravci bude v maximální možné míře omezován negativní vliv nákladní
automobilové dopravy na prostředí v obci Lánov (neprojíždět obcí před 6 hodinou ranní,
nepřetěžovat nákladní soupravy, dodržovat povolenou rychlost a zásady ohleduplného
chování vůči ostatním účastníkům silničního provozu včetně chodců).
9. Vlivy na produkci odpadů

•

Odpad 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné je na základě doporučení ČIŽP třeba třídit, shromažďovat a předávat
oprávněným osobám pod příslušným katalogovým číslem, dle materiálu z něhož byly
vyrobeny, se zařazením do kategorie O/N.
10. Jiná opatření

•

Při těžbě suroviny budou dodržována zásady bezpečnosti při manipulaci s látkami
nebezpečnými vodám a půdnímu prostředí, tj. zejména ropnými látkami. V závodě budou
umístěny prostředky pro urychlenou likvidaci případné kontaminace zeminy ropnými
uhlovodíky.

•

Doporučeno je: Revidovat stávající smlouvy o spolupráci mezi oznamovatelem a obcí
(Smlouva o spolupráci ze dne 25.6.2001, Smlouva o spolupráci – prohlášení ze dne
25.6.2001, Smlouva o spolupráci – dodatek č. 1 ze dne 11.1.2002). Vyhodnotit plnění
těchto smluv. Vyhodnotit účinnost přijatých opatření. Uzavřít novou smlouvu na období
platnosti nového povolení hornické činnosti. Do smlouvy zakotvit zejména takové
kompenzační opatření které eliminují negativní vlivy spojené s nákladní automobilovou
dopravou: opravy a údržba místní komunikace na p.č. 2681, dopravně-bezpečnostní
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opatření na silnici III/2956, výsadbu a údržbu veřejné zeleně, výměnu oken u silnice
III/2956 (prioritně u objektů s fasádami ve vzdálenosti 2 – 3 m od okraje komunikace.

V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

Metodický návod pro zpracování dokumentace o posuzování vlivů řešeného záměru na
životní prostředí představuje zákon č. 100/2001 Sb., resp. jeho příloha č. 4.
Vlastnímu hodnocení dopadů na životní prostředí předcházelo získání informací a
ucelení poznatků o současném stavu životního prostředí v dotčeném území i jeho širším okolí
obecně i v souvislosti s řešenou problematikou, a to z různých zdrojů. Jednalo se o tyto
zdroje:
•

odborná literatura,

•

odborné studie zpracované pro zájmové území cca v letech 2000 - 2011

•

mapové podklady (administrativní, tématické mapy, internetové mapové aplikace),

•

legislativa,

•

úřední dokumenty – rozhodnutí, vyjádření a stanoviska orgánů státní správy,

•

interní dokumenty oznamovatele – provozní předpisy, plány, směrnice, protokoly,
certifikáty, hlášení, smluvní dokumenty,

•

podklady a dokumenty odborných institucí,

•

odborné studie zpracované pro účely dokumentace,

•

volně dostupné publikované údaje (internet),

•

informace z průzkumu a měření v terénu,

•

údaje poskytnuté obcemi,

•

údaje poskytnuté oznamovatelem.

Pro posouzení dílčích odborných okruhů byly v průběhu zpracování celé dokumentace
EIA zadány jednotlivé úkoly. Výstupy z těchto úkolů (studie) predikují dopady na dílčí
složky životního prostředí. K vyhodnocení vlivů na aspekty ŽP, které tyto studie
nepodchycují, postačily informace získané z výše uvedených zdrojů, zahrnující i dřívější fáze
posuzování těžby v DP Horní Lánov na životní prostředí.
Predikce a hodnocení vlivů záměru na životní prostředí bylo prováděno:
•

na základě exaktní predikce (výpočtů),

•

na základě expertního odhadu,

•

metodou analogie,

•

za použití “Metodiky k vyhodnocování vlivů dobývání nerostů na životní prostředí“
(Bajer a kol. 2001),

•

pomocí platných právních předpisů a doporučených metodik.
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Dále jsou popsány použité metody prognózování a zásadní výchozí předpoklady pro
jednotlivé klíčové vlivy.
Hluk
Předmětem akustické studie bylo posouzení akustické situace okolo expedičních
komunikací. Dále byl předmětem hodnocení vliv vlastního provozu (technologie v lomu a
v úpravně a přepravních prostředků v areálu) a vliv clonových odstřelů na akustickou situaci
v nejblíže položeném chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
staveb a vliv Toto hodnocení bylo provedeno v souladu s požadavky nařízení vlády č.
272/2011 Sb. v platném znění.
Pro výpočet hluku z dopravy byly sestaveny modely hlukové situace pomocí programu
LimA 7812-B (Stapelfeldt ingenieurgesellschaft mbH).
Výpočet hluku ze silniční dopravy byl proveden ve výše uvedeném výpočetním produktu
dle Francouzské národní výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB)
uvedená v „Arrté du 5 mai 1995 relatif au Brit des infrastructures routiéres, Journal Officiel
du 10 mai 1995, Article6“ a ve francouzské normě „XPS 31–133“. Metoda popisuje detailní
postup výpočtu hladiny hluku, které jsou v blízkosti ulic způsobeny dopravou, s přihlédnutím
k meteorologickým datům, které budou mít vliv na šíření zvuku. Parametry hlukových
emisních dat jsou zakotveny v „Guide du bruit“ s přizpůsobením k zavedení korektur, které
berou v úvahu odlišnost povrchu vozovek.
Výpočet hluku z průmyslových zdrojů byl proveden dle ČSN ISO 9613-2 „ Akustika –
Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru, Část 2: Obecné výpočetní metody“.
Tyto normové výpočetní postupy patří mezi dočasné doporučené výpočetní metody dle
Směrnice EU pro hodnocení a řízení hluku ovlivňujícího životní prostředí („DIRECTIVE
2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 June
2002 relating to the assesment and management of enviromental noise“). Metoda NMPBRoutes-96 je jako národní výpočtová metodika používána mj. ve Francii, Španělsku, Itálii,
Belgii, Portugalsku a Řecku. V Česku je tato metodika legislativně zakotvena pro použití při
strategickém hlukovém mapování vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb.
Posouzení hluku z clonových odstřelů bylo provedeno metodou analogie na základě
dříve provedených měření.
Měření hluku z dopravy provedla Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA a proběhlo podle
Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí.
Seismika
Posouzení účinků vibrací z clonových odstřelů i z dopravy na veřejných komunikacích
bylo provedeno metodou analogie na základě dříve provedených měření. Nedochází přitom
k žádným zásadním změnám podmínek, za nichž bylo měření prováděno.
Ovzduší
Rozptylová studie byla zpracována za použití matematického modelu Symos´97, který je
dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. referenční metodou pro sledování kvality
ovzduší.
Emisní faktory byly převzaty ze spolehlivých zdrojů:
•

US EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42 Section 11 (Minerals
Products Industry), US EPA (americká agentura pro životní prostředí)
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•

firma DEAL s.r.o., Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a
technologií a technologií, které emise TZL na plošných zdrojích snižují

•

Věstník MŽP

•

EMEP/EEA air polutant emission inventory guidebook – 2009, vydané EEA (European
Environment Agency)

•

Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. (účinnost mlžení)

•

Vyhláška č. 205/2009 Sb.
Údaje o imisním pozadí byly převzaty z měření ČHMÚ.
Veřejné zdraví

Hodnocení zdravotních rizik je postup, který využívá všech dostupných údajů (dle
současného vědeckého poznání) pro určení faktorů, které mohou za určitých podmínek
vyvolat nežádoucí zdravotní účinky. Dále odhaduje rozsah expozice určitému faktoru,
kterému jsou nebo v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny dotčené populace a
konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik vyplývajících z uvedených
zjištění. Součástí hodnocení je také diskuse úrovně nejistot, které jsou spjaty s tímto
procesem.
Hodnocení sestává ze 4 kroků:
1. určení (identifikace) nebezpečnosti – tj. jak a za jakých podmínek může faktor nepříznivě
ovlivnit zdraví
2. charakterizace nebezpečnosti – popis kvantitativních vztahů mezi dávkou a rozsahem
nepříznivého účinku
3. hodnocení expozice – cesty vstupu do organismu, popis velikosti, četnosti a doby trvání
expozice dané populace sledovanému faktoru
4. charakterizace rizika – integrace dat získaných v předchozích krocích, tj. určení
pravděpodobnosti, s jakou by došlo k některému z hodnocených poškození zdraví a
analýza nejistot celého procesu hodnocení
Základními podklady o předpokládané expozici pro hodnocení zdravotních rizik byly
výsledky modelových výpočtů rozptylové a hlukové studie.
Hodnocení zdravotních rizik je provedeno podle autorizačních návodů AN 14/03
Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik v souladu se zákonem č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Krajinný ráz
Pro zpracování hodnocení vlivu na krajinný ráz byla použita metodika „Posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, tzv. metoda
prostorové a charakterové diferenciace území“ autorů I. Vorla, R. Bukáčka, P. Matějky, M.
Culka a P. Skleničky. Tato metodika zavádí postupy, které využívají metody používané
v architektonické a krajinářské kompozici, využívá standardizovaných kroků hodnocení a
objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů. Díky tomu je tato metodika použitelná ve
většině případů posuzování vlivů záměrů na krajinný ráz. Metoda posouzení vlivu
navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany takových charakteristik,
znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy přírodní a estetické kvality
krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících. Další princip metody spočívá v tom, že
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celkový problém hodnocení se rozkládá na dílčí, samostatně řešitelné kroky. Subjektivita
hodnocení se tak rozkládá na řadu drobných rozhodnutí a eventuelní nepřesnosti a odchylky,
vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, se do značné míry vyrovnávají.
Podzemní a povrchová voda
Hodnocení bylo provedeno na základě výsledků dlouhodobých monitorovacích prací i na
základě nových průzkumů.
Pro posouzení vlivu zahloubení byl nově proveden geofyzikální průzkum a vrtné práce.
V rámci geofyzikálního průzkumu byly použity metody dipólového odporového
profilování a mělká refrakční seismika.
V rámci vrtných prací byly realizovány dva průzkumné hydrogeologické vrty. Úkolem
prvního vrtu (PH-1) bylo ověření propustnosti horninového prostředí v prostoru
zahlubovaných etáží především ve vztahu ke slatiništi Biener. Druhý vrt (PH-2) byl určen pro
ověření propustnosti horninového prostředí mezi Pekelským potokem a prostorem lomu. Vrt
PH-1 byl umístěn na počvě první etáže při jihovýchodní straně lomu. Jeho lokalizace byla
volena v závislosti na postupu těžby v lomu a se zohledněním výsledků geofyzikálního
průzkumu. Vrt PH-2 byl lokalizován na základě výsledků geofyzikálního průzkumu a
průběhu jím ověřených porušených zón z povrchu místní obslužné komunikace mezi první a
druhou etáží lomu.
Hydrodynamické zkoušky byly provedeny na obou hydrogeologických vrtech za účelem
ověření propustnosti horninového prostředí v prostoru realizovaných vrtných prací. Na vrtu
PH-1 byla realizována jednodenní čerpací zkouška s následnou zkouškou stoupací. Na vrtu
PH-2 byla provedena z důvodu značné vydatnosti čerpací zkouška dvoudenní na dvě deprese
s následující zkouškou stoupací.
Biologické průzkumy
V území probíhají dlouhodobé přírodovědné průzkumy a byly provedeny i speciální
průzkumy pro upřesnění vlivu zejména těžby v ploše R.
Bylo vypracováno několik dílčích studií. Ty byly zaměřeny na inventarizace a posouzení
vlivu záměru na rostliny, vybrané taxony živočichů (obratlovci, motýli, pavouci, brouci) a
lesní porosty. Výběr taxonů proběhl na základě doporučení a požadavků Správy KRNAP. Na
základě výsledků jednotlivých průzkumů bylo vymezení území určeného k pokračování
těžby pozměněno. U většiny ochranářsky významných taxonů byly provedeny v letech 2009
- 2011 nové průzkumy a inventarizace s cílem posoudit a aktualizovat vliv pozměněného
záměru. Dále byla vypracována souhrnná studie Biologického posouzení záměru. Cílem této
studie je a) shrnout nejdůležitější poznatky z jednotlivých průzkumů, b) posoudit vliv záměru
na populace ochranářsky významných druhů, c) navrhnout zmírňující a kompenzační
opatření.
V rámci jednotlivých studií byly průzkumné práce prováděny standardními metodami,
které jsou uvedené u konkrétních prací. Přítomnost některých taxonů byla zjišťována i
opakovaně v různých letech.
Posouzení vlivu na les bylo provedeno kombinací terénního šetření a vyhodnocení
zdravotního stavu lesů z družicových snímků.
Posouzení vlivu na lokality a druhy soustavy Natura 2000 bylo vypracováno dle
Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na ustanovení zákona
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č.114/1992 Sb., v platném znění, směrnice o ptácích 79/409/EHS a směrnice o stanovištích
92/43/EHS.

VI.

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace

Při specifikaci jednotlivých vlivů se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a
neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na
životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že oznamovatel dlouhodobě provádí těžbu v DP Horní Lánov a že
zde dlouhodobě probíhají průzkumy a monitoring vlivů na životní prostředí (seismika, hluk,
biologie, hydrogeologie) měli zpracovatelé dokumentace dostatečné objektivní podklady
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Členové zpracovatelského
týmu dokumentace se navíc již v minulosti podíleli na posuzování vlivu na životní prostředí
a veřejné zdraví v blízké lokalitě oznamovatele (Černý Důl). Při posuzování vlivů bylo
naopak důležité vybrat z množství podkladů ty relevantní
Neurčitost lze charakterizovat následovně:
V akustické studii byl výpočet šíření hluku z vlastního provozu lomu a úpravny založen
na postupech uvedených v normě ČSN ISO 9613-2. Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je
stanoven odhad přesnosti +/- 3 dB. Výpočet hluku z dopravy provedený podle Francouzské
národní výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB). Výsledky získané
dle této metodiky spadají do třídy přesnosti II (+/-2 dB). Vstupní data o zdrojích hluku pro
akustické posouzení byla získána z oficiálních zdrojů zejména od výrobců technologie a
z hodnot daných platnými technickými normami a taktéž z vlastního akustického měření.
Posouzení hluku z clonových odstřelů bylo provedeno na základě akustickým měření.
Posouzení může být sice zatíženo větší odchylkou, nicméně výsledek je uveden na horní
hranici pravděpodobného intervalu skutečných hodnot.
Měření hluku z dopravy na komunikaci III/2956 bylo provedeno s nejistotou +- 1,8 dB.
Ze srovnání hodnot vyplývá dobrá shoda modelované a měřené hodnoty v rámci jejich
tolerančních polí. Dále je zřejmé, že modelovaná hodnota je vyšší než měřená, proto lze
usuzovat, že modelové výpočty jsou provedeny s rezervou na straně bezpečné.
Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice hluku vhodnější než výsledky samotného
měření hluku, které sice poskytují přesné údaje, avšak jsou závislé na momentální situaci a z
hlediska dlouhodobé expozice nemusí poskytovat dostatečně validní a reprezentativní
podklady. Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly vybrány při
terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím,
že v ostatních částech území bude situace příznivější. Díky tomu je hodnocení expozice
konzervativní ve smyslu vědomého nadhodnocení průměrné expozice.
Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají
z použitých dat a postupů. Tyto nejistoty je potřeba mít na vědomí při dalším používání
výsledků rozptylové studie.
Příspěvky k maximálním hodinovým a denním imisním koncentracím byly vypočteny na
základě maximální denní kapacity těžby a zpracování kamene a maximální denní kapacity
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expedice. Jedná se o maximální množství, které odpovídá maximálnímu dennímu vytížení
technologie a v praxi nemusí být vůbec dosahováno. Při výpočtu příspěvků k maximálním
krátkodobým koncentracím byl v rozptylové studii použit nejhorší množný předpoklad
souběžného provozu maximální denní kapacity technologie a maximálního odváženého
množství kameniva. Vypočtené maximální hodnoty příspěvků jsou tedy vzhledem k realitě
značně nadsazeny.
Příspěvky maximálních hodinových, 8hodinových a denních imisních koncentrací
škodlivin byly ve všech referenčních a výpočtových bodech vypočteny pro všechny možné
kombinace tříd stability a rychlosti větru. Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové,
8hodinové a denní maximum, které je prezentováno v tabulkové a grafické podobě. Je
důležité uvědomit si, že modelové maximální hodnoty představují stav, které by mohl
v atmosféře nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability
trvající beze změn alespoň jednu hodinu (8 hodin nebo den), vítr o nejméně příznivé rychlosti
a vanoucí přímo na výpočtový bod) a nelze je proto přičíst k pozaďovým hodnotám.
Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím již respektují četnost výskytu tříd
stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice) a také roční využití zdrojů.
Použitá metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší.
Veškeré vypočtené příspěvky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.
Imisní pozadí přímo v zájmové lokalitě není monitorováno. Pro stanovení pozaďových
ročních imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek byly použity hodnoty
z ISKO. Tyto imisní hodnoty nemusí přesně vystihovat reálnou situaci v posuzované lokalitě.
Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných
bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který vzhledem
ke svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti, což se může
projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních koncentrací.
Nejistota modelování použitého matematického modelu, tj. maximální odchylka
naměřených a vypočítaných úrovní znečištění ovzduší uvedená v nařízení vlády
č. 597/2006 Sb.: pro hodinové průměry NO2 a NOx a pro 8hodinové průměry CO činí
50 %, pro roční průměry benzenu a PM10 činí 50 %, pro roční průměry CO, NO2 a NOx činí
30 % a pro roční průměry BaP činí 60 %.
Hlavními zdroji nejistot v hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví jsou:
• Absence dat o stávajícím imisním pozadí v dotčené lokalitě: do výpočtu byly zahrnuty i
hodnoty imisního pozadí odhadnuté na základě monitoringu na reprezentativních
monitorovacích stanicích - tyto imisní hodnoty nemusí vystihovat přesně reálnou situaci v
posuzované lokalitě.
• Vyhodnocení rizika karcinogenního účinku s využitím jednotky karcinogenního rizika:
jednotka karcinogenního rizika pro benzen, benzo(a)pyren byla odvozená z epidemiologické
studie profesionálně exponovaných osob; vycházelo se z obecné hypotézy, že neexistuje
prahová hodnota, pod níž by bylo riziko rakoviny nulové; pro extrapolaci dat z této studie do
oblasti expozičních koncentrací byl použit lineární model, který vede k nadhodnocení
skutečného rizika hodnocených látek.
• Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisních příspěvků
hodnocených látek z provozu záměru a byla uvažována nepřetržitá expozice obyvatelstva
těmto imisním koncentracím, čímž dochází k nadhodnocení reálného rizika. Na druhé straně
nebyl uvažován vliv pobytu osob v jiných prostředích – např. na pracovišti (zejména při práci
v riziku) apod.
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• Omezení disperzního modelu SYMOS, kvalita dat do modelu vstupujících,
meteorologické údaje a jejich platností pro modelované území atd.
• Použitá data o účincích látek, tj. nejistoty experimentálně získaných dat, výsledků
epidemiologických studií, chyb při stanovení doporučených – referenčních hodnot atd.
• Absence bližších informací o exponované populaci (citlivé skupiny populace a jejich
velikost a věková skladba, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území,
dispoziční řešení domů a bytů).
• Hodnocení z hlediska vlivu hlukové zátěže vychází z modelových výpočtů hlukové
studie, tj. z vypočítaných hladin akustického tlaku vyvolaných provozem záměru. Hodnocení
bylo provedeno pro vybrané referenční body s předpokládanou nejvyšší hlukovou zátěží.
• Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení
daných výpočetním programem LimA, nejistot experimentálně získaných (naměřených a
odhadnutých) hodnot, nejistotami odvozených vztahů a závislostí atd.
• Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně
platné vzhledem k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních
místních podmínek.
• Dále budou také nárazovým zdrojem hluku odstřely, pomocí kterých je surovina je
primárně rozpojována. Jedná se o trhací práce velkého rozsahu (víceřadé clonové nebo
plošné odstřely v kombinaci s patními nebo zvedacími vrty případně pomocí patních a
zvedacích vrtů). Dosud bylo realizováno cca 15 odstřelů za rok (průměr za období tří let).
Odstřely budou probíhat pouze v denní době, přičemž během jednoho dne se uskuteční
nejvýše jeden clonový odstřel.
• Byl hodnocen očekávaný běžný provoz záměru, nebyly hodnoceny nestandardní
situace a havarijní stavy.
Seismická měření jsou provedena dvěma nezávislými autorizovanými osobami
v průběhu několika let. Množstvím dat je tedy minimalizována celková nejistota predikce
vlivu, která je provedena převážně metodou analogie na základě měřených dat. Jednotlivé
protokoly z měření uvádějí příslušné nejistoty, které vycházejí z použitých přístrojů a
normových hodnot.
U botanického a zoologického průzkumu byly nejistoty minimalizovány vhodně
zvoleným termínem terénních prací a počtem návštěv. Průzkumy trvaly souhrnně několik let
a jsou zachyceny i jednotlivé období roku rozhodující pro identifikaci rostlinných a
živočišných druhů včetně zvláště chráněných.
Největší nejistotu (zřejmě celé dokumentace) lze spatřovat v hodnocení vlivu na dva
vzácné druhy pavouků, snovačku Bosenbergovu a pavučinku stupínkatou. Nejistota byla
uvážena při hodnocení vlivu, kde byl faktor nejistoty zahrnut do celkového hodnocení
významnosti vlivu. Nejistota je vykompenzována navrženými opatřeními, jednak návrhem
doplňujícího průzkumu a jednak konkrétními návrhy pro management území. Nejistota byla
minimalizována doprůzkumy v letech 2010 a 2011.
Nejistoty v posouzení vlivu na podzemní a povrchové vody lze definovat mírou
poznatků, závislou na hustotě zpracovaných dat. Je třeba konstatovat, že s ohledem na
množství archivních údajů, značné hydrogeologické prozkoumanosti a díky podrobnosti
zpracování hydrogeologického průzkumu a posouzení, je objasněnost z hlediska možných
vlivů těžby na podzemní a povrchové vody velmi vysoká. Vliv nejistot na hodnocení je
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minimalizován i rozsáhlým souborem ochranných opatření, které přímo omezují prostor
těžby nebo navrhují konkrétní monitoring.
V grafických částech této dokumentace (zejména v obrázcích v textu) jsou dílčí
nepřesnosti v poloze a rozloze jednotlivých ploch a objektů. Důvodem jsou zdrojové
materiály, které jsou použity z různých podkladů různých měřítek, čímž může dojít ke
zkreslení výsledného grafického souhrnu a některých z něho plynoucích informací.
Upřesnění ploch bude provedeno v rámci zpracování POPD a v další dokumentaci
k rekultivaci.
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Záměr byl posuzován v těchto reálných variantách:
•

Varianta R – redukovaná s dopravou silniční ve stávající trase, těžba a expedice 450 000 t
ročně

•

Varianta Z – zahloubení s dopravou silniční ve stávající trase, těžba a expedice 450 000 t
ročně

•

Varianta RZ – redukovaná se zahloubením s dopravou silniční ve stávající trase, těžba a
expedice 450 000 t ročně
Dále byly u některých vlivů posouzeny i referenční stavy:

•

Varianty N – nulová – těžba v rozsahu platného POPD, dotěžení zásob po roce 2012

•

Varianta V100 – s kapacitou těžby a expedice po silnici ve výši 100 000 t/rok.

•

Varianta V0 – stav bez dopravy po síti veřejných komunikací

Varianty V0 a V100 byly posuzovány pouze v kontextu hodnocení vlivů souvisejících
s nákladní dopravou po stávající expediční trase.
Vyhodnocení je uvedeno v následujících tabulkách.
Tabulka č. 37: Srovnání variant z hlediska plochy záměru, počet jednotlivých hodnocení

Vliv / Varianta

R

RZ

Z

N - referenční

příznivý

1

1

1

-

nulový až nevýznamný

12

12

18

19

nepříznivý

9

9

3

3

významně nepříznivý

-

-

-

-

Tabulka č. 38: Srovnání variant z hlediska kapacity expedice, počet jednotlivých hodnocení

Varianta

V450

V100 - referenční

V0 - referenční

příznivý

-

1

1

nulový až nevýznamný

2

1

4

nepříznivý

3

3

-

významně nepříznivý

-

-

-

Z hodnocení plynou následující skutečnosti:
1. Žádná varianta nemá významně nepříznivé vlivy.
2. Varianta Z je vyhodnocena jako 1. v pořadí, má pouze nepříznivé vlivy spojené s dopravou,
nikoliv se samotným záborem plochy
3. Varianta N má vlivy prakticky shodné s variantou Z, chybí zde příznivý vliv (ekonomický a
sociální)
4. Varianty R a RZ mají navíc oproti variantám Z a N shodně 6 vlivů nepříznivých
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5. Varianta V450 má 3 nepříznivé vlivy a dva nevýznamné vlivy
6. Varianta V100 má 3 nepříznivé, jeden nevýznamný a jeden příznivý vliv
7. Rozdíl v hodnocení variant V450 a V100 objektivně neodpovídá 4,5násobnému rozdílu
v objemu expedice. Tento zdánlivě nelogický závěr odpovídá použité metodice a je
podrobněji komentován u jednotlivých vlivů.
Při hodnocení záměru dle variant je třeba vzít v úvahu zásadní fakt. Již v úvodu
dokumentace, na základě screeningu vlivů, byla odmítnuta varianta P, která zde nebyla
detailně numericky hodnocena, což může do jisté míry ovlivnit celkové vyznění
dokumentace. Detailní hodnocení nebylo provedeno z důvodu případného zbytečného
vynakládání finančních prostředků na další průzkumy v ploše P, které by pouze potvrdily již
známá fakta o hodnotě tohoto území. Přestože se jedná o těžbu výhradního ložiska v ploše
stanoveného dobývacího prostoru, byla tato varianta z důvodu negativních vlivů
oznamovatelem opuštěna.
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ZÁVĚR

Předkládaným záměrem je pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce
2012. Předkladatelem záměru je firma Krkonošské vápenky Kunčice, a. s.
Tato dokumentace je zpracována s ohledem na požadavky zákona č. 100/2001 Sb. a
slouží k posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí.
Účelem dokumentace je v souladu se zákonem získat objektivní odborný podklad pro
vydání rozhodnutí (v daném případě Rozhodnutí o povolení hornické činnosti).
Jako nepříznivé byly vyhodnoceny vlivy spojené s nákladní dopravou po místní
komunikaci a po silnici III/2956. Tyto vlivy však nejsou hodnoceny jako významně
nepříznivé. Provoz nákladní dopravy do budoucna v současném objemu znamená de facto
pokračování současného stavu, nikoliv jeho zhoršení. V maximální možné míře jsou
navržena opatření pro zmírnění těchto vlivů. Zásadní opatření, tj. přemístění nákladní
dopravy ze stávající trasy na trasu náhradní nebo na jiný způsob dopravy (např. lanovka)
naráží na nepřiměřenou ekonomickou náročnost a dále na významné limity v území. Určitý
prostor je možno spatřovat v možnosti individuální kompenzace charakteru ekonomického.
Jedná se např. o podíl oznamovatele na údržbě či výstavbě dopravní infrastruktury v obci,
výměně oken v nejvíce exponovaných obytných domech apod.
Dále byly jako nepříznivé vyhodnoceny vlivy spojené se záborem nového území pro
těžbu. Jedná se plochu varianty R max. 2,084 ha, která byla na základě navržených
ochranných opatření doporučena ke zmenšení na 1,704 ha. Zde jsou negativní vlivy spojené
výhradně se samotným záborem této plochy, a s tím souvisejícím plošném omezení
konkrétních ekosystémů a biotopů, včetně areálů zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin
a živočichů. Dojde i k negativnímu vlivu na plochy chráněné z titulu zákona č. 114/1992 Sb.
(VKP, ÚSES, území Natura 2000). Nepředpokládají se negativní vlivy na plochy mimo
samotné území varianty R. Žádný vliv také nebyl vyhodnocen jako významně nepříznivý,
nedojde tedy k destrukci celých ekosystémů ani ohrožení životaschopnosti populací zvláště
chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Nedojde k takovému omezení plochy VKP
ani ÚSES, které by významně negativně omezilo jejich funkce. Realizací varianty R ani
Z nedojde k významnému negativnímu vlivu na celistvost a předměty ochrany EVL Krkonoše
a PO Krkonoše.
Citlivě provedená sanace a rekultivace lomu může mít pozitivní vliv na některé složky
přírodního prostředí, eventuelně i na rekreační využití území lomu.
Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy spočívající zejména
v zachování současných 28 pracovních míst v lomu.
Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn
následující závěr:
Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný.
Z hlediska variant záměru je jako první v pořadí určena varianta Z, jako druhé pak
zároveň varianty R a RZ. U těchto dvou variant je rozdíl pouze v délce trvání vlivů,
jejich velikost a významnost je prakticky shodná. Z hlediska dopravy byla jako jediná
varianta záměru uvažována varianta V450. Dokumentace přímo nevylučuje realizaci
žádné varianty záměru. Záměr lze realizovat za předpokladu splnění následujících
podmínek (v závorkách je označení variant, ke kterým se podmínky vztahují):
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Pro fázi přípravy
1. (RZ) Zpracovat nový generální projekt trhacích prací, stanovit na základě probíhajícího
seismického monitoringu mezní hmotnost dílčí nálože pro clonové odstřely s uvažováním
nejkratší vzdálenosti od plochy Z k obytným objektům.
2. (R) Před zahájením skrývkových prací zažádat o trvalé odnětí lesních pozemků plnění
funkcí lesa.
3. (R) Zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů podle
ustanovení § 56, odst. 1 a odst. 3 z ustanovení § 50, odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a změn.
4. (RZ) Zažádat o závazné stanovisko a povolení pro střední zdroj znečišťování ovzduší dle
§ 17 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
5. (R) Z varianty R při jejím severním a jižním okraji vyjmout min. 20 m široký pás lesa.
Vyjmutá plocha je v případě severní části 2 310 m2, v případě jižní části 1 487 m2. Celkem
se tedy plocha R zmenší z 2,084 ha na 1,704 ha, tj. o 18,2 % (viz obr. č. 24).
6. (R) Před zahájením skrývkových prací oznámit záměr provádění veškerých zásahů
v terénu Archeologickému ústavu AV ČR a jemu nebo oprávněné organizaci umožnit
provádění záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. V případě
paleontologického nebo archeologického nálezu postupovat dle platných předpisů, v
tomto smyslu informovat všechny zaměstnance lomu.
7. (RZ) Je doporučeno vstoupit do jednání s obcí Lánov. Na základě jednání bude dohodnut
plán opatření pro minimalizaci negativních vlivů nákladní dopravy. Doporučit lze
individuální opatření pro zlepšení dopravní infrastruktury (např. bezpečnostní prvky na
komunikacích, podíl na výstavbě chodníku, radary pro měření rychlosti apod.) a opatření
pro zlepšení akustické situace (např. výměna oken, možnosti individuální kompenzace)
charakteru ekonomického.
8. (RZ) K řízení o povolení HČ zpracovat Plán sanace a rekultivace. Plán konzultovat
s pracovníky Správy KRNAP a s reprezentanty obce Lánov. Plán sanace a rekultivace
bude obsahovat zásady pro rekultivaci uvedené v současném POPD a další doporučení a
opatření plynoucí z procesu EIA.
9. (RZ) Vypracovat projekt úpravy stávající sedimentační jímky (v prostoru mezi úpravnou a
administrativním zázemím), tak aby zachycovala maximální množství stékajících
dešťových vod a měla dostatečný objem pro jejich zadržení a pro sedimentaci jemných
částic. Upravit i okolí jímky, aby do ní stékala veškerá voda z prostoru úpravny.9
Následně vyhodnotit účinnost tohoto opatření (viz podmínka 21).
10. Doporučeno je: Revidovat stávající smlouvy o spolupráci mezi oznamovatelem a obcí
(Smlouva o spolupráci ze dne 25.6.2001, Smlouva o spolupráci – prohlášení ze dne
25.6.2001, Smlouva o spolupráci – dodatek č. 1 ze dne 11.1.2002). Vyhodnotit plnění
těchto smluv. Vyhodnotit účinnost přijatých opatření. Uzavřít novou smlouvu na období
9

V průběhu zpracování doplňku dokumentace v létě 2011 byla oznamovatelem sedimentační jímka
upravena, což zajisté povede ke zlepšení kvality vody v Pekelském potoce. Přesto zpracovatel dokumentace
nepovažuje tuto podmínku za překonanou a vyřešenou. Účinnost tohoto opatření musí být vyhodnocena
v časovém horizontu cca 1 rok (zahrnujícím i silné srážky). Opatření je v dokumentaci ponecháno, v případě
nedostatečné účinnosti musí být případně provedena další úprava.

179

G E T s.r.o.

ČÁST G – SHRNUTÍ

DOKUMENTACE
Pokračování hornické činnosti v DP Horní Lánov po roce 2012

platnosti nového povolení hornické činnosti. Do smlouvy zakotvit zejména takové
kompenzační opatření které eliminují negativní vlivy spojené s nákladní automobilovou
dopravou: opravy a údržba místní komunikace na p.č. 2681, dopravně-bezpečnostní
opatření na silnici III/2956, výsadbu a údržbu veřejné zeleně, výměnu oken u silnice
III/2956 (prioritně u objektů s fasádami ve vzdálenosti 2 – 3 m od okraje komunikace).
Pro fázi realizace
11. (RZ) Stejně jako v současnosti provozovat veškerá opatření ke snižování prašnosti
(zakrytované technologické celky, tlakové mlžení, zařízení pro odsávání a filtraci vrtné
moučky, provoz myčky podvozků a kol nákladních automobilů na expedici)
12. (RZ) Plnit povinnosti provozovatele zdrojů
v § 11 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.

znečišťování

ovzduší,

stanovené

13. (RZ) Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí vhodnou manipulací se sypkými materiály, zkrápěním uloženého materiálu, skladového a
manipulačního prostoru. V pravidelných intervalech provádět kontrolu uloženého
materiálu z hlediska zamezení šíření prašnosti.
14. (RZ) Omezit prašnost vznikající provozem na komunikacích, provádět pravidelnou očistu
vozovky a při zvýšené prašnosti zkrápění komunikací.
15. (RZ) Všechny mechanismy a nákladní automobily udržovat v bezvadném technickém
stavu a v čistotě.
16. (RZ) Po zahájení trhacích prací provádět monitoring seismických účinků zejména
v domech č.p. 137 a č.p. 165. Dle výsledků monitoringu eventuelně upravit mezní
hmotnosti nálože. Při pravidelném seismickém měření clonových odstřelů provést i
akustické měření hladiny hluku u nejbližšího chráněného venkovního prostoru stavby.
Ověřit tak predikci nevýznamnosti těchto akustických účinků.
17. (RZ) Jednáním s dopravci v maximální možné míře omezit negativní vliv nákladní
automobilové dopravy na prostředí v obci Lánov (neprojíždět obcí před 6 hodinou ranní,
nepřetěžovat nákladní soupravy, dodržovat povolenou rychlost a zásady ohleduplného
chování vůči ostatním účastníkům silničního provozu včetně chodců, nákladní auta
s materiálem kde hrozí úlet jemných části vždy před opuštěním lomu zaplachtovat).
Nástroje pro snížení hladiny hluku v době před 6:00 musí spočívat zejména v dohodách
s dopravci včetně ekonomických sankcí pro řidiče, eventuelně v posunu zahájení provozní
doby expedice.
18. (RZ) Zajistit pravidelnou údržbu upravené sedimentační jímky (zejména neustálé
odstraňování sedimentu).
19. (RZ) Obslužnou komunikaci skrápět 3 x denně při větším suchu slabším proudem vody,
aby nedocházelo ke splachu nadměrného množství částic do toku Pekelského potoka.
20. (RZ) Průběžně odstraňovat nánosy štěrku a jemných částic na okraji komunikace a u
břehu Pekelského potoka.
21. (RZ) Pokračovat v monitoringu koncentrace nerozpuštěných látek v Pekelském potoce.
Odebírat vzorky odpadní vody pod provozními budovami areálu lomu v místě vyústění
svodnice z komunikace do Pekelského potoka a dále pod zatrubněnou vyústí umístěnou
níže po toku (směsné dvouhodinové vzorky minimálně 4 x ročně, resp. v hlavní sezóně).
Měření jakosti vypouštěných odpadních vod zajišťovat prostřednictvím oprávněné
laboratoře. Vyhodnocení množství a kvality vypouštěných odpadních vod každoročně
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zasílat vodoprávnímu úřadu dle jeho požadavků. Monitoring musí zahrnovat i období
silnějších srážek, kdy dochází ke splachům ze zpevněných ploch z lomu.
22. (R) V případě rozšíření těžby zvýšit četnosti monitoringu úrovně hladiny podzemní vody
ve vrtech L-1 až L-3 a průtoku v prameništi Biener na čtrnáctidenní četnost a zahájit i
sledování přítoků podzemní vody do prostoru rozšíření. Monitoring zahájit neprodleně po
vydání souhlasného stanoviska s rozšířením těžby.
23. (Z) V případě zahloubení rozšířit stávající monitorovací systém o nově realizovaný
průzkumný vrt PH-2. Zachovat rozsah sledovaných parametrů – měsíční sledování úrovně
hladiny podzemní vody ve vrtech a průtoku pramenů Biener a Pr-1, kvartální sledování
základního chemizmu podzemních vod všech monitorovacích objektů a kvartální
sledování obsahu ropných látek v Pekelském potoce.
24. (Z) V nejnižším místě zahloubeného lomu vybudovat provizorní jímku pro akumulaci
přítoků a v akumulovaných vodách kvartálně sledovat přítomnost látek ropného původu
(NEL resp. C10-C40). Odvádění důlních vod z prostoru lomu zajistit a provádět v souladu
s příslušnými ustanoveními vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. v platném znění.
25. (Z) V měsíčním intervalu sledovat množství jímané vody ze zahloubených etáží a ročně
vyhodnocovat podíl podzemních vod v celkovém objemu přečerpávaných vod ze
zahloubeného lomu.
26. (Z) Dodržet limit maximálního zahloubením lomu o 50 m, tedy na minimální úroveň 470
m n.m.
27. (Z) Při zahlubování lomu dodržet minimální vzdálenost 40 m mezi zahlubovaným
prostorem lomu a Pekelským potokem.
28. (Z) Při provádění trhacích prací v severní části ložiska ve vzdálenosti menší než 80 m od
Pekelského potoka volit pomalejší postup těžby s častějšími odstřely při použití menšího
množství trhavin.
29. (R) Lesní půdu (hrabanku) skrývat odděleně a deponovat na vhodném místě v ploše DP.
Po ukončení těžby ji použít k sanaci a rekultivaci ploch dotčených těžbou.
30. (RZ) Všechny plochy, kde je riziko šíření nepůvodních druhů, pravidelně udržovat a
odstraňovat případné nepůvodní a nežádoucí druhy rostlin.
31. (R) V období od 1.4. do 31.6. neprovádět těžbu na horních dvou etážích v částech
přilehlých k lesním porostům.
32. (R) V období od 1.4. do 31.8. neprovádět těžbu na vrchní etáži.
33. (R) Kácení a skrývkové práce provádět pouze v době od října do března.
34. (R) Ponechat na okraji DP min. 10 vzrostlých odumírajících (popř.odumřelých) smrků.
35. Stav vyjmutého ochranného pásu dřevin při severním okraji varianty R každoročně
kontrolovat. V případě usychání stromů za současné absence přirozeného zmlazování,
provést náhradní výsadba dřevin.
36. (R) Populaci ťuhýků v okolí lomu podpořit vysázením několika trnitých keřů (např. růže
šípkové) na okraj louky poblíž smrkového lesa, jež měl být dle záměru v ploše R odtěžen
a který je navržen k zachování (viz obr. č. 24).
37. (R) Vzhledem k výskytu pavučenky stupínkaté uměle rozšířit ekoton louka-les, a to
vysázením dřevin v druhovém složení a densitě odpovídající současnému stavu. Nově
vytvořený ekoton by se měl nacházet poblíž současného ekotonu s výskytem vzácných a
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ohrožených druhů. Před vytvořením ekotonu provést nový arachnologický průzkum, jež
by upřesnil potřebu, rozsah a umístění nově vytvářeného biotopu (viz obr. č. 24).
38. (R) Minimálně 5 let před odtěžením porostu v rámci varianty R na jejím okraji vysázet pás
keřů a stromů v šíři alespoň 5 m, který zabrání intenzivnímu pronikání světla do porostů
východně od DP (viz obr. č. 24).
39. (R) Po dobu těžby ve variantě R provádět monitoring výskytu zvláště chráněných
eventuelně dalších vzácných druhů rostlin a živočichů v okolí lomu. Rozsah monitoringu
dohodnout se Správou KRNAP.
40. (RZ) Zpracovaný a schválený Plán sanace a rekultivace průběžně aktualizovat na základě
zjištěných poznatků z biologického a hydrogeologického monitoringu.
41. (R) V případě jakéhokoliv náhodného porušení archeologických situací nebo nálezu
movité povahy neprodleně tuto skutečnost oznámit zhotoviteli archeologického výzkumu.
Terénní situaci i movité nálezy ponechat v místě bez dalších zásahů až do ohledání a
provedení dokumentace odborným pracovníkem.
42. (RZ) Odpad 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné třídit, shromažďovat a předávat oprávněným osobám pod příslušným
katalogovým číslem, dle materiálu z něhož byly vyrobeny, se zařazením do kategorie
O/N.
43. (RZ) Dodržovat zásady bezpečnosti při manipulaci s látkami nebezpečnými vodám a
půdnímu prostředí, tj. zejména ropnými látkami. V závodě umístit prostředky pro
urychlenou likvidaci případné kontaminace zeminy ropnými uhlovodíky.
Pro fázi ukončení
44. (RZ) Po ukončení hornické činnosti provést rekultivaci v souladu s Plánem sanace a
rekultivace DP Horní Lánov.
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměrem je těžba na výhradním ložisku vápenitého dolomitu Lánov.
Lom je v současnosti těžen na základě povolení hornické činnosti, vydaného Obvodním
báňským úřadem v Trutnově dne 20.12.2001. Platnost tohoto rozhodnutí je časově omezena
do 31.12.2012. Hranice pro dobývání z platného povolení jsou vyznačeny na obr. 2.
Těžba v lomu je tedy omezena z časového i prostorového hlediska. Záměrem je
pokračování hornické činnosti, a to z hlediska časového – prodloužení platnosti povolení po
roce 2012, i z hlediska prostorového – rozšíření a zahloubení lomu. Využita tak bude stávající
infrastruktura lomu, která je průběžně modernizována.
Na obrázku č. 3 je žlutě ohraničen prostor povolené hornické činnosti (HČ). Předmětem
záměru je rozšíření hornické činnosti východním směrem v rámci stanoveného dobývacího
prostoru Horní Lánov. Plocha označená písmenem P je tzv. projektová nebo také maximální
varianta, která byla v této dokumentaci zařazena mezi odmítnuté a nepočítá se s její realizací.
Plocha označená jako R je tzv. redukovaná varianta a představuje území, v rámci kterého je
detailně posuzován vliv rozšíření lomu na jednotlivé složky životního prostředí. Plocha
označená jako Z vymezuje prostor, v rámci kterého je uvažováno se zahloubením lomu.
V tomto prostoru se počítá s dvěma novými etážemi zahloubenými o 2 x 25 m. Směrem do
jihovýchodního cípu (včetně plochy R) se již s dalším zahloubením nepočítá, vzhledem
k prostorovému omezení tam bude možno těžbu zahloubit pouze na úroveň 542 m n.m., tj. ani
ne na úroveň současné nejnižší etáže, pouze na úroveň současné 2. nejnižší etáže.
Pokračování těžby v lomu souvisí s dvěma zásadními negativními vlivy, které vyvolávají
nutnost variantního řešení. Prvním je vliv dopravy, který závisí na způsobu dopravy a
přepravovaném množství hotových výrobků nebo polotovarů k zákazníkům. Druhým
negativním vlivem je pak vliv na ekosystémy, který neumožňuje vydobýt ložisko v rozsahu
celého dobývacího prostoru. Oba tyto střety zájmů se v konečném důsledku vzájemně
prolínají a ovlivňují, výsledná podoba záměru by měla být proto kompromisem vzhledem
k oběma a měla by zahrnovat opatření pro minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů.
V průběhu přípravy záměru a posuzování vlivů na životní prostředí bylo formulováno
několik variant záměru s cílem najít optimální variantu z hlediska technicko-ekonomického i
z hlediska minimalizace negativních vlivů. K procesu tvorby variant se kromě oznamovatele
vyjadřovaly i další zainteresované subjekty. Výběr variant navazuje na provedené zjišťovací
řízení (tzv. oznámení EIA).
Souhrnně lze uvést, že posuzovány jsou 3 varianty realizace záměru:
•

Varianta R – redukovaná s dopravou silniční ve stávající trase, těžba a expedice 450 000 t
ročně

•

Varianta Z – zahloubení s dopravou silniční ve stávající trase, těžba a expedice 450 000 t
ročně

•

Varianta RZ – redukovaná se zahloubením s dopravou silniční ve stávající trase, těžba a
expedice 450 000 t ročně

Zamítnuty byly všechny alternativní varianty dopravy z lomu, kromě stávající trasy
dopravy po silnici přes Lánov k silnici I/14 včetně varianty lanovky, a to z důvodu neúměrné
finanční náročnosti a z důvodů významných limitů a omezení v území.
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V rámci realizace záměru není plánováno rozšiřování počtu důlních staveb oproti
současnému stavu. V rámci záměru budou využita existující technická zařízení a
technologické postupy. Z technologického hlediska je posuzovaný záměr složen z těchto
hlavních výrobních celků:
1) Otvírka a příprava ložiska – odlesnění, skrývkové práce
2) Dobývání ložiska – trhací práce, odtěžování rozvalu
3) Zušlechťování nerostu – drcení, třídění, příp. mletí
Těžba i zpracování suroviny bude prováděno pomocí stávající technologie. Po
produktech z lomu existuje trvalá poptávka, v průběhu let se stabilizoval okruh stálých
odběratelů. V lomu je umístěna technická infrastruktura pro zpracování kameniva, která ještě
není na konci své životnosti a je průběžně modernizována. V posledních letech byly
provedeny tyto modernizace:
•

výstavba protihlukové stěny u drtiče 1. stupně zdrobnění,

•

zakrytování technologického uzlu
modernizovaných částí úpravny,

•

instalace zkrápění na úpravně,

•

instalace zařízení na mytí kol a podvozku PEAKWASH 680 A,

•

nový asfaltový koberec o délce cca 100 m v místě vjezdu místní komunikace do lomu,

•

používání moderních nakladačů a automobilů, které splňují nejnovější emisní limity

•

používání moderních vrtacích souprav, snížení velikosti dílčích i celkových náloží
clonových odstřelů.

G2

(3.

stupeň

zdrobnění)

a

dalších

Pro komplexní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo využito
velké množství dostupných podkladů zpracovaných cca v letech 2000 – 2011. Bylo použity
jak studie a průzkumy prováděné průběžně, tak byly objednány a zadány nové studie, které
přímo navazují na definování konkrétních variant záměru – rozšíření v ploše R a zahloubení
v ploše Z. Součástí dokumentace jsou tyto studie:
•

Akustická studie (vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci)

•

Rozptylová studie (vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší)

•

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví

•

Hydrogeologické studie a průzkumy

•

Biologické posouzení (průzkumy rostlin a živočichů)

•

Posouzení vlivu na krajinný ráz

Dále bylo využito dříve pořízených podkladů zejména z oblasti dopravy, seismiky, a
přírodovědných průzkumů.
S těžbou kameniva na lokalitě jsou spojeny některé obecně nepříznivé vlivy - zábor lesní
půdy, kácení lesa změna reliéfu krajiny, vliv na zvláště chráněné živočichy a další přírodní
prvky, možné ovlivnění vodního režimu.
S přepravou kameniva jsou spojené nepříznivé vlivy – vliv na znečištění ovzduší a na
hlučnost okolo komunikace.
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Jako nepříznivé byly vyhodnoceny vlivy spojené s nákladní dopravou po místní
komunikaci a po silnici III/2956. Tyto vlivy však nejsou hodnoceny jako významně
nepříznivé. Provoz nákladní dopravy do budoucna v současném objemu znamená de facto
pokračování současného stavu, nikoliv jeho zhoršení. V maximální možné míře jsou
navržena opatření pro zmírnění těchto vlivů. Zásadní opatření, tj. přemístění nákladní
dopravy ze stávající trasy na trasu náhradní nebo na jiný způsob dopravy (např. lanovka)
naráží na nepřiměřenou ekonomickou náročnost a dále na významné limity v území. Určitý
prostor je možno spatřovat v možnosti individuální kompenzace charakteru ekonomického.
Jedná se např. o podíl oznamovatele na údržbě či výstavbě dopravní infrastruktury v obci,
výměně oken v nejvíce exponovaných obytných domech apod.
Dále byly jako nepříznivé vyhodnoceny vlivy spojené se záborem nového území pro
těžbu. Jedná se plochu varianty R, která byla na základě navržených ochranných opatření
doporučena ke zmenšení na 1,704 ha. Zde jsou negativní vlivy spojené výhradně se samotným
záborem této plochy, a s tím souvisejícím plošném omezení konkrétních ekosystémů a
biotopů, včetně areálů zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Dojde i
k negativnímu vlivu na plochy chráněné z titulu zákona na ochranu přírody . Nepředpokládají
se negativní vlivy na plochy mimo samotné území varianty R. Žádný vliv také nebyl
vyhodnocen jako významně nepříznivý, nedojde tedy k destrukci celých ekosystémů ani
ohrožení životaschopnosti populací zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů.
Nedojde k takovému omezení plochy významných krajinných prvků ani územního systému
ekologické stability, které by významně negativně omezilo jejich funkce. Realizací varianty R
ani Z nedojde k významnému negativnímu vlivu na celistvost a předměty ochrany evropsky
významné lokality Krkonoše a ptačí oblasti Krkonoše.
Některé dílčí vlivy jsou hodnoceny i jako pozitivní. Jedná se o sociálně-ekonomické
vlivy v průběhu trvání těžby a po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace pak
potenciálně i vlivy na přírodu.
Citlivě provedená sanace a rekultivace lomu může mít pozitivní vliv na některé složky
přírodního prostředí, eventuelně i na rekreační využití území lomu.
Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn
následující závěr:
Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný. Z hlediska
variant záměru je jako první v pořadí určena varianta Z, jako druhé pak zároveň varianty R a
RZ. U těchto dvou variant je rozdíl pouze v délce trvání vlivů, jejich velikost a významnost
je prakticky shodná. Dokumentace přímo nevylučuje realizaci žádné varianty záměru. Záměr
lze realizovat za předpokladu splnění navržených podmínek a opatření.
V kapitole D.4 a následně i v kapitole F je uvedeno 44 opatření ke zmírnění negativních
vlivů na životní prostředí. Kromě uvedených opatření je samozřejmostí postup a konání
v souladu s platnou legislativou. Další podmínky provádění těžby budou zakotveny ve
vydaných platných rozhodnutích příslušných orgánů státní správy.
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PŘÍLOHY

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace.
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2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
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3. Povolení vypouštění odpadních vod
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4. Seznam samostatných příloh
Číslo
Název přílohy
přílohy

Zpracovatel

1A

Akustická studie

ING. DANIEL BUBÁK, PH.D.,
EMIL MORAVEC

1B

Komunikace III/2956 – Lánov, okr. Trutnov,
Měření hluku v mimopracovním prostředí

ING. ELIŠKA WAGNEROVÁ,
KAREL WAGNER, OLGA CAHOVÁ

2

Rozptylová studie

ING. JANA KOČOVÁ

3

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví

MGR. DENISA PELIKÁNOVÁ

4A

Hydrogeologická studie pro pokračování těžby

RNDR. MICHAL STIBITZ,
MGR. VÁCLAV FRYDRYCH,
MGR. LENKA BENEŠOVÁ

4B

Hydrogeologický průzkum pro zahloubení lomu

RNDR. MICHAL STIBITZ,
MGR. VÁCLAV FRYDRYCH

5A

Posouzení vlivu na lokality a druhy Natura
2000

RNDR. ADAM VÉLE, PH.D.

5B

Biologické posouzení záměru - souhrn

RNDR. ADAM VÉLE, PH.D.,
MGR. TOMÁŠ BARTONIČKA PH.D.,
JIŘÍ STONAVSKÝ PH.D.

5C

Vliv těžby na poškození lesních porostů +
aktualizace a doplnění 2011

ING. FRANTIŠEK MORAVEC

5D

5E

Botanické hodnocení území vylišeného pro
DOC. RNDR. JITKA MÁLKOVÁ,
minimální těžbu nad jámovým lomem
CSC.
v Horním Lánově – 2009, 2011
Zpráva o výsledcích araneologického průzkumu
plánovaného těžebního prostoru Horní Lánov
RNDR. ANTONÍN KŮRKA
v roce 2009 + doplňkový průzkum 2010, 2011

5F

Ornitologický průzkum okolí lomu Lánov 2009
+ doplňkový ornitologický průzkum 2011

MGR. MARTIN PUDIL

6

Posouzení vlivu na krajinný ráz

ING. MICHAELA POPKOVÁ

Další odborné studie zpracované v letech 2000 – 2011, které nebyly přímo určeny pro
zpracování dokumentace, avšak na základě kterých byly vlivy hodnoceny, jsou uloženy u
oznamovatele a zpracovatele dokumentace. Vzhledem k jejich velkému rozsahu není
technicky ani ekonomicky možné je do dokumentace zařadit. Z těchto podkladů je
v dokumentaci citováno a jsou uvedeny v seznamu literatury.
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